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»Tårne fuldmange sank i grus«

A f  A X E L  BO L V IG

lig. 1. Ignaberga kirke, Västra Göinge 
herred, Skåne. I Danmark forsøgte man 
med få midler at holde de gamle kirker 
ved lige, mens svenskerne havde råd til 
i mange tilfælde at bygge helt nye, hvil
ket først for sent blev beklaget. I den 
svenske „Traf)“ fra 1908 står der om 
denne kirke: den er siden den nye op
førtes meget forfalden. Vinduerne ind- 
slagne og hvælvene sammenstyrtede. 
Fotografiet fra 1899 viser, at bygningen 
i mange år har stået som en ruin.

Regna Firmat Pietas -  fromhed styrker rigerne. Dette berømte valg
sprog for vor byggelystne monark, Christian IV, forhindrede ikke, at 
han efterlod sine lande i ruin. Majestætens pietas var ikke tilstrækkelig i 
det verdslige liv til at hindre katastrofer. Men kunne mon ikke folkets 
fromhed i det mindste sikre en rolig og fredelig udøvelse af andagt og 
gudstjeneste? Perioden fra pietismens vækst i landet og de følgende 
tider har efterladt sig stakkevis af skriftligt materiale, som viser, at 
pietas end ikke var tilstrækkelig til at sikre bare vedligeholdelsen af 
kirkerne.

Højmiddelalderen byggede de mange hundrede gudshuse over hele 
landet. Senmiddelalderen føjede tårne, kapeller og våbenhuse til. Re
næssancen udstyrede kirkerne med prædikestole, stolestader og altertav
ler. Men 1700- og 1800-tallet kæmpede en stille kamp for den blotte 
vedligeholdelse af forrige århundreders gaver.

Fra det 18. århundrede og fremefter er der bevaret utallige kirkeregn
skabsbøger og synsprotokoller, og disse arkivalier taler deres tydelige
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Fig. 2. Odense gråbrødre kirke. Tegning 
udfort 1816 af stiftsbygningskonduktør 
Hanck. Få år forinden skrev en Odense- 
borger: der hvor forhen skuedes en 
prægtig kirke, står nu alene de øde 
mure, af hvis revner urter og træer 
frembryde, med de sonderslagne vin
duer, vidnende om en uhørt, ikke ved 
ildsvåde eller fjendehånd forårsaget 
ødelæggelse af en til Guddommens dyr
kelse helliget bygning: der hvor forhen 
mange tusinde kristne har knælet for 
Herrens alter .. . der drive nu kåde 
drenge deres støjende lege.

sprog. På redaktionen for Danmarks Kirker foretages det store, træl
somme -  men ofte interessante -  arbejde med at gennemlæse disse 
arkivaliedynger med henblik på beskrivelse af de enkelte kirker. Neden
stående skildring har til hensigt at give en samlende, kortfattet vurde
ring af datidens kirkeliv belyst gennem dette materiale. Men som Tom 
Kristensen ser et drama i en tusindfryd, således ligner enhver kirkebyg
ning en ruin, når den genspejles i synsmændenes briller, hvis man altså 
ikke tilkøber sig de udpegede synsfolks velvilje, således som det fremgår 
af Elev kirkes regnskabsbog: givet synsmændene som var til syn til kir
ken til øl og mad -  2 mk. Nedenstående gennemgang er udplukket 
fra talløse eksempler. Synsmænds og kirkeværgers klager er nærmest 
monotone i deres mørkemaleri. Var tiden virkelig så slem ved kirkerne? 
Eller måtte der store ord til for at råbe kirkeejer og myndighed op? De 
ofte stereotype gentagelser af klagemål må mane til varsomhed ved 
benyttelsen af dette kildemateriale.

Hverken præst, degn, eller menighed havde det let. Lad os følge dem 
i deres kirkegang.

6



Kirkegårdene blev indhegnet for at holde kreaturer ude, og det har til 
alle tider voldet vanskeligheder, for her var gode græsningsmuligheder 
og næsten altid huller i hegn eller dige. Synsmændene i Lading, der ikke 
ligger langt fra Frijsenborg, siger, at kirkegården er som en fælled, og i 
Hasle ved Århus er stenmuren så forfalden, at svin på det skammeligste 
har oprodet kirkegården og jævnet gravene med den anden jord. Nogle 
steder ønsker man antaget en tilsynsmand, der kan jage svinene bort, til 
hvilket hverv beboerne i Åby foreslår selveste sognefogeden. I Hvilsted 
er det så alvorligt, at bymændene for at have deres korn i fred og frelse, 
som grænser op til kirkemuren, har måttet sætte gærde på den forfaldne 
mur, altså det stik modsatte forhold, nemlig at hindre kvæget i fra kirke
gården at trænge ind på markerne. Holde dyrene ude fra den indviede 
jord var nok en umulighed, og mange steder frygtes det, at svinene skal 
opgrave de døde.

Men kvæget holdt dog plantevæksten nede. I modsat fald kan det ske 
som i Tiist vest for Århus, hvor beboerne ikke kan dvæle hos deres kære 
afdøde, førend ukrudtet, som aldeles har overgroet næsten samtlige 
grave, bliver bortskåret, så at gravene dog i det mindste kan blive ken
delige. Selvfølgelig benyttedes kirkegårdene til tømmerplads eller blege
plads, og børnene fandt fine legemuligheder her. Mindre bekymring har 
det vel vakt i Tuse ved Holbæk, når det noteres, at hvad ringmurens 
nordre side angår, er den allerede for nogle år siden nedbrudt for at 
give vejen imellem byens privilegerede kro og kirkegården anordnings
mæssig bredde.

Det var altså et mistrøstigt syn, kirkegængeren havde for øje på kirke
gården, hvor i bogstaveligste forstand heste græsse på fædrene grave. -  
Hvis han da overhovedet nåede frem til gudstjeneste, for det var ikke 
altid, klokken ringede for at sammenkalde menigheden.

I Tiist siger synsmændene: trappen til tårnet, hvor klokken hænger, 
kan ingen gå op ad uden livsfare og klokken derfor ikke ringes; i Gylling 
på nordsiden af Horsens fjord mente sogneboerne, at ringeren altid le
vede i livsfare, og også i Skovby på vejen mellem Århus og Silkeborg 
var det forbundet med fare for liv og lemmer at ringe med klokken. Til 
Besser kirkes brug og for at samle menigheden mangles klokker i tår
net, da der ingen befindes. I Tiset -  ligeledes i omegnen af Århus -  har 
været en låge for opgangen til tårnet med lås for, som er borte, men 
burde at være der, at ingen skulle afskære rebet, som klokken ringes 
med, såsom kirken ligger nær ved alfare vej.

Kirkeurene var ikke altid i stand til at angive tidspunktet for guds
tjeneste, om klokken skulle svigte. Tre sognemænd fra Jyderup i Nord
vestsjælland mødte op og anmeldte, at kirkeuret i reglen ikke gik uden 
den dag, synet holdtes, og få dage efter. Og 1831 skrives i Kalundborg: 
det forrige år anskaffede af Methanuus Friis i København forfærdigede, 
kostbare tårnur har endnu den fejl, at det ikke kan gå.

Skulle det nu lykkes at bringe bud til hele sognet, at gudstjeneste fore-
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Fig. 3. Odense gråbrødre kirke. Tegning 
udført 1817 af stiftsbygningskonduktør 
Hanck. 1 1500-tallet nød kirken konge
lig begunstigelse. Kong Hans' og dron
ning Christines begravelser samt Claus 
Bergs kostelige altertavle, som nu findes 
i domkirken, var sikkert skyld i, at byg
ningen ikke for langst var blevet revet 
ned. Pastoren så i 1804 ..intet, som kun
ne hindre en kristelig regering i at be
fale kirkens nedbrydelse“, og rådman
dene erklærede, at ..den skriftlige for
bandelse, som skal findes bag altertavlen, 
over dem, som måtte ville borttage sam
me, kan vel -  om den end eksisterer -  
ikke komme i betragtning“.

stod, så var det ikke givet, at alle nåede hen til kirken. I Hasle klager 
man over, at den bakke, som kirken ligger på, er til sine tider meget 
slem, hvorfor det og var at ønske, at denne bakke således måtte jævnes 
og brolægges, at gangen kunne blive lettere for de gamle og besværede, 
som vel havde lyst til at høre Guds ord, men formedelst denne lerede 
bakke må afholde sig derfra.

Nåede man frem til våbenhuset, kunne døren her være så dårlig, at 
den som i Holme lige syd for Århus ikke var bedre værd end at hænge 
for en svinesti, og indenfor klarede de raske og rørige sig også bedst. 
I Gylling var der inden våbenhusdøren et dybt hul i gulvet, hvor stenene 
der og flere steder var søndertrådt, som var gamle og svagtstående til 
stor hinder ved så besværlig en indgang i kirken. I Vejlby ved Århus 
var der forøvrigt vistnok indrettet rullestue ved våbenhuset, hvilket jo
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må have været en praktisk foranstaltning for de kirkegængere, som 
nåede frem: vi ruller, mens De beder. Menigheden i Holme satte dog 
grænser for våbenhusets anvendelsesmuligheder ved et forbud mod at 
benytte det som opbevaringssted for grøntsager og lignende.

Inde i selve kirken gjaldt det om at få sig en plads i stolene, men her 
mødte f. eks. i Gylling de svagtstående, som tappert havde forceret sig 
vej gennem våbenhuset, nye vanskeligheder: stenene her og der i stolene 
borttrådt, som forårsagede gamle affældige mennesker en besværlig og 
frygtsom indgang og udgang. I Skovby var en del af stolene ganske 
brøstfældige, så at folkene ikke kunne sidde i nogle af dem og vide sig 
forvaret, at de jo faldt omkuld.

Sjældent var der siddepladser nok for sognefolkene, og mange gange 
anmodes kirkernes patroner om at skaffe flere sæder. I Beller, som 
hørte under grevinden af Samsø, bemærkes, at eftersom menigheden 
er folkerigere nu end i forrige tider, men stolestaderne ej er flere, så 
derover forårsages klagemål af mange, som udebliver fra gudstjeneste, 
fordi dem kan ej omvises sted, efterdi de fleste har færre steder i kirken, 
end deres familie kan have rum udi, helst af kvindekønnet, da holder 
man det høj-fornødent og fast u-forbigiengeligt, at et pulpitur for mand-

I'ig. 4. Århus domkirke. Litografi 1869 
fra ..Danske Mindesmarker“ efter teg
ning af Heinrich Hansen. Inde i nordre 
tværskib ses strøkonen eller en af hen
des hjælpere i færd med at feje. Når 
synsmændenc under pulpituret fandt en 
hel mødding af fejeskarn, får man mis
tanke om, at hendes spand kun er taget 
med for syns skyld.
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Fig. 5. Hospitalet i Nykøbing Falster, 
tidligere helligåndshus. Interiørtegning 
fra ca. 1820 af Just M. Thiele. Rummet 
var på én gang sygestue og kirke, idet 
der var indrettet alkover langs murene. 
Kunne de syge end komme liggende til 
Herrens ord, så var deres forhold ikke 
netop opmuntrende. 1 anledning af „den 
måde, hvorpå hospitalets lemmer under
holdes, sammenpakkede i ét værelse un
der rød og usunde damper“, skrev in
spektionen 1805, at der ikke kunne leves 
lykkeligt og bekvemt, når alle skulle 
rummes i én uhyre stor og røgfuld stue 
og under idelige misforståelser.

folk kunne bekostes, at en del af stolene derved kunne dém overlades, 
som ingen sted har.

Pladsmangelen er altid størst på højtiderne -  således også i Slags
lunde i Nordsjælland, hvor præsten klager sin nød til bispen: anden søn
dag efter påske var trængslen i kirken så stor, at folkene ej alene måtte 
stå dobbelt og sidde på hinandens skød i stolene, men måtte endog lade 
sig drive fra en stol til en anden, og fruentimmerne ind i mandfolke- 
stolene, ja det var nær kommet til støjende forargeligt optog imellem 
nogle husmænds koner. Slagslundepræsten synes også, at en kirke bør 
aldrig være så knap afmålt, at der jo bør være rum, om en fremmed 
indfandt sig.

Blev der end skaffet plads til hele menigheden samt en enkelt eventuel 
gæst, så var der grund nok til uro blandt kirkegængerne. Tranebjerg 
kirkes tårn befrygtes at falde ned, hvis det ikke repareres, og om dets 
fald skulle ske en prædikendag, som Gud i nåde forbyde, da kunne det 
begrave hele menigheden under sit grup. Også fra anden kant lurer 
faren. Pulpituret i Hundslund kirke ved Horsens fjord, som de unge 
folk går op på, er så forfaldent, at kvindfolkene kan ikke sidde derunder 
uden livsfare. Men mon man var mere tryg i Tranbjerg syd for Århus, 
hvorfra præsten skriver: de manglende vinduer forårsage en vindstrøm, 
som ikke kan andet end nedbryde déres helbred, som søge kirken; det er
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I EN LANDSBYKIRKE

Vi sad i Landsbykirken.
En raa Novcmberhimmel 
Oplyste svagt langs Muren 
Den fugtiggrønne Skimmel.

Tre fire gamle Bønder 
Samt Præst og Degn var Flokken, 
Som med sit Skrat fra Taarnet, 
Høitrevnet, kaldte Klokken.

Støv laae paa alle Bænke.
Af Malerier spored
Man kun den flinke Ungdoms
Haandtcgninger i Choret.

Og, som paa Hogarths Plade 
I bittert Lune stukket,
Var over Fattigbøssen 
Tæt Spindelvævet trukket.

Istedetfor et Orgel,
Til Vinterstormens Tuden 
Peb Døren med sit Hængsel 
Og klirrede Blyruden.

Det eneste Par Engle,
Som fandtes, laae i Gruset, 
Ormstukne, invalide,
Henslængt i Vaabenhuset.

Og Lysene fra Altret
Var ikke tændt — bevaresi 
Der gives intet Sted, hvor 
Meer ugenccrt kan spares.

De tommelange Stumper 
Stod paa Profit i Stagen,
Og Dugen var et smudsigt 
Og stoppet gammelt Lagen.

Der var en dyb Forladthed,
En Kulde og et Øde,
Der var en rædsom Tomhed, 
Som i en Grav hos Døde.

Pig. 6. De otte [ørste strofer af Emil 
Aar estrup s digt „I en landsbykirke“.

altså aldeles uforsvarligt til den grad af forsømmelse at se kirken hensat, 
at man snart må tilråde at ophøre med gudstjenestens holdelse, for ej 
selv og med menighed at finde graven i kirken.

Uden for livsfare levede dog vist menigheden i Hundslund, hvor et 
helt slægtled måtte tåle det danske klimas ubestandighed. 1715: loftet 
over hele kirken er ganske forrådnet, og kan ingen sidde tørt, når det 
regner i deres stole i kirken. 1723 beklager mændene, at de udi regn- 
værlig ikke kan sidde tørt. 1733 regner det stadig på mændene, og nu er 
loftet helt oprådnet, og der findes to eller tre bjælker, som folkene, når 
de er i kirken, frygter at skulle falde ned på dem og gøre ulykke på 
mennesker. For at sikre sig i tide mod fugt fra oven viser Ølsted kirkes 
regnskab følgende post: givet to karle i to dage at kaste sne af hvælvin
gen i kirken som var overflødig.

Selve kirkerummet var ikke altid hyggeligt og stemningsfuldt. I Hvil
sted klagedes over, at låsen for kirkedøren var sønderslidt, hvorudover 
døren stod åben, så svin var ofte funden at have gjort sin urenlighed 
derinde, ja end oppe for høje-alter. Selv en stor kirke som Århus dom
kirke havde besvær med renholdelsen. Her blev for godt anset, at der 
af prædikestolen forbydes at feje ligstenene i kirken, efterdi kirken der
over med støv og skarn fordærves og stor bekostning forårsages. Støv
hvirvler og affald til trods har man ikke ladet stå til i domkirken; 
senere klager synsmændene nemlig over, at der under opgangen til 
pulpituret inde i kirken er samlet en hel mødding af fejeskarn, som 
uden henstand bør bortskaffes og den uskik forbydes, at strøkonen eller 
hendes folk henlægge fejeskarnet på sådant sted.

Som på gulvet, således også under loftet. Om samme gudshus skrives 
1845, at den store forhen hvide hvælving inde i kirken skjules viseligen 
af et tæppe, thi dersom dette borttages, ville et syn vise sig, som måske 
ikke har mage i nogen kirke, da hvælvingen er ganske grøn af fugtighed. 
Haldum kirke syd for Hadsten befandtes 1801 indvendig så mørkegrøn 
af fugtighed, som var den virkelig malet med samme farve.

Menighedens hyrde, kirkens ydmyge tjener havde det ikke bedre end 
sin flok. Alrø-præsten siger selv, at det, der skulle være en prædikestol, 
er intet mindre ligt end det, den kaldes. I Haldum er vinduet ved prædi
kestolen så ringe, at sne og regn har slået derigennem, og præsten ofte 
stået i meget vand på prædikestolen, der er skadeligt for hans helbred. 
Fire år senere skriver synsmændene, at samme vindue er så uforbedrelig, 
at ingen mand undtagen om sommeren burde betræde prædikestolen 
uden at sætte sit helbred til. Hadstenpræsten klarede vel forkyndelsen, 
men her var vinduet oppe ved alteret sådan, at han ved at forrette 
gudstjeneste meget var blevet svækket på helbredet.

Sine steder forsøger man at hjælpe en gigtplaget sjælesørger. I Tiset 
er et vindue på nordre side tværs over for prædikestolen ganske borte, 
og af nød og trang klinet 1er derudi, fordi præsten kunne ej have en bog 
liggende på prædikestolen, når det blæste temmelig af norden. I Skovby
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Eig. 7. Kalundborg kirke. Maleri af Jo
han Thomas Lundbye 1837. Statens Mu
seum for Kunst. Kirken med de fem 
tårne er i dag et så folkekært klenodie, 
at den er blevet afbildet på vore penge
sedler. 1827 styrtede det kvadratiske 
centraltårn ned. og det blev først gen
skabt o. 1870. 1 mellemtiden havde 
Lundby malet kirken sammen med en 
række billeder fra Kalundborgegnen. 
Eot. Statens Museum for Kunst.
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truer faren fra oven. Præsten skriver, at her er loftet i god stand undta
gen to egebjælker; den ene over prædikestolen, som himmelen hænger 
ved, er afrådnet, og den anden over degnestolen ligeledes, og er ikke 
ringe fare, når man er udi embeds forretning.

Blæser det på præsten, så suser det om degnen i Storring mellem 
Århus og Silkeborg: der er en luge i korets loft over degnestolen, hvor
igennem kommer stor vind og blæst, at bladene i gradualen, mens 
degnen synger, uden desbedre obagt, blæser om for ham, og degnen kan 
aldrig tænde et lys i degnestolen.

Skal et barn døbes, eller drister enkelte sig til altergang, kan forestil
lingen få et lidt mistrøstigt skær. Messehagelen i Tiset er beskadiget af 
utøj og gradualen i Astrup ødelagt af uglen. I Holme er gulvet ved alte
ret og langt ned i kirken revnet formedelst sunkne grave; sognepræsten 
beklager sig at være i fare hver gang, han skal uddele sakramentet. Med 
rette noteres, at Åby kirkes alterkande, som er malet indvendig, hvorved 
er forekommen en modbydelig lugt, der meddeler sig til vinen, bør 
repareres således, at denne lugt kan ophøre.

Og spædbørnene er ikke bedre stillet. Døbefonten i Holme kirke må 
renses og vandet for eftertiden ikke spildes deri, da det for tiden er for
rådnet og frembringer ilde lugt.

Alt stunder mod afslutningen, den rædselsgrebne andagt er forbi, kun 
ved begravelse må man endnu en gang være agtpågivende som i Gylling, 
hvor ligbåren er så gammel og brøstfældig, at man med hvert lig at bære 
til graven, frygter den skal brydes. Så er det jo kun småting, når der i 
Vejlby herefter bør våges over, at spaden til jordpåkastelse ikke afbe
nyttes af murfolkene ved deres arbejde.

Mon ikke Grundtvig ubevidst tolkede mange kirkegængeres følelser da 
han i 1837 skrev:

„Kirken den er et gammelt hus, 
står, om end tårnene falde; 
tårne fuldmange sank i grus, 
klokker end kime og kalde . . .“

Selvfølgelig kan det være vanskeligt for kirkeværgerne i det daglige 
at stå for kirkens vedligeholdelse, især når man som i Elev nord for 
Århus må notere: såsom den ene kirkeværge navnlig Søren Jensen ved 
døden er afgangen; eller i Lading, der ligger i samme sogn; værgen, 
som skulle have i løn årlig 8 rdl., modtog den 11. juni i forskud 5 rdl., 
men drak sig derpå ihjel . . . Men driftsudgifterne skal betales af kirke
ejerne, og blandt disse er de spenderlystne lige så sjældne som rigmænd 
i paradis. Man forstår de Odderfolk, når de 1735 skriver: alt i god 
stand, at som der har intet manglet på samme kirkes højædle herskabs 
forsorg for dens vedligeholdelse, hvilket med allerydmygst og skyldigst 
taknemmelighed erkendes.



Fig. 1. Vikingegravsten, såkaldte hog
backs. fra Brompton kirke i Yorkshire.

Vikingernes husformede gravsten

A f  H O L G E R  SCH M IDT

„And py geare Healfdene Norpanhymbra lond gedælde, and ergende 
wæron and hiera tilgende“ -  og i dette år delte Halvdan northumbre- 
nes land, og de gav sig til at pløje og skaffe sig et udkomme. Den 
angelsaksiske krønike fortæller om, hvorledes en del af den danske 
vikingehær, som i 11 år havde været en alvorlig trussel mod de engelske 
kongedømmer, i året 876 blev opløst. De grumme krigere blev bønder i 
landområdet omkring York. Helt ubemærket af krønikeskriverne blev 
de vestlige og nordlige egne af Northumbria, hvor der endnu dengang 
fandtes en keltisk befolkningsgruppe, koloniseret af nordmænd. Vilkå
rene for norske kæmper var mod det 9. århundredes slutning blevet 
ugunstige på Irland. År 919 nåede norsk-irske vikinger helt til York, 
erobrede byen og indsatte en norsk konge som landets politiske over-
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Fig. 2. Hogback fra Crosscanonby kirke 
i Cumberland. Skitseopmåling, mål 1:20. 
Fladeornamentcr er ikke gengivet. Ne
derst stenens plan, hvis kontur er af 
nøjagtig samme form som stolpehulsræk- 
kerne, der markerer hustomterne på de 
danske vikingeborge Trelleborg, Fyrkat 
og Aggersborg. Da stenens krumryggede 
opstalt, øverst, geometrisk er en logisk 
følge af planens krumme langsider, er 
det naturligt at slutte, al borgenes huse 
fremviste opstalter af tilsvarende form. 
Gravstenen gengiver hovedformen på vi
kingernes langhus.

Fig. 3 (herover for). Udbredelsen af 
hogbacks i det angelsaksiske England er 
med nogle få undtagelser begrænset til 
Northumbria, kongedømmet nord for 
Humber. Tre lokaliteter, Brompton (II), 
Lythe (17) og Sockburn (8), bidrager til
sammen med mere end en f jerdedel af 
alle hidtil fundne hogbacks. Kortet er 
udarbejdet på grundlag af oplysninger, 
venligst stillet til rådighed af James 
Lang M. A., Durham, hvem artiklens 
forfatter også er tak skyldig for vejled
ning ved udvælgelsen af de her gengivne 
sten.

hoved. Angelsaksere og danskere fandt i nogen grad sammen om at 
bekæmpe dette styre, som gav et norsk aristokrati uvelkomne mulighe
der, og det norsk-irske regime i Northumbria fik sin endelige afslutning 
i 954, da den sagnomspundne norske konge Erik Blodøkse blev dræbt. 
Northumbria blev herefter inddraget i en da samlet engelsk stat, men de 
skandinaviske befolkningsenklaver beholdt i lang tid deres egenart, og 
de var sig i så høj grad deres oprindelige nationalitet bevidst, at de mili
tært støttede de af kongerne Sven Tveskæg og Olav Tryggvason ledede 
vikingehære, som imod slutningen af det 10. århundrede angreb og i 
1014 erobrede England.

De angelsaksiske bønder i Northumbria synes ikke altid at være blevet 
fordrevet fra deres jord. Vikingerne bosatte sig først og fremmest på 
udyrket land, og de forskellige befolkningselementer levede forholdsvis 
fredeligt side om side. Kulturelt påvirkede naboerne gensidigt hinanden. 
Der var en livlig forbindelse mellem den østlige og den vestlige del af 
landet, ligesom man bevarede forbindelsen med de skandinaviske lande 
og Irland. Gensidige påvirkninger mellem disse områder og lande 
er overordentlig mærkbare i det overleverede materiale. Regionale sær
præg i det gamle Northumbria synes at kunne forklares tilfredsstillende 
med de forskelligt sammensatte befolkninger i øst og vest. I øst, med 
tyngdepunktet i det nuværende Yorkshires østlige del, fandtes hoved
sagelig angelsaksere og danskere, i vest og nord, med tyngdepunkt i det 
nuværende Cumberland, angelsaksere, keltere og nordmænd, mærkbart 
påvirkede af irsk kultur.

Stenskulpturen var et kunstnerisk medium, danskere og nordmænd 
overtog fra den engelske og irske kultur, hvor det var blevet udviklet 
sideløbende med stenarkitekturen. Ændringen af skandinavernes grav-
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Fig. 4. „Kæmpens grav“ nord for sogne
kirken i Penrith, Cumberland, består af 
to stenkors og fire gravsten. Alle seks 
sten er fra det 10. århundrede og over
ordentlig forvitrede. Det er ikke sand
synligt, at den monumentale sammenstil
ling er oprindelig.

skik i forbindelse med deres overgang til kristendommen har måske 
været den direkte anledning til, at de fik interesse for at tildanne sten.

De såkaldte hogbacks har efter al sandsynlighed stået på vikingernes 
grave. Nordiske stiltræk er ofte mærkbare på disse sten, og deres geogra
fiske udbredelse er snævert forbundet med skandinaviske stednavne i 
Northumbria. Enkelte gravsten af hogbackform findes nord og syd for 
dette landområde, men de synes næsten alle at være sene efterkommere. 
På Irland er de aldrig fundet. Stenenes rygning, der i længderetningen 
har et karakteristisk konvekst forløb, har været årsag til det noget mis
visende navn. Højest på midten får stenene et lidt skrutrygget udseende 
ikke ganske ulig svinerygge. I vandret projektion danner også lang
siderne konvekse kurver.

Hogbacks er en ejendommelig udvikling af angelsaksiske hus- eller 
skrinformede gravsten, som sammen med flade ligsten var almindelige 
gravdækker i England i den tidlige middelalder. Til trods herfor har der 
aldrig været tvivl om, at de kan opfattes som direkte modeller af huse. 
Husformen understreges ofte af detailler i stenenes ornamenter, som 
tilsyneladende gengiver bygningsdele. Forklaringen på den krumme ryg
ning fik man imidlertid først efter udgravningen af den sjællandske 
vikingeborg Trelleborg. De stolpehuller, som markerer de store huses 
langvægge, danner krumme forløb, således at bygningerne var bredest 
på midten. Såfremt man forudsætter, at tagfladerne på disse huse har 
haft en ensartet hældning, medfører dette, at rygningen også får et 
konvekst forløb, og taget bliver højest på midten,, ganske som det er 
fremstillet på hogbackstenene. De var en afgørende inspiration for 
arkitekt C. G. Schultz, da han i 1944 på Trelleborg opførte en forsøgs-
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Fig. 5. Den romantisk tilgroede ødekirke 
i en herregårdspark i Sockburn-on-Tces, 
County Durham, har i et beskedent ka
pel -  den eneste del af bygningen, der 
endnu er under tag -  en enestående 
stensamling, hovedsagelig gravsten og 
stenkors fra angelsaksisk tid, som har 
været genanvendt i kirkens fundamenter 
og murværk. Ruinens hovedløse spøgelse 
er artiklens forfatter. Foto Else Roes- 
dahl.

model af et hus i fuld størrelse. Siden da er der påvist adskillige huse 
med krumme langvægge fra jernalder og vikingetid. De er fundet både 
i Skandinavien og længere mod syd, og det er nu sikkert, at vikinge
borgens huse var af en ikke ualmindelig type i deres samtid. Hogback- 
stenene gengiver denne hustype, og som kildemateriale til forståelse af 
vikingernes langhuse er de mere aktuelle end nogen sinde. Men det 
skal understreges, at hogbacks først og fremmest kan fortælle os, hvor
ledes vikingernes grave i Nordengland så ud. De er stenskulpturer og 
produkter af den anglo-skandinaviske blandingskultur, som fandtes i 
Northumbria i det 10. århundrede, og som sådanne må de forstås og 
bedømmes. Kun med store forbehold kan de benyttes som modeller af 
skandinaviske træbygninger.

Hogbacks findes meget sjældent på deres oprindelige plads på kirke
gårdene. Det sted, vi måske kommer oprindelige forhold nærmest, er 
umiddelbart nord for sognekirken i Penrith i Cumberland, hvor fire 
hogbacks indgår i en monumental opstilling sammen med to stenkors 
(fig. 4). Vi har dog ingen sikkerhed for, at „Kæmpens grav“, som den 
nu hårdt restaurerede gruppe traditionelt kaldes, virkelig repræsenterer 
stenenes oprindelige placering. Hovedparten af hogbackstenene er, ofte 
sammen med fragmenter af stenkors, fundet i murværk og fundamenter 
fra normanniske kirker, bygninger rejst i perioden umiddelbart efter 
1066. Fundene er hovedsagelig gjort under nedrivning af disse kir
kers mure i dette og forrige århundrede i forbindelse med „restaure
ringsarbejder“, og det er således ofte en høj kulturhistorisk pris, som er 
blevet betalt, da disse genanvendte sten atter blev bragt frem i lyset. 
De tragiske fundomstændigheder har dog det lyspunkt, at de i høj grad
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Fig. 6. Hogbacks fra Brompton kirke, 
Yorkshire. Mål 1:10.

sandsynliggør stenenes datering til ikke meget efter det 10. århundredes 
slutning. Stenene, som er hugget i bløde kalk- og sandsten, er næsten 
altid meget vejrbidte og må have stået ude længe, inden de blev 
beskyttet af murværk. Deres oprindelige fremtoning, stafferede i stærke 
farver, kan vi kun forsøge at forestille os, og meget få sten er så 
intakte, at vi har sikkerhed for alle hugne detailler.

Adskillige genanvendte sten fremkom, da Brompton kirke i Yorkshire 
blev nedrevet i 1867. Herimellem var 11 hogbacks. Med en enkelt und
tagelse bliver de reproducerede huses ender angrebet af granvoksne 
bjørne, et mærkeligt motiv, som kun er fundet på hogbacks, og hvis sym
bolske betydning ikke er kendt (fig. 1). Dødehuset er overtaget angel
saksisk arvegods, medens bjørnene er af nordisk oprindelse. Det fremgår 
umiddelbart, at bjørnene, som ofte er vist med sammenbundne kæber, 
er en trussel mod det sikre hus og vel dermed også mod gravfreden, men 
vi kan kun gætte på, hvilken farlig magt de symboliserer. Det kort efter 
1066 i England fremstillede Bayeux-tapet har en fremstilling af en 
kamp mellem en mand og en bunden bjørn, og også bygninger med 
spåntækte tage og krum rygning er gengivet flere steder. Bromptonste- 
nenes emner var altså velkendte i England godt 100 år senere. På fig. 6 
gengives øverst den smukkest udførte sten. Huset mellem bjørnelabberne 
har opdelte vægflader, en klart markeret overgang mellem væg og tag, 
tagflader dækkede med spidst formede spån, og det krones af en tagkam 
i den karakteristiske bueform, som på oversiden er prydet med en bånd
fletning. Vægfladernes dekoration, som består af båndfletninger med 
dobbelte indramninger, er blevet taget til indtægt for en fagdelt væg
konstruktion med risfletning mellem stolperne. Der er ikke meget hold i 
denne antagelse. Når man ser bort fra tagfladernes spånmønster, er 
alle stenens øvrige ornamenter af angelsaksisk standard, ornamenter 
som går igen og igen utallige steder. Man elskede at dekorere flader. 
En anden sten fra Brompton, som gengives fig. 6, er i sit skema næsten 
identisk med den forrige, men vægfladerne er her prydet med et andet 
velkendt angelsaksisk ornament, vistnok et treenighedssymbol. Med tøm
rede konstruktioner har det intet at gøre. Nogle hogbacks har midt på 
vægfladerne et rundbuet, tilbageliggende felt, som, på den på fig. 6 
nederst gengivne sten, er blevet opfattet som husets dørhul. Bygningerne 
på Bayeuxtapetet er vist med tilsvarende udformede og placerede døre. 
På enkelte sten udstrækker de tilbageliggende felter sig imidlertid over 
hele vægfladens bredde, et forhold som ikke styrker dørteorien. Arkader, 
som ofte indrammer helgengengivelser, er ikke ualmindelige på angel
saksiske skrinformede sten, og motivet på hogbackstenene kan være over
taget herfra, men også andre forklaringer er mulige. De tilbageliggende 
felter forekommer, så vidt jeg har kunnet konstatere det, kun på sten, som 
i ringe grad skildrer bygningsdele, ikke engang de så almindeligt fore
kommende fremstillinger af spåndækkede tage findes på disse sten. 
Også af denne grund vil jeg være meget forsigtig med at benytte dem
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Eig. 7. Hogbacks fra Wycliffe. Aspstria 
og Sockbarn kirker. Mal 1:10.

som forlæg for dørhuller. Den tilbageliggende flade er altid overordent
lig groft hugget, et forhold som måske kan begrunde en formodning om, 
at de rundbuede felter oprindelig var dækkede af plader, hvis mening 
dog er aldeles ukendt for os.

Bjørnefamilien er særdeles talstærk, men sjældent så naturtro som i 
Brompton. Slægten degenererede forbavsende hurtigt. På en sten i 
Wycliffe kirke ved floden Tees, Yorkshires nordlige grænse, er bjørne
hovedet umiddelbart genkendeligt, men dyrekroppen er delvis opløst i 
fletværk, udformet i den nordiske jellingestil (fig. 7). Husets vægflader 
er meget ødelagte, men tilstrækkeligt er tilbage til, at det kan afgøres, 
at de var lodret opdelte i tilbageliggende, plane, rektangulære felter, 
adskilt af smallere, ornamenterede led. Både tagets rygning og fod er 
krumme, et træk, der ofte forekommer på hogbacks. Den konvekse tag
fod er en følge af rygningens stærke krumning og sidernes forholdsvis 
svagere. Tagfladernes spånmønster fremtræder som en underdeling af 
markerede bånd i stenens længderetning. På en sten i Llanddewi-aber- 
Arth i Wales er en virkning omtrent svarende til klinklagte bræddefla- 
ger opnået ved at lade lignende bånd på taget være uden mønster. 
Rygningen er på stenen i Wycliffe markeret med en dobbelt tovsnoning. 
Profil-led mellem stenens fronter og gavl er en fortsættelse bag bjørne
hovedet af rygningsprofilet, og også frontens fletværk er ført rundt 
øverst på gavlen.

En hogback i Aspstria kirke i Cumberland (fig. 7) repræsenterer end
nu et skridt væk fra den naturalistiske form. Monumentet er mangelfuldt 
bevaret, men dog tilstrækkeligt til at sikre forståelsen af hoveddisposi
tionen. En forvitret underkæbe med en tand anskueliggør, at der oprin
delig var et bjørnehoved, men krop har dyret aldrig haft. Husvæggene 
har været ført helt ud til gavlen, men er i øvrigt ellers disponerede som 
på stenen i Wycliffe med tilbageliggende, rektangulære felter i hele 
væghøjden, afvekslende med smallere „pilastre“, og er helt dækkede 
med dyre- og fletværksornamentik i jellingestil. Gavlen er afslået, og 
vi er ude af stand til at afgøre, hvorledes den var dekoreret, men også 
tagfladerne er i høj grad stiliserede, skønt en karakteristisk spåntype 
med konkave sider og vandret nedre afslutning lader sig udskille. Hvert 
enkelt spån har oprindelig været prydet af et treenighedssymbol. Kip og 
tagfod er stærkt krumme, og tagkammens profil er i lighed med hele 
stenens tværsnit højt og slankt. Høje, slanke sten med vægge, som i 
højere grad, end vi ellers møder det, er lodrette, er et lokalt præg på 
hogbacks i Cumberland.

I den bemærkelsesværdige kirkeruin i Sockburn, den sydligst belig
gende lokalitet i grevskabet Durham, findes en fremragende samling 
stenfragmenter (fig. 5). Blandt de mange skandinaviske sten er en 
serie hogbacks af Brompton type, samt en helt egenartet hogback (fig. 
7 og 13). På denne er bjørnen svundet ind til et minimalt rudiment af et 
hoved, og tagets kip og fod er krumme, næsten som kvarte, koncentriske
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Fig. 8. Hogbacks fra Gosforth 
Cumberland. Mål 1:10.

cirkelbuer. Gavlene hælder udad, et træk som kun genfindes på en hog
back ved Luss kirke i Skotland. På sidstnævnte stens vægflader findes en 
dekoration bestående af krydsende arkader, et stiltræk som først kom 
til anvendelse på De Britiske Øer, i Durham domkirke, mod det 11. år
hundredes slutning. Den skotske sten kan næppe være ældre end dom
kirken, og er altså hugget noget efter vikingetidens slutning. Der er god 
grund til at tro, at vi også i Sockburn står over for et produkt af en sidste 
face i en udviklingsproces, hvorfor stenens værdi som kildemateriale for 
forståelsen af vikingetidshuse er begrænset, men den er godt forarbejdet, 
og er ikke uden en egen skønhed.

Gosforth kirke, ikke langt fra Cumberlands kyst, ejer hogbackgrup- 
pens mest monumentale sten, som blev fundet i 1896 og 97 som hjør
nesten i fundamentet under kirkeskibets nordmur. Under nedrivnings
arbejdet blev de desværre beskadiget af dynamitsprængninger, som blev 
anvendt, da det viste sig vanskeligt at skille det stærke romanske kva
dermurværk ad. Det berømte Gosforthkors står endnu intakt på kirke
gården, 1000 år efter at det blev rejst. De tre markante sten skildrer 
både kristne og nordisk-mytologiske emner, og sammenbragte kulturfor
mer er her meget mærkbare. Irske stiltræk slår stærkt igennem på korset 
og den højeste gravsten, som meget ligner tidlige irske relikvieskrin og 
derfor kaldes „Helgenens Skrin“ (fig. 8). Også gavlenes korsfæstede 
figurer, det i drage- og slangehoveder afsluttede båndfletværk, som do
minerer stenens øvrige flader, samt mønsteret på tagfladerne, har irske 
forbilleder. Det eneste nordiske stilelement er tagkippens lette krum
ning. Den anden hogback er mere nordisk, og den er i højere grad ud
formet som et langhus med spåntækket tag (fig. 8). Langsidens to vikin
gehære og høvdingeportrættet på gavlen har medført fantasifuldt male
riske beskrivelser af de historiske forudsætninger for denne sten, og det 
er derfor måske for prosaisk at pege på, at personfremstillingerne godt 
kunne se ud til at være inspirerede af Kristus og hans militant fremstil
lede disciple på ikke meget ældre stenkors på den anden side af Det irske 
Hav. Det ejendommelige „banner“, som den forreste gosforthkriger hol
der frem, lader sig, ud fra samme baggrund, forklare som en bispestav 
med et udskåret dyrehoved foroven. Stenens anden langside og gavl har 
derimod et sikkert nordisk præg. Ikke blot ikonografien på de irske høj
kors er interessant i forbindelse med hogbacks. Deres topsten er oftest ud
formede som små helligdomme med spåntækte tage, afsluttede af tagkam 
og krydsende vindskeder, som i et enkelt tilfælde endog prydes meddyre- 
hoveder.

Fra Ingleby Arncliffe, som ligger tæt ved Brompton, kendes en god 
bjørnesten samt en hogback af en ganske anden type, nu på museet i 
York (fig. 9). Den er af beskeden størrelse, og de skrå siders nedre del 
er hugget væk. Den virker mere massiv end de tidligere omtalte hog- 

kirke backs, idet taghældningen er forholdsvis lav, gavlene brat afskårne og 
overfladen glat, uden dekorative ornamenter. Et ejendommeligt træk er,
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at gavlene er af uens bredde og højde. Gravens trapezform må have 
haft indflydelse på planudformningen af stenen. Denne begyndende ro
manske opfattelse kan måske også forklare de andre anførte karakteri
stika og må inddrages i vurderingen af stenens kildeværdi for vikinge- 
huse. Dyreskulptur og fladedekoration er opgivet til fordel for en nøg
tern, grov arkitekturkarakteristik. Især de lodrette gavles tilsyneladende 
gengivelse af tagkonstruktioner har påkaldt opmærksomhed. Foruden 
spor parallelle med tagfladerne har den mindste gavl en lodret marke
ring i midten, svarende til de i middelalderlige tagværker velkendte 
konger („king -  posts“).

Ingen anden kirke har bidraget med så stort et antal hogbacks som 
kirken i Lythe, prægtigt beliggende på en klint få kilometer nord for det
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i angelsaksisk tid betydningsfulde Whitby. Tre hogbacks af samme type 
som den nys beskrevne findes i tårnets krypt (fig. 10). Tæt ved gavlen 
på den ene langside har den ene af stenene en dybt indhugget, spids
vinklet trekant (fig. 9). Med god vilje kan denne opfattes som et asym
metrisk placeret bislag, som er påvist på vikingeborgenes huse, og som 
var almindeligt forekommende på engelske herregårde i middelalderen. 
Gavlene er også her på alle tre sten af uens bredde og højde og deko
reret med „tagkonstruktioner“. Det er fristende at gætte på, at de uor- 
namenterede tagflader gengiver tage tækkede med strå, et byggemate
riale som utvivlsomt fandt anvendelse, og som ville være i smuk over
ensstemmelse med bygninger af stenenes form.

Hogbackmaterialet kan med sikkerhed fortælle os, at de bygninger, som 
de giver et billede af, og som vi gerne tror, var de skandinaviske lang
huse, faktisk havde en krum tagrygning som en konsekvens af de 
krumme langsider. Endvidere, at denne rygning blev kronet af tagkam, 
som utvivlsomt var prydet med udskæringer. Hvorledes kammen har 
været afsluttet, kan vi ikke få noget klart svar på her. Det er muligt, at 
bjørne- og dragehovederne i sidste instans er i familie med udskårne 
hoveder på kammens ydre ender, som vi kender det fra Lom stavkirke 
i Norge. De fortæller derimod utvetydigt, at tagfladerne på langhusene 
næsten altid var stejle og spåndækkede, og at formen på disse spån, 
selv i et forholdsvis begrænset landområde, varierede meget. Vi får alt i 
alt bedst besked om, hvorledes bygningernes tage har fremtrådt, skønt 
vi kunne have ønsket at få klarere besked også om forholdene ved gav
lene. Vi må nøjes med at konstatere, at enkelte sten illustrerer huse med 
taggavle, medens andre, som ikke er medtaget i det her udvalgte mate-

Fig. 10. Tre små, sene hogbacks fra 
Ly the kirke i Yorkshire er af simpel 
husform. Gavlene har grove gengivelser 
af bygningskonstruktioner.
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Fig. I l  (til venstre). Snit af de i artiklen 
omtalte northumbriske hogbacks. Mål 
1:10.

Fig. 12 (til højre). Rekonstruktionsforsøg 
af langhus på vikingeborgen Fyrkat. 
Snit, mål 1:200. Kun den jordgravede 
del af tømmeret bygger på arkæologiske 
vidnesbyrd. Husets indre bæringsprincip 
er overtaget fra forsøgsmodellen på 
Trelleborg. De ydre stolpehuller, hvor 
en skråretning mod husets midte er kon
stateret, er opfattet som vidnesbyrd om 
tagspær, forlængede ned i den faste un
dergrund. Det skitserede krumme forløb 
styrker konstruktionen væsentligt.

ASPATRIA

SOCKBUR/V 
C. DURHAM

riale, illustrerer huse med valmtage. Men begge former er sjældne. En 
helt kuriøs sten i Meigle i Skotland har lodret taggavl i den ene ende, 
valmet, spånklædt gavl i den anden. Væggene i husene får vi mindre 
god besked om. Arkæologiske udgravninger af vikingetidshuse har af
sløret, at disse fortrinsvis bestod af lodretstillede, jordgravede stolper. 
Selve de arkæologiske vilkår kan dog bidrage til en for stor éntydig- 
hed, da det stort set kun er det jordgravede tømmer, vi kan finde 
spor af. Med denne viden om vægkonstruktioner kan man godt for
stå behandlingen af fladerne på nogle sten som en illustration af til
svarende forhold, for eksempel på sten fra Brompton, Wycliffe og 
Aspstria. Men stor forsigtighed må tilrådes. Det er først og fremmest en 
almindelig lyst i perioden til at dekorere flader, som har betinget sider
nes udsmykning, og vi kan derfor nok i højere grad tage denne udsmyk
ning til indtægt for, at man på en lignende måde har smykket husenes 
vægge. Om detailler som døre og vinduer kan hogbackmaterialet intet 
sikkert forklare. Konstruktive detailler får vi kun lidt besked om på 
gavlene af de sene sten fra Lythe og Ingleby Arncliffe. Et karakteristisk 
træk for hogbacks er, at tværsnittets sider danner mere eller mindre 
jævnt forløbende, konvekse kurver fra nederste til øverste punkt (fig. 
11). Væggene er meget sjældent lodrette, men er en forlængelse af 
tagets flader, hvilket sammen med en profilering af enkelte stens hjør
ner, er blevet taget som et bevis på, at gravstenene repræsenterer byg
ninger i „cruck-framework“, en konstruktion, hvor taget bæres af store, 
krumme egestøtter, ofte gående fra en lav stenmur helt til husets kip. 
Denne husform blev i stor udstrækning anvendt i England i middelal
deren, især til lader. Repræsenterer de skandinaviske gravsten i Nord
england sådanne huse, kunne denne byggeform være blevet bragt til 
England af de danske indvandrere i det 9. århundrede. Det er imidlertid 
senere blevet påvist, at den geografiske udbredelse af „cruck-frame
work“ i England klart modbeviser denne påstand, og konstruktionen er
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Fig. 13. Hogback fra Sockburn kirke. 
County Durham. Det fremlagte mate
riale er indsamlet i september måned 
1969 under en studierejse foretaget for 
midler stillet til rådighed af Rask -  Ør
sted Fondet.
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i øvrigt aldrig påtruffet i Skandinavien. Hogbackstenene er ikke model
ler af sådanne bygninger, men hvorledes skal da det indadskrånende, 
krumme forløb af stenenes vægge og tag forklares? Det skal nok ses i 
sammenhæng med de indadskrånende gavle -  her illustreret ved ste
nene fra Gosforth og Penrith -  som er overordentlig almindeligt fore
kommende. Bjørneryggene viser samme indadskrånende tendens, og 
den skyldes sikkert stenmestrenes fornemmelse for skulpturernes stramt 
afsluttede form, som også fremhæves af de for stenenes længderetning 
karakteristiske konvekse kurver. Denne fornemmelse for den sluttede, 
spændte form var ikke ualmindelig i skandinavisk vikingetid. Skibs
tømreren havde den ubetinget, og det cirkulære voldanlæg og bygnin
gernes krumvæggede plan på vikingeborgene tyder på, at den heller ikke 
var bygmesteren her fremmed. Forestiller man sig, at han også kan have 
tilstræbt en stram, krum form i husenes volumen, kan hogbackstenene 
muligvis alligevel, set under denne synsvinkel, forklare os noget væ
sentligt om samtidige bygningskonstruktioner. Det viser sig nemlig, at de 
hulrækker, som er fundet uden for Trelleborghusene, og som følger væg
hullernes rækker i en afstand af ca. 100 cm, alle har en hældning mod 
væggene. Hermed er den teori faldet, som gik ud på, at de var aftryk af 
stolper fra en omkring huset løbende svalegang, som det anskueliggjor
des på forsøgsmodellen på Trelleborg. Hullerne må være aftryk af tøm
mer, som har støttet taget, måske som en direkte fortsættelse af spæ
rene. Forskellige husfremstillinger fra vikingetid viser noget tilsvarende, 
og de har altid et krumt forløb af tagfladen, eller af spær forlængede 
helt til jorden. Krumt synes dette forløb også at have været på vikinge
borgens huse, hvor de ydre hullers form bedst kan forklares med, at man 
har ønsket at stille til jorden gående spær i den konstruktivt stærkere 
bueform. Da de ydre hulrækker også findes ud for bygningernes gavle, 
må tagene have været afvalmede. Hogbackstenene kan i øvrigt fortælle, 
at tagbeklædningen på denne type huse ikke har fortsat helt til jorden, 
da tagfoden er klart markeret på stenene, og nogle arkæologiske forhold 
ved hustomterne tyder på det samme. I modsætning til, hvad stenene 
illustrerer, har bygningernes vægge været lodrette, men taget og de til 
jorden forlængede spær har domineret det generelle indtryk af husenes 
ydre og givet dem den for gravstenene karakteristiske dobbeltkrumme 
hovedform.

Den ejendommelige gravstensform har sin største udbredelse i Nord
england. Helt ukendt er den dog ikke i Skandinavien, og i Danmark fin
des således omkring et dusin hugne granitsten, som er mere eller mindre i 
familie med engelske hogbacks. Deres romanske karakter fortæller, at de 
tydeligvis er sene efterkommere. Skønt dette sikkert også er tilfældet 
med en hogback, som er fundet på kirkegården i Aggersborg, der uden 
tvivl oprindelig var gravplads for de danske vikingers største borg, 
anskueliggør den for os, at det ikke er ganske utænkeligt, at døde krigere 
og bønder også i Jylland havde tag over hovedet.



Fig. 1. Strand med kokospalmer. Basilan 
i den sydlige del af Philippinerne.

Kokospalmen og Yakanerne
Fra en sydphilippinsk ø

A f  IN G E R  W ULFF

I enhver rejsebog eller turistbrochure omhandlende en tropeø kan man 
være temmelig sikker på at finde et billede af en strand med kokos
palmer, helst et farvebillede, hvor dens lyse stamme og grønne blade 
fremhæves mod en hvid strand og himlens og havets blå. Man kan 
måske efterhånden mene, at motivet er noget fortærsket, men nægtes 
kan det ikke, at synet af de høje, slanke kokospalmer med den store 
krone af lange, slanke, fjerdannede blade er overordentlig tiltalende 
og bliver det i endnu højere grad, når man ser dem i virkeligheden, 
når bladene bevæger sig graciøst ved det mindste vindpust. Det er dog 
ikke af skønhedsgrunde, at man finder de mange kokospalmer rundt om
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Fig. 2. Kokosblade flettes sammen til 
hustag.

i troperne. Kokospalmen er ikke noget blot og bart prydtræ, men den er 
simpelt hen et af de nyttigste træer, man har.

Kokospalmen (Cocos nucifera) findes fortrinsvis i kystegne, om end 
den sine steder kan nå langt ind i landet, såfremt højden ikke overstiger 
ca. 600 m over havet. Som absolut betingelse for, at den kan vokse, kræ
ves varme og fugtighed, og det er derfor i troperne, man skal søge den -  
men dér har den også en vid udbredelse.

Kokospalmen kan nå en højde af 20-25 m, men stammen er over- 
dentlig slank; stiv og strunk står den, selv stærke vindstød kan kun få 
den til at svaje lidt. I toppen sidder 25-35 vældige blade; de kan blive 
6 m lange og veje en halv snes kilo. Det går ikke lydløst af, når et vis
sent kokosblad falder til jorden fra en gammel palme. Mellem bladene 
skyder blomsterstande frem. Kokosnødderne, der sidder i klaser, er mod
ne 10-12 måneder efter blomstringen. Det betyder dog ikke, at et træ 
kun giver nødder én gang om året, for træet blomstrer og bærer følgelig 
også nødder, hele året rundt; man kan i samme krone se blomster og 
nødder i forskellig modningsgrad. Hvor mange nødder, en kokospalme 
kan yde årligt, er afhængig af, hvor gode betingelser den har; 40-50 
nødder årligt er godt, men udbyttet kan, især i småbrug, være så lavt
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I'iff. 3. Kurv til lanzoncsfrugtcr flettet 
fif fmlmebldde.

som 20 nødder årligt pr. træ. Kokosnødden udmærker sig som resten af 
palmen ved sine dimensioner; en fuldmoden nød er op til 30 cm lang og 
25 cm bred og vejer almindeligvis 1000 à 1200 g, men kan være endnu 
tungere.

Det har været sagt, at kokospalmen kan udnyttes på 99 forskellige 
måder. Tallet skal ganske vist ikke tages bogstaveligt, men blot som et 
udtryk for „utallige“ -  som vi vel ville sige, „på 117 forskellige måder“ 
-  men vist er det, at den kan udnyttes -  og bliver udnyttet -  til det 
yderste; så at sige hver del af den kan benyttes til mindst ét formål, og 
de fleste til flere formål. Det ser man overalt, hvor kokospalmen vokser; 
her skal som et eksempel fortælles om dens anvendelse hos yakanerne i 
den sydligste del af Philippinerne.

Yakanerne bor i det indre af den lille ø Basilan -  en ø omtrent af 
størrelse som Lolland. De er, som de fleste af de sydlige folk på Philip
pinerne, muslimer -  dog ikke synderlig ortodokse; mange rester af før- 
islamisk religion er blevet bevaret og inkorporeret i Islam, som de opfat
ter denne religion. De lever af agerbrug med ris som vigtigste, i hvert 
fald højst skattede afgrøde, selv om camote og cassava i realiteten spil
ler en lige så stor rolle. Ved siden af disse planter dyrkes forskellige 
andre, herunder adskillige frugter, og blandt dem er kokospalmen så 
langt den vigtigste. En yakan, som ingen kokospalmer har, er utænkelig. 
Han har jo brug for den hver eneste dag, snart på den ene måde, snart 
på den anden. Og han bruger næsten alle dele af den.

Mindst nytte har yakanen af den del, som udgør den største del af 
palmen, nemlig stammen. Mange steder på Philippinerne, såvel som i 
Indonesien, bruges den til broer, men det er ikke særlig aktuelt for yaka
nerne, for floderne i deres område er stort set ikke mere end småbække, 
som selv i regntiden let forceres blot ved hjælp af trædesten. Derimod 
har yakanerne tidligere brugt stammen af kokospalmen til fremstilling 
af sukkerpresser, ved hjælp af hvilken man selv udvandt sukker af suk
kerrørene; men i dag køber langt de fleste yakaner sukkeret i en af dc 
mange små butikker, som findes spredt rundt om på øen, og kun de 
færreste fremstiller det selv. Derved har stammen så at sige mistet enhver 
betydning for yakanerne.

Men fortsætter vi så til kokosbladene, så begynder de mange anven
delsesmuligheder at vise sig. Først og fremmest kan de lange, 2-3 
cm brede bladafsnit, der udgår fra bladribben, flettes til forskellige for
mål. Man kan flette dem til tagdækning og til vægge; ganske vist kan 
sådanne fletværker, når det gælder beboelseshuse, kun anvendes til mid
lertidige reparationer, derudover kræves mere solidt materiale; men til 
mindre arbejdsbygninger er de fuldt anvendelige. Af midlertidig karak
ter er den anvendelse, de undertiden finder som tag over grave; i den 
første periode efter en begravelse våger slægtninge og venner af den 
afdøde på graven, derfor bygger man tag over den; når man holder op 
med at våge, har taget ikke længere noget formål og brændes af. Når
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Fig. 4. „Profetens træ“, som er centrum 
for ceremoniellet ved profetens fødsels
dag. Stammen er af en bananplante, 
grenene af kokosblade.

man fremstiller tag- eller vægbeklædning af kokosblade, flækker man 
bladene gennem ribben og lader bladafsnittene blive siddende på den; 
derved får man en god fast kant foroven.

Man kan imidlertid også, og det er af nok så stor betydning, flette 
kurve af kokosblade. Det sker navnlig i den periode af året, hvor en 
speciel frugt, lanzones, er modne. Da fletter yakanerne mængder af 
kurve af palmeblade og fylder dem med lanzones for at bringe dem til 
marked. Den slags kurve er kun lavet for tilfældet, de er ikke beregnet 
til at skulle vare længere tid, men smides i reglen væk efter brugen. 
Men det spiller ikke så stor en rolle, for de er hurtigt lavet; i løbet af en 
10-15 minutter har man en sådan kurv færdig. Midlertidige kurve 
bruges også undertiden ved fester, for efter fester giver man i reglen 
gæsterne noget med hjem, især riskager, og skal det være fint, pakkes 
de i kurve, selv om man også kan nøjes med at pakke dem ind i banan
blade. Ved festlige lejligheder er det heller ikke ualmindeligt, at man 
koger risen i små fletværk af kokosblade, undertiden formet som en fugl. 
Bladene kan dog også anvendes til mere bestandige sager. Når som helst
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ig. 5. Sirigle lavet af skallen af en 
okosnød.

der ved fester skal serveres mad, er den, før den skal spises, dækket af et 
stort låg, bestående af to lag, flettede af palmeblade, hvoraf dog kun 
det indre er taget af kokospalmen. Børnene udnytter også kokosbladene, 
de fletter bolde af dem, men de har kun kort levetid; så snart de er tørre 
og stive, smides de væk.

Det er dog ikke blot til fremstilling af forskellige former for fletværk, 
man kan bruge kokosbladene. Man kan f. eks. fremstille koste; dertil bru
ger man bladafsnittenes midtribber. Den store tykke hovedribbe af de 
visne blade er en af de vigtigste former for brændsel. Og skal man færdes 
i mørke, tager man et vissent kokosblad, binder et par steder omkring det, 
så det holdes sammen, og antænder det; så har man en fortrinlig fakkel. 
Den holder måske ikke så længe, men det gør ikke så meget, for den 
lader sig hurtigt og let erstatte, så snart det er nødvendigt, for visne 
kokosblade kan man altid være sikker på at finde, hvor man færdes. 
Også på anden måde har man i tidligere tid brændt kokosblade; man 
brugte dem nemlig, når man røg, idet man rullede et stykke af et blad
afsnit om tobak. Nu foretrækker man dog at købe cigaretter.

Kokosbladene anvendes således til mange praktiske formål, men ikke 
nok med det; én gang om året tages de også i religionens tjeneste. Det 
sker ved en af årets største religiøse fester, maulud-festen -  profetens 
fødselsdag. Ved denne fest samles man omkring en særlig udsmykning, 
som betegnes profetens træ. Den er fremstillet af en bananplante, hvis 
blade er fjernet; den danner træets stamme; heri stikkes træets blade, og 
de er fremstillet af bladafsnit af ganske unge, endnu lysegrønne kokos
blade, som er udskåret og til dels også flettede i mønstre.

Men selv om man gør god brug af kokosbladene, så er der dog en 
anden del af palmen, som har endnu større betydning, og det er kokos
nødden. Her er det måske på sin plads først og fremmest at erindre om, 
at det vi herhjemme kan købe som kokosnød, i virkeligheden kun er 
kærnen af nødden; som allerede nævnt er kokosnødden af en helt anden 
størrelse. Uden om kærnen ligger nemlig et ca. 5 cm tykt trevlet lag, 
omsluttet af en tynd glat hud. Dette trevlede lag benyttes mange steder 
i verden bl. a. til fremstilling af reb. For yakanerne er dette lag imidler
tid af mindre betydning, for til rebfremstilling har de et andet fortrinligt 
materiale, nemlig abaca, også kaldet Manila-hamp. Til gengæld synes 
der ikke at være nogen grænse for udnyttelsen af kærnen.

Der er for det første dens rent næringsmæssige anvendelse. På inder
siden af kærnens hårde skal ligger frøhviden, et hvidt, olieholdigt lag, og 
inderst findes et hulrum med en væske, som i de grønne, endnu ikke 
helt modne nødder er klar, men i de fuldmodne nødder er mælkeagtig. 
Den klare væske drikker man gerne, den er forfriskende, altid kølig. 
Overalt, hvor yakanerne færdes, gror kokospalmer, så det er let, når 
man er tørstig, at få fat i en grøn kokosnød, hugge den ene ende af, så 
der bliver en åbning ind til hulrummet, og lade væsken løbe ned i 
munden. Og selv om det ikke er så let at hugge nødden over, så har
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Fig. 6. Sleve med blad af et stykke ko
kosskal anbragt i et ophang -  ligeledes 
af kokosskal.

yakanen øvelsen, og han har altid redskabet dertil på sig, for ingen 
yakan med respekt for sig selv færdes uden enten barong eller pira, 
sværd, der også bruges som huggeknive. I gamle dage var man tilbøjelig 
til at smide nødden væk, når man havde drukket væsken, men nu 
hugger man den i reglen over bagefter, og af det ydre lag skærer man 
et lille stykke, som man benytter som en slags ske, hvormed man løsner 
og spiser det hvide lag, som man nu har lært at sætte pris på og anse for 
en delikatesse. Det er væsken inden i kokosnøddens kærne, man her 
hjemme i reglen ser omtalt som kokosmælk. Yakanerne kalder den imid
lertid bohæ lahing, hvilket ordret oversat betyder kokosvand. De har 
imidlertid også betegnelsen „kokosmælk“, men det, de betegner således, 
udvindes af frøhviden, iden den rives og presses. Det er i øvrigt ikke 
speciel yakansprogbrug; betegnelsen „kokosmælk“ bruges på samme 
måde overalt på Philippinerne og i det hele taget inden for det ma
layiske område. Kokosmælken bruges i madlavningen, og det gør også 
den revne frøhvide af de modne nødder. I tidligere tid udvandt man 
også olien af frøhviden ved kogning og benyttede den til stegning og 
bagning, men nu til dags foretrækker man i reglen at købe olie i butik
ken. Og så skal det i denne forbindelse også nævnes, at kvinderne vasker 
hår i kokos: de tager frøhviden af modne nødder, river den og presser 
den i hånden ned over håret, hvorpå de arbejder massen godt ind i 
håret.

Har man udnyttet frøhvide og væske, han man tilbage kokosskallen, 
og den er der ingen grund til at smide væk, for også den kan bruges til 
mangt og meget. Først og fremmest anvender man den -  fint glattet 
både udvendigt og indvendigt -  som vandbeholder, ikke blot til at 
drikke af, men også når man før og efter måltidet skyller hænderne, og 
når man før bønnen skal foretage den rituelle afvaskning. Eller man for
syner den med et skaft af bambus og bruger den til øse, når man henter 
vand ved floden. Af den fladeste ende af kokosskallen tilvirkes en 
lille skål, som f. eks. benyttes til at øse ris op af rismorteren, når man 
afskaller risen. Eller skålen kan takkes i kanten, så har man en udmær
ket hestestrigle, en brug som i gamle dage, da yakanerne havde mange 
heste, var betydelig mere udbredt end nu, da der kun er få heste tilbage. 
Af kokosskal laves også sleve, som hænges op i et stativ, ligeledes udført 
af kokosskal. To forskellige redskaber anvendt ved fremstilling af hver 
sin slags riskager er lavet af samme materiale. Og ved religiøse cere
monier benyttes i reglen en kokosskål med gløder til afbrænding af 
røgelse, i hvert fald hvis ceremonien foregår i et privat hjem; i moskeen 
kan man have en lille metalskål til røgelse. I øvrigt anvender yakanen 
kokosskaller fra det øjeblik, han kommer til verden, for når et barn er 
født, anbringes efterbyrden i en sådan skål, som derefter begraves under 
en ung kokospalme. Denne palme bliver så barnets ejendom.

Desuden benyttes kokosskaller, ligesom bladribberne, også til brænd
sel, dels direkte, og de giver da en meget stærk varme, dels forarbejdet
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Fig. 7. Fremstilling af kopra. Det yder
ste trevlede lag fjernes fra kokosnødden 
ved hjælp af et plovskær anbragt på en 
træfod.

til trækul, som ganske vist ikke bruges på ildstedet, men derimod i 
strygejern.

Der er dog en af kokospalmens gaver, som yakanerne kaster vrag på. 
Af saften af blomsterstilkene kan udvindes en berusende drik, og den er 
mange steder stærkt yndet. På Philippinerne kaldes denne drik tuba. 
Yakanernes religion forbyder dem imidlertid al nydelse af alkohol. Som 
muslimer overholder de absolut dette Koranens forbud, hvad man måske 
egentlig ikke helt ville forvente, da der er mange andre islamiske for
skrifter, de ikke tager det så nøje med at efterleve. Det er højst sand
synligt, at ortodokse muslimer ville have svært ved at anerkende yaka
nerne som gode trosfæller, hvis de så, hvorledes de i almindelighed 
overholdt religionens forskrifter. Og hvad mon andre muslimer ville sige 
til den overtro, yakanerne har, at man ikke må sidde på en kokosnød, 
fordi det er det samme som at sidde på profeten Muhammeds hoved -  
mon ikke de ville finde tanken mildest talt blasfemisk?

Man vil forhåbentlig nu have fået et indtryk af, at kokospalmen virke
lig er uhyre nyttig, og ovenstående giver sig endda ikke ud for at være 
nogen fuldstændig oversigt over dens muligheder.

v

Fig. 8. Fremstilling af kopra. Nødder 
samles ved koprasan -  den bygning, 
kvor kopraen tørres. Taget er flettet af 
kokosblade.
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Fig. 9. Det gammeldags transportmid
del: en trækslæde forspændt med en 
vandbøffel. På trækslæden er anbragt 
en stor kurv.

Alt hvad hidtil har været omtalt, har imidlertid været den traditio
nelle udnyttelse af kokospalmen, som har gjort det vigtigt at dyrke dette 
nyttige træ, uden at det dog for yakanerne har nødvendiggjort dyrkning 
i stor stil. Et forholdsvis lille antal kokospalmer kan udmærket dække 
en families behov. I dag bliver dyrkningen deraf imidlertid mere og 
mere omfattende. Det hænger sammen med, at man blandt yakanerne 
nu ikke mere blot dyrker kokospalmen for at udvinde produkter til eget 
forbrug, men også for at den kan levere et produkt, som betyder en 
væsentlig -  ja for yakanerne den væsentligste -  indtægtskilde, nemlig 
kopra. Kopra er den tørrede frøhvide, af hvilken olien udvindes. Den er 
let at sælge, for kopra og den deraf udvundne olie er en af Philippiner- 
nes vigtigste eksportartikler.

Yakanerne fremstiller selv deres kopra. Det er en proces, som kun 
tager nogle få dage, men de er til gengæld travle. I reglen sker det ca. 
hver tredie måned, men man kan dog gøre det oftere. Man vælger altid 
så nogenlunde dagene omkring fuldmåne, fordi man under en del af 
processen må arbejde hele natten. Det første, man må gøre, er selvfølgelig 
at indsamle kokosnødderne. Dette sker ved hjælp af en kniv anbragt på 
enden af en flere meter lang bambusstang, hvormed man kan nå op i 
kokospalmernes kroner og hugge nødderne ned. Det skal helst være 
fuldmodne nødder, man tager, men det kan ikke helt undgås, at der 
kommer nogle ikke ganske modne nødder med. Efterhånden som de 
samles sammen, bringes de hen til koprasan, den lille bygning, som 
benyttes til tørringen af frøhviden; ofte har denne bygning tag og i
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hvert fald nogle af væggene flettet af kokosblade. Og så kommer det 
egentlige arbejde med fremstilling af kopra. Først skal det ydre lag af 
nødden fjernes. Hertil benytter man et plovskær anbragt på en træfod, 
mod hvilket man hugger nødderne og flækker det ydre lag af. Det er et 
arbejde, som kræver kræfter. Når man har kærnerne tilbage, hugges de 
over, og væsken får lov at løbe ud, den er ingen nytte til. Med frø
hviden nedad anbringes de overskårne nødder nu på gulvet i koprasan; 
det er af flækkede bambusstænger og hævet noget over jorden. Under 
gulvet er udgravet en grube, og her tændes ild; som brændsel bruges 
bl. a. de yderdele af nødden, som man lige har fjernet, samt gamle ko
kosskaller. Dette sker i reglen tidligt om eftermiddagen, og ilden brænder 
så resten af dagen og hele natten. I al den tid må der være nogen, der 
holder øje med ilden for at passe på, at den hverken går helt ud eller 
flammer for stærkt op; bliver ilden så voldsom, at den får fat i kærnerne, 
som ligger til tørring, er der intet at stille op. I løbet af et øjeblik flam
mer hele koprasan med indhold op til et vældigt bål, som kan ses langt 
væk, og i lobet af kort tid er både kopra og koprasan fortæret, og yderst 
lidt af bygningens skelet står tilbage.

-  Hen på morgenen får ilden lov til at gå ud, og frøhviden fjernes

Hg. JO. Moderne transport: en jeep fyl
des op med sække fyldt med kopra. Og
så bananer bliver der plads til, og når 
man kører, medtager man yderligere op 
til en halv snes passagerer.
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Fig. 11. Traditionelt hus med palme
bladstag mellem de hurtigt voksende 
kokospalmer.

fra skallerne og tørres på ny, først hel, senere ituskåret. Når kopraen er 
færdig, puttes den i sække og er klar til at blive bragt ned til den nær
meste lille by -  der findes tre småbyer på Basilan -  for at blive solgt. 
Det er ganske vist ikke den bedste kopra, man får ved at tørre den på 
denne måde -  finere kopra fås ved soltørring -  og den indbringer 
derfor ikke så god fortjeneste, som den egentlig burde. Alligevel betyder 
den for yakanerne en væsentlig indkomst, som sætter dem i stand til at 
købe de ting, de sætter pris på, men ikke selv frembringer, såsom stof til 
de dele af dragten, der ikke er lavet af hjemmevævet stof, forskellige 
redskaber og husgeråd, petroleum, tobak, med andre ord sådant som man 
i gamle dage, da man på det nærmeste var selvforsynende, enten lavede 
selv eller helt måtte undvære; man køber nu også gerne varer, som 
man nok selv frembringer, men ikke i tilstrækkelig mængde, det gælder 
først og fremmest risen. Derfor kan man også finde på at lave kopra en 
ekstra gang, hvis der for eksempel står en fest for døren, for så skal der 
bruges megen ris både til mad og til bagning af riskager. Kopraen kan 
imidlertid også give mulighed for større anskaffelser. Nær det hus, hvor 
jeg selv boede, mens jeg opholdt mig blandt yakanerne, lå et nyt, usæd
vanligt stort og velbygget hus, der i væsentlig grad adskilte sig fra
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de øvrige yakanhuse. Det havde været kostbart at bygge, og det blev 
yderligere på et senere tidspunkt forsynet med sofa og lænestole, møb
ler som normalt ikke findes i et yakan-hjem, hvor man normalt sidder 
på gulvet -  hvis det skal være fint på en måtte. Både hus og møbler 
var næsten helt og holdent betalt af indtægter fra salg af kopra. Den 
familie, som havde bygget huset, adskilte sig imidlertid også fra de fleste 
yakaner ved næsten udelukkende at dyrke kokos, til gengæld i større 
omfang end de fleste andre gjorde det.

Den betydning, som dyrkningen af kokospalmen har fået på grund af 
kopraen, skyldes naturligvis de nye tider, og ikke blot direkte -  d. v. s. 
nye fornødenheder, kombineret med muligheden for at skaffe sig dem 
takket være behovet for kopra ude i verden -  men også indirekte. Thi 
forudsætningen for, at man overhovedet kan give sig af med at sælge 
kopra, er, at man har mulighed for at transportere den til salgsstedet. Det 
havde man ikke i tidligere tid, for da var yakanernes væsentligste trans
portmiddel en trækslæde trukket af en vandbøffel; og havde den end 
den fordel, at den kunne komme frem næsten hvor som helst -  en nød
vendighed, da der ikke fandtes veje -  så var det til gengæld en lang
sommelig måde at komme frem på, ikke egnet for så store afstande det 
var nødvendigt at tilbagelægge for at sælge kopraen. I dag findes der 
imidlertid på Basilan et net af veje, der ganske vist ikke er særlig frem
ragende, men dog betyder, at det er tilstrækkeligt at bringe varerne 
til nærmeste vej på trækslæden, for på vejene kører busser og jeeps 
adskillige gange daglig; selv om man aldrig kan være sikker på, hvornår 
de kører, så spiller det ingen større rolle, for det generer ikke yakanerne

Fig. 12. Så længe kokos palmerne er små, 
dyrker man andre afgrøder sammen med 
dem som f. eks. ris eller -  som her -  
camote.
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at tilbringe længere tid ved vejen for at vente på transportlejlighed; tid 
har man nok af, og man kan sagtens få den til at gå ved at snakke sam
men, medens man venter. Undertiden kan man for øvrigt få det kopra
firma, man sælger til, til at sende en lastbil ind i landet efter kopraen.

Det er klart, at man, med den betydning kopraen har fået, og som er 
stadig stigende, har brug for at dyrke langt flere kokospalmer, end man 
før har gjort. Tidligere kunne behovet for produkterne af kokospalmen 
trods alt dækkes af et ret beskedent antal træer, men nu er det en fordel 
at have så mange som muligt; derfor er man tilbøjelig til at tage stadig 
mere jord ind til dyrkning af kokos. Nu er der jo det uheldige, at selv 
om kokospalmen vokser hurtigt, så varer det dog nogle år, i reglen 
henved 7, før den begynder at bære frugt. Det er imidlertid muligt i 
denne periode at udnytte jorden på anden vis, samtidig med at de nye 
kokospalmer vokser, og det benytter man sig af; man kan i årene indtil 
palmerne bærer nødder imellem dem dyrke de vigtige afgrøder, som ris, 
camote (søde kartofler), cassava (maniok) eller de knapt så vigtige majs 
eller sukkerrør. Senere bliver det umuligt; dels giver træerne, når de er 
blevet større, for meget skygge, dels tager de for meget næring af jor
den, men så giver de jo til gengæld også et godt udbytte, som tilmed 
ikke er sæsonbestemt.

Selv om yakanerne således i stadig højere grad planter kokospalmer, 
så er det dog kun småbrug, der er tale om. Der findes ganske vist flere 
meget store kokosplantager på Basilan, for øen er særdeles velegnet for 
dyrkning af kokos. Men de store plantager ejes enten af kristne filipi- 
noer, indvandret fra andre dele af Philippinerne, eller af amerikanere.

Fig. 13. Skål udfort af kokosskal.
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Man må håbe, at det i fremtiden ikke udelukkende bliver disse frem
mede, som drager nytte af Basilans velegnethed for kokosdyrkning, 
men at også yakanerne kan nyde fordel deraf. Derved vil de ikke blot i 
stadig højere grad blive i stand til at købe, ikke blot de varer, de sætter 
pris på, men også produkter, som kan gøre deres landbrug bedre, som 
bedre plove, gødningsmidler etc., og de vil blive i stand til at få en 
uddannelse, hvad i øjeblikket kun meget få yakaner får. At kokospalmen 
fortsat vil kunne være en væsentlig indtægtskilde, er der næppe tvivl om. 
Dens betydning bliver snarest stadig større. På Philippinerne er man 
nemlig ved at få øjnene op for, at kopraen og olien ikke er de eneste 
produkter, man kan få af kokosnødden, men at også de ting, som tidli
gere har været udnyttet i de traditionelle husholdninger, kan udnyttes 
industrielt, det være sig kokosskaller, kokosfibre eller kokosvandet. Ko
kosfibrene har allerede tidligere i nogen grad været udnyttet, men vil 
bliver det mere, f. eks. til måtter, tæpper, fiskenet og meget mere, men 
der er mange andre muligheder for at udnytte kokosnødden, om end det 
måske nok vil tage sin tid, før man får opbygget en industri af betyd
ning.



Heinrich Schliemann som klassisk arkæolog 

og hans forhold til Danmark

A f  P. J. RIIS

Fig. I. Hissarlik, oldtidens Tro ja, hvor 
Schliemann begyndte udgravninger i 
1870.

Spiren til Heinrich Schliemanns virke som klassisk arkæolog blev lagt i 
hans barndom, idet faderen havde vakt en glødende interesse hos ham, 
både for Homer og for den klassiske oldtid overhovedet. Som han selv i 
en alder af 46 år spøgefuldt udtrykte det i et taknemmeligt brev til fade
ren: „Jeg har desuden sagt, at du er skyld i al denne ulykke, fordi du, 
da jeg var barn, altid fortalte mig om de homeriske helte, og fordi de 
første indtryk, som barnet modtager, varer hele livet“.

Schliemann fødtes 1822 i et præstehjem i Mecklenburg og ville have 
studeret, men uheldige omstændigheder tvang ham til handelen. Efter 
forskellige omskiftelser, bl. a. et dramatisk skibbrud i Nordsøen, nogle 
års kontorarbejde i Holland, agentvirksomhed i Rusland og et guldgra
verintermezzo i Californien, etablerede han sig i Set. Petersburg, det 
nuværende Leningrad, giftede sig med en russerinde, blev ved hende 
fader til flere børn, og det meste lykkedes for ham, så godt, at han 
allerede 34 år gammel efter en forbløffende karriere som storkøbmand 
kunne tænke på at vende hjem for at blive godsejer. „Men før jeg 
køber en ejendom“, skrev han til faderen i 1856, „vilde jeg så gerne
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l'ig. 2. Sc/iliemann i moden alder.

besøge landene i det sydlige Europa, især min yndling Homers fædre
land“. I løbet af sin handelsvirksomhed havde han måttet lære sig flere 
fremmede sprog, hollandsk, engelsk, russisk, svensk, dansk, polsk, ny
græsk, tyrkisk, arabisk og persisk, og han både skrev og talte de fleste af 
dem flydende, da han havde et usædvanligt sprognemme; det at tilegne 
sig sprog blev ham en hel lidenskab, efterhånden lærte han i alt atten. 
I 1856 tog han fat på oldgræsk, to år senere på latin, og morede sig med 
at oversætte de homeriske digte, Pindar og Sophokles til nygræsk prosa; 
men samtidig passede han sin store forretning og forsømte intet. Rejsen 
til Syden fandt sted i 1858-59 og gik over Rom, Napoli, Syrakus, Mal
ta, Alexandria, Cairo, Jerusalem, Beirut, Damaskus, Smyrna og Athen. 
Drømmen om et gods i hjemstavnen blev derimod ikke realiseret; men 
tanken om at opgive storhandelen, mens legen var god, forlod ham ikke, 
og i stedet for junkerplaner opfyldtes han snart helt af ideen om at hen
give sig til videnskaberne resten af sit liv. Hans handelsmæssige reali
tetssans tillod ham imidlertid ikke at frigøre sig før flere år senere. 
I 1866 flyttede han til Paris, anbragte en stor del af sin formue i ejen
domme i denne by og blev indskrevet som student ved Sorbonne. Sin 
russiske hustru, der ikke ønskede at følge ham, blev han skilt fra i 1869 
ved en amerikansk domstol, efter at han havde opnået amerikansk bor
gerskab -  en følge af det tidligere Californienophold og en ny Ameri- 
karejse i 1867. Disse forhold og hans senere ægteskab uden russisk skils
misse bevirkede i øvrigt, at han i 1883, da han som verdensberømt for
sker atter ville besøge Rusland, ikke kunne få indrejsetilladelse.

Det at hengive sig til videnskaberne var for Schliemann ikke tom tale. 
Ligesom forretningerne og sprogstudierne greb han den nye opgave an 
med imponerende iver og flid, selv om han nu var ved midten af 
40’erne. På universitetet i Paris fulgte han, hvad han kaldte „de berøm
teste filosoffers“ forelæsninger; arkæologien stiftede han bekendtskab 
med allerede det første semester, da Vicomte de Rougé læste over 
ægyptisk filologi og arkæologi. Snart begyndte han på forstudier til en 
arkæologisk afhandling, der fuldførtes efter en studierejse til Græken
land og Tyrkiet fra maj til august 1868. Denne rejse blev Schliemanns 
gennembrud som arkæolog, og der er al grund til nu godt 100 år efter at 
gøre sig klart, at den blev en milepæl også i arkæologiens historie. Det 
problem, der optog ham, og som han også havde holdt foredrag om i 
Paris, var det homeriske Trojas beliggenhed, og formålet med rejsen var 
at få klarhed ved et besøg i Troas ved Dardanellerne, den egn, hvor 
byen måtte lokaliseres. Derude traf han den arkæologisk interesserede, 
engelskfødte godsejer Frank Calvert, der var amerikansk konsul på ste
det, og som gik ind for den allerede 1822 af skotten MacLaren fremsatte 
hypothèse, at Troja var højen Hissarlik, idet han hævdede, at alle antikke 
forfattere fra Homer indtil Strabo havde beskrevet forholdene på en 
sådan måde, at det måtte være dette sted og ikke en anden høj en mils 
vej længere mod sydøst, ved navn Bunarbaçi, hvor de fleste lærde
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støttende sig til Strabo ville placere den homeriske by. Besøget løste dog 
ikke definitivt problemet for Schliemann, skønt han ca. 30 forskellige 
steder på Bunarbaçi lavede prøvegravninger med klart negativt resul
tat (klippe allerede ved 0,6-1,0 meters dybde og hverken potteskår eller 
teglfragmenter, altså ingen by); men han fattede den plan at iværksætte 
en større udgravning på Hissarlik for at afgøre spørgsmålet.

Efter hjemkomsten korresponderede han livligt med Calvert om pla
nen og skrev 2den juledag samme år til ham om udgravningsmetoden. 
Calvert havde foreslået at grave en tunnel, hævdede han; men det fandt 
han „ikke praktisk, for hvis højen virkelig består af antikke tempelruiner 
og mure, vil de kyklopiske sten forhindre en tunnel i at blive lavet“, og 
han var „ganske besluttet på at afgrave hele den kunstige høj Hissar
lik“. Calvert svarede i den følgende måned, at han ejede en del af 
højen, og at han dér selv ved udgravning havde fundet Athenatemplets 
stengulv, men han ville ikke føre en tunnel ind, derimod lave åbne grøf-

l'ig. 3. Kort over det antikke landskab 
Troas med Schliemanns Tro ja (Hissar
lik) omtrent i midten. Andre havde lo
kaliseret byen ved Bunårba§i i (Eski 
Hissarlik) forneden til højre.
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Fig. 4. Tegning af udgravningen i His- 
sarlik 1873 (efter Sehliemann, Atlas tro
janischer Alterthiimer).

ter tværs over højen ned til den naturlige undergrund og andre vinkelret 
på dem, og kun, hvis noget interessant kom til syne, afdække bygningen 
eller fundamentet; på denne måde kunne megen ugivtig jord lades 
urørt, og efter hans mening var det således, at englænderen Austen 
Henry Layard havde udgravet Nimrûd i Assyrien i 1845-48. Layard 
gjorde nu faktisk også brug af tunnelmetoden; men det blev i øvrigt 
næppe uden betydning, at Layard var britisk ambassadør i Tyrkiet, just 
medens Sehliemann foretog sin anden udgravning i Troja 1878-79, 
og udgravningspublikationen fra 1880 er dediceret til Layard som „pio
neren i arbejdet for at genvinde de antike vestasiatiske byers mistede 
historie ved hjælp af hakke og spade, i taknemmelighed for hans venlige 
og effektive hjælp til udgravningerne i Troja, medens han var ambassa
dør ved Den Høje Port“.

Af andre som foruden Calvert og Layard må have haft afgørende 
betydning for Sehliemann som arkæolog må man nævne franskmanden 
Ernest Renan, i hvis kreds i Paris han havde fået indpas, og som han 
vedblev at stå i brevlig kontakt med. Renans sammenlignende religions
forskning og digterisk betonede bibelkritik gjorde et stærkt indtryk på 
ham; men Renan var også arkæolog, og allerede i 1864 havde han ud
sendt det monumentale og stadig fortrinlige værk om sin meget betyd
ningsfulde arkæologiske ekspedition til Fønikien. Sehliemann lod sig 
altså også inspirere af orientalister, der var blandt de berømteste af 
datidens mark-arkæologer, men som selvsagt ikke må dømmes efter 
moderne udgravningsteknisk målestok. I Paris fortsattes studierne med 
afbrydelser til 1870, og i 1869 blev han på grundlag af bogen „Ithaka, 
der Peloponnes und Troja“ efter ansøgning promoveret som filosofisk 
doktor i Rostock ved sin hjemstavns universitet. I doktorafhandlingen 
tog han både klar stilling i striden om Trojas beliggenhed og fremsatte 
på ny spørgsmålet, om der var en historisk kerne i sagnene og de homeri
ske digte, eller om der forelå rene myter og produkter af digterisk 
fantasi.

I foråret 1870 fandt så en prøvegravning sted på Hissarlik, i 1871-73
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Fig. .5. Tegning af snit gennem kultur- 
aflejringer i Hissarlik (efter S< hliemann. 
I Hos).

den første regulære udgravningskampagne. I 1874 gravede han i Myke- 
nai, 1875 forskellige steder i Italien, 1876 atter i Mykenai og 1878 på 
Ithaka. 1878-79 genoptoges arbejdet i Troas, 1880-81 forlagdes virket 
til Orchomenos i Boiotien, 1883 var der atter gravning i Troas, 1883 
ved Thermopylai og Marathon, 1884-85 i Tiryns, 1886 igen i Orcho
menos. 1888 påviste han rigtigt stedet for Nestors nu af amerikanerne 
udgravede palads i Pylos og foretog et gravningsforsøg i Alexandria. 
I 1890 faldt hans sidste gravning i Troas, og en planlagt udgravning i 
Knossos på Kreta nåede han ikke at påbegynde. Alle disse aktiviteter 
bekostedes af hans egne midler med godt 80.000 guldfrancs årligt, lige
som han betalte bygningen af det tyske arkæologiske institut i Athen 
1887-88 og i 1870’erne bidrog økonomisk til nedrivningen af det tårn, 
der i middelalderen var rejst af frankerne i propylæerne på Athens 
Akropolis. Hans egen nye pragtbolig, „Trojapalæet“ (lliou mélathron) 
på Universitetsgaden i Athen, som han 1879 fik tilladelse til at opfore, 
rummer nu Grækenlands højesteret (Äreios pågos). Umiddelbart efter 
adskillelsen fra sin russiske kone i 1869 var han blevet gift med en gan
ske ung græsk pige Sophia Engastroménos, som han kun kendte fra 
fotografi og omtale; hans fanatiske hellenisme havde tvunget ham til at 
skaffe sig en græsk hustru, og en gammel ven, på dette tidspunkt ortho- 
doks prælat, gjorde ham da opmærksom på Sophia, og mirakulöst nok 
blev det, om end gradvis, et meget lykkeligt ægteskab. Hun fodte ham to 
børn, Andromache og Agamemnon, og deltog med trofasthed i hans 
udgravninger. En ørelidelse, der allerede plagede ham i 1864, nødven
diggjorde 1890 en operation, som han trods lægens råd ikke lod efter
følge af tilstrækkelig rekreation, og under rejsen fra Tyskland, hvor 
operationen foretoges, døde han ved juletid samme år i Napoli på hjem
vejen til Athen.

Det er nemt for os i dag at påpege alt det arkæologisk forkerte, Schlie- 
mann har gjort, sagt og skrevet; men man skylder enhver forsker at 
bedømme hans værk på baggrund af den situation, der var, dengang han 
fremsatte sine tanker og omsatte dem i handling, og da kan Schliemanns 
indsats ikke vurderes højt nok. Han var efter studierne ved Sorbonne
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Fig. 6. Tegning af snit gennem kultur- 
aflejringer i Hissarlik (efter Schliemann, 
I Hos).

og opnåelsen af doktorgraden i Rostock i visse henseender lige så meget 
videnskabsmand som så mange andre langt mindre kritiserede; men hans 
videnskabelige karriere var ikke forløbet efter det i Tyskland sædvan
lige skema, snarere havde den formet sig som for en af de berømte 
engelske Dilettanti, der har spillet så stor rolle i arkæologien. Han var 
som forretningsmand vant til at tro, at penge kunne klare næsten alt, 
han var grænseløst utålmodig og selvoptaget, kunne være taktløs og sær
deles udiplomatisk, hvad der voldte ham mange kvaler og derigennem 
gjorde ham endnu mere besværlig. Alt dette har muligvis bidraget mere 
til uviljen mod at anerkende ham end selve hans teorier. Hæder fik han 
dog i rigt mål i levende live, og mest blev han værdsat i England. 
Sværest havde han ved at vinde gehør i hjemlandets snævre klassiker
kredse, hvor mange var og nogle endnu er ganske enige med Alexander 
Conze, der skal have sagt: „Schliemann havde gjort bedre i at lægge sine 
penge til udgravninger i fagfolkenes hænder“. Hvem fagfolkene var, 
forstår man af en anden udtalelse af Conze: „Der hvor tværsnittet gen
nem den klassiske filologi og længdesnittet gennem kunstvidenskaben 
krydser hinanden, dér og nøjagtigt dér ligger den klassiske arkæologis 
område“. Ud fra denne todimensionale opfattelse af faget, der udeluk
ker forhistorien og studiet af den materielle kultur, er der i tidens løb 
fældet mange ikke helt retfærdige domme over Schliemann. Den frem
stående, fornylig afdøde tyske arkæolog Andreas Rumpf har endog 
hævdet, at det var skæbnesvangert, at hans udgravninger vakte så stor 
interesse for det førgræske, og at arkæologien ved hans forskninger, og 
senere Sir Arthur Evans’s på Kreta, i stigende grad kom i fare for at 
blive ledet bort fra sit egentlige mål! Rumpf regnede nemlig ikke for
historien til arkæologien, hvis endelige mål efter hans og mange tyske 
kollegers mening -  som i sin tid Winckelmanns -  er at udforske de 
gamle grækeres og romeres bildende kunst.
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Fig. 7. Tegning af snit i udgravningen 
på Athens Akropolis 1S36, der foret oges 
af holsteneren Ludwig Ross; en af den
nes nærmeste medarbejdere var den dan
ske arkitekt Christian Hansen (efter 
Ross, Archäologische Aufsätze).

Den engelske litteraturhistoriker Eliza M. Butler har i en fascinerende 
og provokerende bog „The Tyranny of Greece over Germany“ fra 1935 
(en overgang forbudt i Tyskland) også inddraget Schliemann i focus. 
Hun hævder, og til en vis grad med rette, at det er ham, der fik den 
klassiske arkæolog for stedse gennet ud af sin professorale lærestol og ud 
i marken, og helt rigtigt siger hun, at Schliemann fra at være en inspire
ret opdagelsesrejsende efterhånden blev en uortodoks arkæolog. Selv om 
udgravning kun er én af arkæologiens metoder og der altid vil findes 
arkæologer, som ikke graver, kan vi acceptere hendes udtalelse, hvis vi 
modificerer den derhen, at siden Schliemann kan end ikke den arkæo
log, der ikke graver, tillade sig at negligere den fagmæssigt udførte ud
gravnings detaillerede vidnesbyrd om den materielle kultur, hvad enten 
det drejer sig om forhistorie eller historisk tid. Ved Schliemann fik faget 
sin tredie dimension, og i sit dødsår formulerede han det sådan: „Hak
kens og spadens kritik er afgørende i arkæologiske spørgsmål“.

Trods alt det foragtelige, som er blevet sagt om hans fremgangsmåde 
i marken, var den slet ikke så ringe efter datidens forhold: nogle få 
billeder vil vise det. På side 48 et fra Layards arbejde 1845-4 7 i Nimrûd,
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der til dels foregik på tunnel- og skattegravningsmanér, på s. 47 et fra 
den tyske udgravning af Athens Akropolis i 1833-36, hvor jordlagene 
allerede blev omhyggeligt registreret, og hvor man principielt gik ind 
for den fuldstændige frilæggelse af ruinerne, ligesom siden 1861 i Pom
peji. S. 44-46 ses tegninger fra Troja, den første gengivende et parti 
af udgravningen i 1873, de to næste lagdelingen i to af sektorerne. Må
ske er det Calvert, der efterhånden lærte Schliemann udgravningsteknik. 
Fra en undersøgelse, som Calvert i 1878 foretog for ham på Hanay Tepe 
ved Troja, foreligger der en publiceret systematisk gennemført snitop- 
måling, der godt kan hævde sig ved siden af dem, der i 1880’erne ud
førtes af den engelske general Pitt Rivers, som af mange forhistorikere 
anses for markarkæologiens store pioner. Nyt var det, at Schliemann op
stillede et uafviseligt krav om altid at grave ned til den uberørte under
grund, til „jomfrueligt niveau“ (Calvert havde i 1868 foreslået at føre 
søgegrøfterne så langt ned, og Schliemann var i forvejen indstillet på en

F i g. 8. En episode under A. H. Layards 
udgravnijiger i Nimriîd 1845 (efter 
Layard, Niniveh).
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Fig. 9. Schliemann, Dörpfeld (W. D.). 
Bötticher m. fl. på Hissarlik 1889 (efter 
Meyer, Schliemanns Briefwechsel).

fuldstændig afgravning af Trojas byhøj); men så selvfølgeligt kravet end 
er for os, var det en komplet overraskelse for Schliemanns yngre med
arbejder i årene 1882-90 og senere efterfølger, arkitekten Wilhelm 
Dörpfeld. Schliemann havde anbefalet metoden til Wood i Ephesos 
1873, til Fiorelli i Pompeji 1875 og til Curtius i Olympia 1876. Meget 
havde i dag set anderledes ud i arkæologien, hvis man i tide havde fulgt 
hans råd.

En anden, også for os naturlig sag er at datere mure efter potteskårene 
i lagene om dem og i murfylden, ikke alene efter materialet og bygge
måden. Denne metode skylder vi ligeledes Schliemann, der i 1873 efter 
flere års markarbejde skrev: „De sikreste kendetegn på menneskers bo
pladser er potteskårene, som er mere uforgængelige end hus- og fæst
ningsmure . . .  de giver os følgelig to termini for alderen af de mure, der 
omslutter dem, thi disse kan umuligt være ældre end byggepladsernes 
ældste potteskår og umuligt yngre end de yngste“. I 1875 kunne han 
stolt fastslå: „Konstateringen af alle byggepladsers alder ved hjælp af 
potteskårene er min opdagelse“, og først en snes år senere brugtes frem
gangsmåden i Palæstina og Ægypten af Flinders Petrie, der ellers ofte 
får æren for at have opfundet den.

Et tredie novum i den klassisk-nærorientalske arkæologi var Schlie
manns indførelse af det komparativt arkæologiske synspunkt, hvorunder 
han inddrog studiet af klima, flora, fauna, jordbund, antropologiske 
levn og etnografiske paralleller, altså et intimt samarbejde med natur
videnskaben. Uden tvivl har denne utraditionelle helhedsbetragtning
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F ig . JO. Ilængekar fra Nøbbølle på 
Møen (efter Worsaae, Nordiske Old
sager).

for en stor del sine forudsætninger i hans venskab med den store læge og 
naturforsker Rudolph Virchow, der i 1878-79 var med i Troja, og som 
han kunne have truffet allerede i 1867 på forhistorikerkongressen i 
Paris, men først lærte at kende i Berlin 1875 på foranledning af Glad
stone. Virchow havde selv foretaget udgravninger af bronzealderlevn i 
det mellemeuropæiske Lausitzkulturområde og arbejdet med jernalder
keramik fra Weichselegnene; men også familien Calvert fik ham til at 
sammenligne med primitive eksotiske kulturer, f. eks. henviste Franks 
broder James til Indien, hvor stenøkser stedvis dengang endnu var i 
brug, selv om der ikke rådede stenalder. En påvirkning fra dansk 
arkæologi kan også have spillet ind, en mulighed, der synes undervur
deret af Ernst Meyer i hans 1969 udkomne Schliemannbiografi.

Schliemann fik sit verdensry for at have genfundet Troja og udgravet 
byen; men andre før ham havde faktisk lokaliseret den på Hissarlik, og 
-  som det i nyeste tid atter er blevet fremhævet -  et helt uomstødeligt 
bevis for lokaliseringens rigtighed er strengt taget endnu ikke givet, selv 
om de senere tyske og amerikanske udgravninger på stedet kun yder
ligere har sandsynliggjort identifikationen. Det, han imidlertid fortjener 
at berømmes for, udover hvad jeg allerede har fremhævet, er den om
spændende virksomhed for at opklare den heroiske tids problemer. 
Tro ja var kun ét led i hans udgravningskæde; Agamemnons Mykenai, 
Odysseus’ Ithaka, Minyas’ Orchomenos, Herakles’ Tiryns er andre. Når 
han vedblev at vende tilbage til Troja, skyldes det måske en monoman 
trang til at skaffe det afgørende bevis, som kunne lukke munden på hans 
mest aggressive kritiker, en pensioneret Hauptmann, Ernst Boetticher, 
hvis angreb han ganske urimeligt tog sig overordentlig nært. Schliemann 
indledte med sin rejse 1868, sin disputats 1869 og sin prøvegravning i 
Troja 1870 den systematiske udforskning af det, der i arkæologien kal
des den mykenske verden, og det var ikke primært forhistorien, men de 
ældste tiders grækere, der optog ham, og som bekendt har de sidste år
tiers opdagelser vist, at den mykenske tid ikke er rigtig forhistorie, men 
snarere Grækenlands første historiske tid, hvorfra vi har de ældste græ
ske sproglige dokumenter i stavelsesskrift, det såkaldte Linear B-system, 
navnlig bragt for dagen af Evans og Blegen. Det var derfor helt logisk, 
at Ventris og Chadwick, der dechiffrerede denne skrift, i 1956 dedice
rede deres værk til mindet om Schliemann, „den mykenske arkæologis 
fader“.

Schliemann blev mærkeligt nok aldrig medlem af Det Kgl. Danske 
Videnskabernes Selskab, og der er i forhandlingsprotokollerne intet tegn 
på, at han har været foreslået indvalgt; om han under hånden har været 
nævnt, ved vi ikke. Derimod var Alexander Conze medlem siden 1884, 
og Dörpfeld kom ind i 1894. De nærmest sagkyndige danske medlemmer 
var filologen og arkæologen J. L. Ussing, den forhistoriske arkæolog 
J. J. A. Worsaae, numismatikeren og arkæologen Ludvig Müller, ind
valgt henholdsvis 1851, 1852 og 1856. Men under alle omstændigheder

50



optoges han i Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab 1883, samme år som 
han blev æresdoktor i Oxford; det skete på forslag af bestyrelsen, og 
samtidig indvalgtes en anden fremragende tysk arkæolog, Wolfgang 
Helbig i Rom. I Oldskriftselskabet var Worsaae den stærke mand, og vi 
må sikkert give ham æren for herhjemme klarest at have indset Schlie- 
manns storhed; men han var ikke ene derom. Da Schliemann den 4. 
juli 1881, efter at have skænket Tyskland sine trojanske samlinger, blev 
æresborger i Berlin, sendte Carl Jacobsen ham en spontan, formentlig 
telegrafisk hyldest, som jeg her kan meddele med venlig tilladelse fra 
Glyptoteket, hvor ordlyden findes i bryggerens kopibog. Det hedder:

„Hr Dr Schliemann 

Æresborger 

Rådhuset Berlin

På den dag, da De modtager den skønneste ære, som vel kan blive en 
borger til del, har en personlig hyldest kun liden værdi.

Jeg beder Dem dog om at modtage min, for at De kan vide, at der 
også i Danmark er mænd, som af hjertet ærer og takker Dem, og for 
hvem Deres storsindede tænkemåde altid vil stå som et lysende eksempel 
til efterfølgelse.

Taknemmelig og hengiven

C. Jacobsen jun.

Ny Carlsberg 
København“.

Fig. 11. Trojansk hængekar (efter Schlic' 
mann. llios).

Bemærkningen om Schliemann som et forbillede er særlig interessant 
i forbindelse med ordene om den smukkeste ære for en borger. Den 5. 
november året efter stiftedes Ny Carlsberg Glyptotek, og den 8. marts 
1888 underskrev Carl og Ottilia Jacobsen det brev til Københavns kom
munalbestyrelse, hvori de tilbød Glyptoteket som gave til vort fædre
land. Jacobsen blev dog aldrig som Thorvaldsen æresborger i Køben
havn.

Schliemann besøgte Danmark to gange. På sin første rejse til Syden i 
1858 kom han fra Set. Petersburg via Stockholm til København og tog 
derfra videre til Berlin; men arkæologisk havde dette ophold ingen 
betydning, og før han blev arkæolog, havde han vistnok ikke noget 
særligt til overs for Danmark, at dømme efter et privatbrev fra 1866, 
hvori han skriver om „Tysklands ret til Slesvig gennem Holsten“ og, at

51



Fig. 12. Jysk enkelt gravøkse (efter Wor
saae, Nordiske Oldsager).

„Tyskland må nu have garantier for, at Danmark aldrig igen kommer 
til at herske over disse fortræffelige, ved deres beliggenhed også højt- 
begunstigede hertugdømmer“. I den anden uge af august 1875 besøgte 
han atter København og studerede da indgående Oldnordisk Museums 
samlinger. Et vist kendskab til de danske fund havde han dog i forvejen. 
For det første havde han skaffet sig Worsaaes „Nordiske Oldsager“ fra 
1859 -  som tidligere nævnt havde han lært sig dansk -, og formodent
lig har han også kendt Worsaaes „Primeval Antiquities of Denmark“ fra 
1849, med de kloge bemærkninger om fremgangsmåden ved udgravnin
ger. For det andet havde han truffet Worsaae personlig på verdens
udstillingen i Paris 1867; ægyptologen Valdemar Schmidt havde dér 
arrangeret en lille udstilling af danske oldsager, dels et udvalg fra Old
nordisk Museum, dels Worsaaes egen samling i sin helhed, den der 
samme år købtes af British Museum. I forbindelse med udstillingen 
holdtes der i Paris en international forhistorikerkongres, hvori som 
nævnt Virchow deltog, og hvor Worsaae naturligvis også spillede en 
rolle.

Det var de forhistoriske fund i Trojas ældste lag I-IV, som fik 
Schliemann til at interessere sig for Danmarks arkæologi, og vi ved, at 
han i Oldnordisk Museum lagde særlig mærke til bronzerne fra Samsin
gerbanken ved Kalundborg, stenalderkarrene med låg til fastbinding, 
guldkarrene, ravsmykkerne og egetræskisterne. Dette museumsbesøg og 
benyttelsen af danske publikationer, foruden Worsaaes „Nordiske Old
sager“ f. eks. P. Madsens „Antiquités préhistoriques du Danemarc“ fra 
1873 og Sophus Müllers afhandling „Ursprung und erste Entwicklung 
der europäischen Bronzecultur“ i Archiv für Anthropologie for 1884, 
har sat sig tydelige spor i hans tre værker „Ilios“ fra 1880, „Troja“ 
fra 1884 og „Tiryns“ fra 1885. Han henviser flere gange til hængekarret 
fra jættestuen ved Nøbbølle på Møen, s. 50, Worsaae no. 100, som han 
for lågfastgørelsen sammenligner med de i Troja I hyppigt forekom
mende lågvaser, se s. 51, og for de indridsede fiskebens- og zigzagmøn- 
stre med kar fra Troja III. Han finder også stor formel og teknisk lighed 
mellem visse danske og trojanske skafthuløkser og -hamre, både hvad
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Fig. 13. Trojansk stenøkse (efter Schlie- 
mann, llios).

de ufærdige uigennemborede og de færdige angår, f. eks. den yngre 
enkeltgravsøkse, s. 52, Worsaae no. 38. Alle de omtalte danske stykker 
er noget yngre end de trojanske, fra tiden mellem 2300 og 1800; Troja 
III dateres nu ca. 2200-2050, Troja I ca. 3000-2500. Han anfører end
videre andet dansk parallelmateriale såsom garnvindeformede netsæn- 
kere, stenringe, som han opfatter som kasteskyts, flækkesave og -knive, 
bennåle og -prene samt bronzepilespidser. Koboltblå glasperler i Tiryns 
sidestiller han med danske fra bronzealderen.

I dag vil man nok finde de fleste af disse sammenligninger for almin
delige og for fjerne; men man må huske, hvor lidt man dengang kendte, 
og at der bortset fra Norditalien praktisk taget ingen systematiske forhi
storiske studier var gjort i Middelhavslandene. Siden Christian Jiirgen- 
sen Thomsens banebrydende ordning af Danmarks oldsager efter tre
periodesystemet, sten-, bronze- og jernalder, var det danske materiale 
længe, også i udlandet, takket være oversættelser af Thomsens og 
Worsaaes oversigter, paradigmet ved enhver klassifikation af andre før- 
klassiske fund. I dansk arkæologi var man allerede dengang vant til 
samarbejde med naturvidenskaben, så at man også i denne henseende 
kunne lade sig inspirere fra Danmark.

Vi kan naturligvis kritisere Schliemanns fortolkning af visse ligheder, 
f. eks. når han anser skafthuløkserne af bronze i Troja for at gengive 
dem af sten, der svarer til de danske; men det er mindre væsentligt. 
Fundene i Samsingerbanken, der var blevet offentliggjort af L. Zinck i 
Årbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1871 med zoologiske bi
drag af Japetus Steenstrup, fandt han særlig interessante, fordi bron
zerne lå i en „køkkenmødding“, og han hævdede i denne forbindelse, 
at Danmarks kolde klima var uegnet for en autochthon befolkning; de 
første indbyggere måtte være kommet fra et varmere, medbringende 
bronzevåben og redskaber, men havde været tvunget til at tilpasse sig 
forholdene, og han anså derfor de ældste danske fund for at være fra 
bronzealderen, selv om flertallet af redskaber og våben syntes at angive 
en stenalder, hvis eksistens i Danmark han benægtede.

Nu var Samsingerbankens „køkkenmødding“ slet ikke en typisk skal-
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Fig. 14. Brev fra Schlicmann i National
museets Antiksamling; han rykker heri 
for meddelelse om modtagelsen af de to 
kasser med trojanske oldsager, som han 
havde lovet kronprins Frederik at sende 
til Antiksamlingen (facsimile).

dynge som stenalderens, og såvel udvalget af dyreknogler som måden, 
hvorpå de var marvspaltede eller tildannede, tydede på bronzealder, 
ligesom der forekom bronze- og flintgenstande side om side, og en sikker 
stenaldersammenhæng ville give et helt andet billede; men i én hen
seende er der noget ganske moderne i Schliemanns benyttelse af stoffet, 
idet han foregriber nutidens kritik af det skematiske thomsenske system 
og er opmærksom på, at et folk udmærket godt kan leve på et stenalder
trin samtidig med, at der var fuldt udviklet bronzealder andetsteds.
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Fig. 15. Trojanske stenidoler i Natio
nalmuseets Antiksamling (lnv. no. 2298, 
2299, 3000 og 3001), de nederste blot 
råt tildannede strandsten, de to andre 
raffineret udformet af marmor. Arkæo
logerne kalder meget rammende de sid
ste violinidoler og kan fastslå, at begge 
typer nedstammer fra mere naturalisti
ske stenaldertyper forestillende meget 
fede kvinder (Lennart Larsen fol.).

I 1879 henvendte Schliemann sig skriftligt til Worsaae under henvis
ning til, at de var mødtes i Paris i 1867, og at hans navn ville være ham 
bekendt fra udgravningerne i Troja og Mykenai. Formålet med brevet, 
der er skrevet på engelsk, var at få oplysning om, hvorvidt der siden 
Worsaaes „Nordiske Oldsager“ fra 1859 var udkommet nogen anden 
mere omfattende og illustreret bog om det samme emne. Han ville i så 
fald gerne have den tilsendt, ville naturligvis betale for den og i øvrigt 
forære den danske arkæolog et eksemplar af sit kommende nye tobinds-
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Fig. 16. Lerkar fra Troja 11 i National
museets Antiksamling (Inv. no. 3019. 
3020, 3029 og 3031). Den lille krukke, 
der oprindelig havde påbundet låg, og 
som er forsynet med indridsning, har 
Schliemann nok forteret i erindring om 
Nøbbollekarret og lignende (Lennart 
Larsen fot.).

værk om Troja. To bøger, „Ilios“ og „Troja“, udgivet i London 1880 og 
1884, og ifølge en indklæbet trykt seddel gaver „From the Author“, 
findes i dag i Nationalmuseets Antiksamlings bibliotek, hvortil de er 
kommet fra „Antiquarisk-Topographisk Archiv“, altså Worsaaes domæ
ne, og vidner således om, at Schliemann indfriede sit løfte.

I marts 1887 ledede og bekostede brygger Carl Jacobsen en fælles
rejse for en lille skare danske kunstnere og videnskabsmænd, og på 
denne tur kom selskabet også til Athen. To af selskabet, bryggeren, som 
Schliemann -  glemmende kunsten og måske forvekslende ham med 
faderen -  kaldte „videnskabens beskytter“, og forhistorikeren Sophus 
Müller, havde han både til middag og soirée i sit palæ. Den sidstnævnte, 
hvis afhandling om bronzealderen fra 1884 han flittigt havde benyttet, 
gjorde et stærkt indtryk på ham. „Af alle, som har set min Athenersam
ling, er Sophus Müller i hvert fald den mest gedigne arkæolog, og jeg
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beundrede hans skarpsindighed“, skrev han i et brev. Det er store ord. 
Hvor mange forskere havde ikke besøgt Schliemann! Og bemærkningen 
er så meget mere anerkendende, som Schliemann derefter omtaler en 
efter hans mening fejlagtig opfattelse, Miiller gav udtryk for.

I Athen kunne Schliemann i øvrigt ikke undgå at træffe den danske 
arkitekt Theophilus Hansen, der i årene 1859-91 byggede Akademiet 
og Nationalbiblioteket i Universitetsgaden, nær Schliemanns hus, og 
hvis broder Christian i 1834-36 havde deltaget i Akropolisudgravnin- 
gen; på hans anbefaling antog han i 1882 en østrigsk arkitekt som 
medarbejder i Troja. At han også kom i forbindelse med den danske 
prins, der var blevet Grækenlands konge Georg I, kan ikke undre. Selv 
om han i 1874 synes at have været i unåde på grund af sin for store 
iver med at ville nedrive Frankertårnet på Akropolis, kunne han dog i 
1882 fortælle arveprinsen af Sachsen-Meiningen, at kongen var over
ordentlig venlig imod ham og sammen med andre kongelige flere gange 
besøgte hans hus og beså hans fund. Måske havde det formildet kongen, 
at han i 1878 havde dediceret sin bog „Mykenae“ til ham.

En ikke-offentliggjort korrespondance med Schliemann i året 1885 
befinder sig i Nationalmuseets Antiksamlings arkiv, og jeg er samlingen 
tak skyldig for tilladelse til at omtale og delvis gengive den her. Schlie
mann skriver den 8. november fra Athen til samlingens direktør Ludvig 
Miiller, Sophus Müllers far, at han har sendt Antiksamlingen som gave 
to kasser oldsager fra Troja I-IV og det æoliske Ilion (hans Troja VII) 
og tilføjer: „Jeg lovede Hans kgl. Højhed Kronprins Christian Frederik 
fornylig ved tilsendelse af mit værk Tiryns at sende et par kasser tro
janske oldsager til Deres museum, og jeg beder Dem derfor venligst at 
ville meddele Højstsamme, at jeg har sendt kasserne direkte, da jeg ikke 
ville besvære Hans kgl. Højhed dermed“. Når han kalder kronprinsen 
Christian Frederik, må det være en erindringsforskydning: det drejer sig 
jo ikke om arkæologkongen Christian VIII, men om den vordende Fre
derik VIII, den græske konges broder. Med Hans Majestæt Kongens til
ladelse har Rigsarkivaren kunnet meddele mig, at der ikke i kong Frede
rik VIII’s arkiv er bevaret noget brev fra Schliemann, og lederen af 
Kongens Håndbibliothek har oplyst, at der i dette bibliotek nok findes 
et eksemplar af Tirynsværket, men uden dedikation og efter udstyret 
næppe en gave. Den 14. december spørger Schliemann utålmodigt fra 
Paris, om Müller har fået brevet, og beder om omgående svar (s. 54, be
mærk understregningerne). Müller skynder sig at svare den 17., at kas
serne er ankommet, og at han for nogen tid siden havde skrevet til Athen 
(til dette brev findes der mærkeligt nok hverken koncept eller kopi), idet 
han anerkendte modtagelsen af kasserne, udtrykte museets tak for den 
værdifulde gave og lovede at forebringe den for kronprinsen.

Det er karakteristisk, at medens Schliemann omtaler findestedet som 
Troja eller Ilion, skriver Müller Hissarlik, og i den sidste skrivelse i 
sagen, en indberetning til Kultusministeriet af den 30. december s. å.
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kommer Müllers personlige mening og reserverte holdning tydeligere 
frem (originalen er i Rigsarkivet):

„Jeg troer ikke at burde undlade at indberette til Ministeriet, at Dr 
Schliemann, ifølge et til Hs kgl. Høihed Kronprindsen givet Løfte, har 
sendt hertil som Gave endeel Gienstande, udgravede af ham i Hissarlik, 
det Sted, hvor han antager at Troia har ligget.

Hvad der er modtaget, er af Steen, Terracotta og Been, og hidrører 
meest fra den ældste Tid. Det bestaaer forstørstedelen i simple Leerkar 
eller Brudstykker af saadanne, og i Gienstande, der have været brugte 
til Knusning af Korn og til Glitning, ved Spinden og ved Væven.

Jeg har tilmeldt Dr Schliemann Modtagelsen og takket paa den 
offentlige Samlings Vegne.

Denne Gave er, saavidt jeg skiønner, ikke af den Betydning, at der 
bør vises Giveren en særlig Anerkiendelse for den. Om der, i Anledning 
af Gaven, kan blive ydet Dr Schliemann en Anerkiendelse paa Grund af, 
at han ved sine Udgravninger har giort sig i saa høi Grad fortient af 
Archæologien, henstiller jeg til Ministeriets Overveielse“. På originalen 
har man i Ministeriet med blå blyant understreget de vigtigste ord og 
lakonisk tilføjet: „Henlægges“.

Den kgl. ordenshistoriograf har på min forespørgsel undersøgt sagen; 
det ser ikke ud til, at Schliemann har fået nogen dansk dekoration, da 
hans navn mangler i listerne for årene 1885-1890. Ikke at forbavses 
over, når indberetningens kølighed tages i betragtning.

Større begejstring var der altså ikke for gaven, og man kan dårligt 
tænke sig, at Ludvig Müller, hvis han, i øvrigt som Conze, ikke kunne 
acceptere Trojas identifikation med Hissarlik, har villet foreslå Schlie
mann indvalgt som udenlandsk medlem af Videnskabernes Selskab eller 
anbefalet et forslag derom særlig varmt.

De to kasser indeholdt ca. 60 genstande, der næsten alle er fra I-IV 
by og efter nutidig opfattelse tilhører det tredje årtusinde f. C. Schlie
mann troede, at Troja II var det homeriske Troja, der gik til grunde 
omkring 1200 f. C.: men dette identificeres i dag med VII A. At vi har 
ændret opfattelse af disse forhold siden Schliemanns tid, forringer dog på 
ingen måde genstandenes værdi. De må henregnes til de mest interes
sante ting, Nationalmuseets Antiksamling har at vise. Mange udenland
ske besøgende har været forbløffet over at finde dem her, og mange 
museer ville gerne have magen til; men det er vanskeligt at komme i 
besiddelse af anatoliske oldsager på grund af det strengt håndhævede 
udførselsforbud, og stykkerne i København er ikke blevet mindre værdi
fulde for forskningen, efter at en del af Schliemanns samling i Berlins 
Museum für Vor- und Frühgeschichte led overlast under sidste krig. 
Gennemgående giver genstandene et fortræffeligt indtryk af den mate
rielle kultur i det tidlige Troja.

Han burde måske have haft et dansk ridderkors; i hvert fald bør i år 
hans minde æres også i Danmark.
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Fig. 1. Luftbillede af marker ved Bir
kende gård. De cirkulä re tegninger ses i 
den mørke mark til højre. Fot. Geodæ
tisk Institut.

Et dansk Stonehenge?

A f  T H O R K IL D  RAM SKOU

Det begyndte en dag på Geodætisk Institut, i 1967, da man viste mig et 
luftbillede af en mark under Birkendegaard, ca. 8 km øst for Kalund
borg. Der var mange mærkværdige ting at se på det, som på så mange 
andre luftbilleder. Mørke og lyse aftegninger, som ikke er til at forklare, 
medmindre man kender undergrundens beskaffenhed. Der er stendiger 
med bevoksning. Der er spor efter landbrugsredskabernes færden hen 
over den store mark, to gamle, nu tilgroede mergelgrave, og ca. i midten 
en lille gravhøj med en stenkiste med et lille træ mod nord (tilhøjre i 
billedet), og så en masse hvide pletter, nogle spredt tilsyneladende uden 
orden, andre ordnede i cirkelbuer, alle med centrum i stenkisten i den 
lille gravhøj. De ses tydeligst mod nord, og den nordligste er den klare-
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Fig. 2. Samme luftfotto som fig. 1. De 
hvide pletter er farvet mørke og tegner 
stenringe.

ste. Pessimister mente, at det måtte være mærker efter høstakke, eller 
også var det mærker efter landbrugsredskaber, der var blevet vendt, 
eller sådant lignende. Det ses ikke så tydeligt på reproduktionen, men på 
originalfotografiet ser man klart, at der kun har været pløjet på langs og 
på tværs af marken, og at de eneste steder, man har kørt i cirkler, er 
umiddelbart rundt om den lille gravhøj og omkring de to mergelgrave. 
-  Det er indlysende, at de lyse pletter i de regelmæssige cirkelbuer må 
skyldes menneskeværk, men det er lige så tydeligt, at de ikke kan 
stamme fra hverken i går eller i forgårs.

Om de geologiske forhold kun så meget, at jorden overalt er gult, stift 
1er med mange sten, både større og mindre. Ejeren, godsejer Faye, der 
stillede sig mere end velvillig over for en arkæologisk undersøgelse, for
talte, at man hvert år kørte flere tons sten bort fra marken, og at der 
tilsyneladende vedblev at være lige mange.

Men sten, der ligger under pløjelaget, virker erfaringsmæssigt som en 
slags dræn. Falder der en regnbyge, vil den jord, der ligger over stenene, 
hurtigere tørre op end den pløjejord, der ligger direkte på den urørte
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undergrund, så det er at formode, at den flyver, der den 29.4.65 kl. 
10,37,30 optog billedet, er kommet på en dag, da overfladen var ved at 
tørre på en sådan måde, at de jorddækkede sten afslørede sig som lysere 
pletter mod den omgivende mørkere overflade, og det vil altså sige, al 
han lige har passeret i det rette øjeblik.

Tegner man de hvide pletter op, som kan ses på originalbilledet, ses 
det, at de arrangerer sig som på fig. 2. Den sorte plet i midten er det lille 
stenkammer. Tre cirkler afslører sig mere eller mindre, og det bringer 
den erfaring i erindring, at sten, der er rejst i oldtiden, som regel ikke 
bare er stillet på højkant, for så at passe sig selv. Så ville man risikere, 
at de faldt efter relativt kort tid. Det normale var, at der blev gjort 
mere ud af det. Først gravede man et hul gennem muldlaget ned til eller 
et lille stykke ned i undergrunden. Det behøvede dog ikke at dreje sig 
om mange centimeter. Herned vippede man den sten, der skulle rejses, 
sommetider efter at have lagt et lag mindre sten i bunden af hullet, 
og derefter blev den store sten klodset op med mindre, så den kunne stå 
solidt. Sådan er mange af randstenene omkring mange af vore dysser 
blevet fundamenterede.

Forudsætter man nu, at der har stået sten, store sten, på alle de hvide 
pletter på luftfotografiet, og at de er blevet fjernet på et eller andet 
tidspunkt, måske for at give plads til agerbrug, måske af andre årsager, 
skulle man vente under hver hvid plet at finde en nedgravning eller det 
før omtalte kraftigere eller svagere fundament af større og mindre sten. 
Hullet efter den store, oprejste sten skulle man da vente at finde opfyldt 
med den muldholdige overfladejord. Det må siges med det samme, at 
noget egentligt muldlag er der aldrig dannet her.

Det var med den teori som udgangspunkt, at udgravningerne startede 
i september 1969. Tidligere besøg på stedet havde ikke afsløret noget på 
overfladen, og ved udgravningernes begyndelse var der heller ikke 
noget at se på marken udover asken af den nyligt afbrændte halm. Der 
var da ikke andet at gøre, end at måle sig frem på marken med ud
gangspunkt i luftfotografiet og håbe, at dets opgivne målestoksforhold 
var nogenlunde korrekt, nemlig 1:4000, hvilket vil sige, at 1 mm på 
billedet svarede til 4 m i naturen. Tegningen fig. 3 viser, hvorledes måle
linjen til felt I blev udstukket. Det drejer sig om lidt større afstande

Hg. 3. Opmålingsskitse fra udgravnings
felt I. Midterlinjen er omtrent firs me
ter lang. Omkring den konstateredes 
meerker efter fem store sten.
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Fig. 4 og 5. Stenmærke i felt 1 og skitse 
af samme. Pladsen for den forsvundne 
sten tegner sig som en mork plet.

end man normalt er vant til at operere med. Radius i den yderste cir
kel af de hvide pletter er nemlig ca. 160 m, hvilket giver en omkreds på 
ca. 960 m, så den udstukne målelinies længde på 80 m kun er en beske
den del af den samlede omkreds. Linjen, der skulle ligge som en korde i 
cirkelbuen skulle, stadig efter udmålinger på fotografiet, dække 8 eller 9 
af de formodede stenhuller eller stenmærker.

På grund af usikkerheden omkring fotografiets målestoksforhold, hvor 
en enkelt mm’s afvigelse vil give ca. 4 m’s usikkerhed på jorden, ville 
7-8 m’s margin på hver side af den udstukne linje give en vis 
tryghedsfornemmelse. Men at få fjernet pløjelaget på de ca. 1200 m2, 
det altså drejede sig om, betød, at der måtte anvendes maskinkraft. 
Hvor ønskværdigt det end måtte have været, var det umuligt at frem
skaffe den nødvendige manuelle hjælp, og en såkaldet gummiged (mere 
teknisk: en frontlæsser på gummihjul) var eneste udvej. Idéel er den 
ikke til sådant brug men dog anvendelig, når dens fører har føling med 
monstrummet og i forvejen har fået at vide, hvad det drejer sig om: 
kun at tage pløjelaget og i øvrigt at køre hen over alle sten, små som 
store.

Stenhullerne, eller stenmærkerne om man vil, kom som det var for
udset, i dette felt I. Men, en vis skuffelse var der alligevel. Omkring den 
80 m lange udstukne målelinje skulle jeg efter fotografiet have truffet 
ihvertfald 8, måske 9 stenmærker, men der konstateredes kun 5 (se fig. 
3).

Årsagerne hertil kan være flere. Gummigeden kan have arbejdet for 
energisk, så eventuelle svage spor trods al forsigtighed er gået til. Der 
er også den mulighed, at enhver afstivning af de forsvundne sten har
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været unødvendig, så at mærket efter den er undgået opmærksomheden. 
Der erindres om, at muldlaget ikke er særlig udtalt på stedet, og at som
meren var usædvanlig tør, hvilket vanskeliggjorde observeringen af 
farveforskelle i det tørre 1er, der kunne være hårdt som gips.

Det ses på skitsen, hvorledes et stenmærke mellem 1 og 2 og to mellem 
4 og 5 ville have bragt det observerede i overensstemmelse med luft
billedet.

Hvad derimod de fundne stenmærker angår, svarede de på det nøjeste 
til den i forvejen fremsatte teori. På fig. 4 ses stenmærke 4 i felt I. Det 
viser sig på billedet som en mørk plet, ca. 1,40 m i diameter med diverse 
støttesten i kanten. Til venstre i billedet ses ligesom et vedhæng til det 
egentlige mærke. Også her ses mindre sten. Det må antages at stamme 
fra en støttesten, der ikke har været så dybt nedgravet, at den har haft 
sammenhæng med resten af stenmærket. Ved siden ses en opmåling af 
stenmærket, og som det fremgår heraf, må det have været sten af ikke 
ganske ubetydelige dimensioner, der har stået i disse huller. Størrelsen 
på de øvrige fundne svarer nemlig nøje til dette. Fig. 6 og 7 viser et 
tilsvarende stenmærke i felt II.

Felt II blev åbnet i ydercirklens vestlige del, mellem en gammel mer
gelgrav og det tilgroede stendige i markens udkant. Stedet ligger øverst 
på fig. 1, hvor man ser en noget uregelmæssig hvid figur. Det var den, 
der fristede.

Resultatet ses på opmålingen fig. 8, der i langt højere grad svarer til 
luftfotografiet end i felt I. Man skal nemlig gøre sine erfaringer. I felt 
II fik gummigeden kun lov til at fjerne overjorden i ét spor ad gangen, 
så dens tunge hjul ikke trykkede undergrunden mere end højst nødven
digt sammen. Oprensningen bagefter afslørede som vist på tegningen et

Fig. 6 og 7. Stenmarkc i felt 11 -  af 
samme karakter som det på fig. 4 og 5 
gengivne.
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Fig. S. Opmåling af stenlægningen i ud
gravningsfelt 11. Prik-signaturen angi
ver kraftig muldblanding. Streg-signa
turen viser resterne af et bål. En del af 
feltet udfyldtes af en revle af mindre 
sten med muld imellem -  på planen af
grænset med lodrette streger. Ensemblet 
har samme form som aftegning på luft
foto.

„stentæppe“ med 5 stenhuller. Man kan ikke tale om nogen egentlig 
stenlægning, for det kræver en vis regelmæssighed i arbejdet, men det 
var øjensynligt, at stenene var lagt af mennesker. Det var her i felt II, 
jeg oplevede det fænomen, der har givet årsag til mærkerne på luft
billedet. Umiddelbart efter afdækningen fremtrådte stenhullerne lidt 
mørkere end deres omgivelser, men få minutter efter en kortvarig regn
byge tørrede de op og blev lyse i forhold til den omgivende lerflade. De 
mange småsten i stenmærkets fyld gjorde deres virkning som drain. Det 
tørrede hurtigere end omgivelserne.

Ingen tvivl, også her blev der fundet stenhuller, som passer ind i de 
cirkler, som ses på luftbilledet. Men hvorfor er de ikke alle helt på 
cirkelperiferien, og hvorfor er der her mod vest en brolægning, så primi
tiv den end er, hvorfor er der ovre mod nordøst lidt rod med stenmær
kernes placering, hvis man ellers skal stole på luftfotoet. Hvad er det 
hele for noget? Hvor gammelt er det?

Spørgsmålene myldrer ind, og de må alle indtil videre stå ubesvarede, 
men derfor må det alligevel være tilladt at komme med nogle teorier.

For det første, hvad kan disse enorme stencirkler have tjent til? De 
ligger jo concentrisk om den lille stenkiste, og ganske vist kender vi 
imponerende runddysser med enorme stenkredse, men de er dog for 
småting at regne mod, hvad vi må tro har omgivet den lille gravhøj med 
stenkisten oppe på toppen af bakken. Der er al mulig grund til at tro, at 
den ikke har noget at gøre med stenkredsene. Ikke primært i hvert fald, 
hvorimod det kan synes troligt, at gravhøjens markante beliggenhed, 
med vid udsigt til alle verdenshjørner, har virket inspirerende på bronze
alderens soldyrkere, så de har været fristet til at oprette et soltempel på 
dette sted.

Hermed er vi havnet i den vanskeligt håndterlige rubrik, der hedder 
kult, og hvor man er tilbøjelig til at anbringe alle de ting og fund, som 
ikke kan forklares ud fra kendskab til dagliglivets foreteelser.
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Dette spøgelsesagtige monument ved Birkendegaard, de forsvundne 
stenkredse, kan ikke passes ind i hvad vi kender til oldtids liv og færden 
i Danmark; det stemmer heller ikke med, hvad vi ellers ved om sten
kredse om gravmonumenter. Altså må de forsvundne stenkredse have 
haft et videre sigte end gravkult. Men hvor er vi så henne? Den eneste 
oldsag, der fandtes, var en tarvelig lille flintflække, der lå blandt ste
nene i hul 1, felt II. Og den siger intet som helst, da den kan være kom
met derned, da stenen blev rejst, men også, da stenen blev fjernet igen, 
da der er spor af stenalderbebyggelse på stedet.

Vi bliver nødt til at se ud over landets grænser for at finde monu
menter, der kan have inspireret til stencirklerne ved Birkendegaard.

Tankerne går da først og fremmest til de Britiske Øer, der kan opvise 
en hel række af monumenter, der har bestået af enten oprejste sten eller 
af træstolper i concentriske cirkler. Vort fordums monument ved Birken
degaard kommer i størrelse nærmest den stenkreds med en diameter på 
ca. 400 m, der med grav og vold -  volden ligger yderst -  delvis om
slutter landsbyen Avebury på Salisbury Plane, og som dateres til over
gangen fra sten- til bronzealder. Om Aveburys kultiske karakter hersker 
ingen tvivl.

Det samme gælder det vidtberømte Stonehenge, ligeledes på Salisbury 
Plane. Er det af omfang betydeligt mindre, er det så meget mere 
bemærkelsesværdigt, da det for nylig på overbevisende måde er sand- 
synliggjort, at det har kunnet fungere som kalender, og til beregning af 
måneformørkelser. Man kan så undre sig over, at man allerede et par 
tusind år f. Kr. skulle have gjort så nøjagtige observationer og været i 
stand til at udnytte dem i praksis.

Det er endnu for tidligt at udtale sig om Birkendegaard-monumentets

s

Fig. 9. Ud gravnings felt II af gravet i 
striber af „gummigeden".
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mulige funktion som kalender, men der er ikke tvivl om, at det skal 
anbringes i samme gruppe som Stonehenge og Avebury.

Hvornår er stenene forsvundet fra Birkendegaard, og hvorfor? Mulig
hederne er flere. For det første kan man have fjernet dem for at lette 
dyrkningen af jorden, men det er også muligt at man har taget fat på 
ødelæggelsen allerede i tidlig kristen tid. I Guta-loven nævnes det ud
trykkeligt, at det er meget forbudt at dyrke de gamle hedenske hellig
domme, og tilsvarende ser man nævnt flere steder i de tidlige kristne 
bestemmelser. På et concilium i Nantes i slutningen af 800-tallet på
lægges det, at man ødelægger sten og lignende, der har været genstand 
for hedensk dyrkelse, og at det gøres på en sådan måde, at den dårlige 
kult aldrig kan genoptages. Nogle af stenene fra Birkendegaard er må
ske anvendt som byggematerialer i egnens kirker. Andre skal man måske 
søge i det enorme stendige, der nu omgiver marken. Her ligger i hvert 
fald rester af sten, der har været så store, at man har været nødt til at 
sprænge for at få dem slæbt ud.

Hvad der hidtil er sket ved Birkendegaard, er kun en prøvegravning, 
der havde til formål at fastslå naturen af luftfotografiets hvide pletter, 
og det kan med sikkerhed siges, at de er mærker efter store, oprejste 
sten. Hvad der står tilbage er at undersøge, om de cirkelfragmenter, der 
nu anes, går hele vejen rundt. Om der er rester af andre konstruktioner, 
der ikke har afsløret sig på fotografiet, om der er nogen regelmæssighed 
i stenenes placering, så de som i Stonehenge kan have haft kalender
mæssig betydning, forholdet mellem gravhøjen og cirklerne, og sidst 
men ikke mindst må hele anlægget søges dateret.

Der bliver nok at gøre.
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Fig. 1. V alvationsbøger fra 1500-tallet 
med møntkurser.

Af dalerens billedbog

A f  K IRSTEN B E N D IX E N

„Fine bananer, seks for en daler“ -  „Her har du en Daler, gaa paa 
Marked, køb en Ko, tag Kippekalven med . . „Han har dalere på kiste
bunden“ -  Dalere! Dalere? Hvad er egentlig dalere? Vi har ikke læn
gere en mønt her i landet af dette navn, men begrebet er tilsyneladende 
helt uudryddeligt. Daler bruges stadig som betegnelse for to kroner, 
skønt tokronen også er afskaffet, og skal vi karakterisere en, der er vir
kelig rig, kan vi godt finde på den dag i dag at sige, at han har dalere 
på kistebunden.
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Fig. 2. Sigismunds guldincr 1486.

Fig. 3. Klappmützentalcr.

Fig. 4. Frederik den Vise 1507.
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Dalerens historie er lang og bevæget. Daleren har været med ved 
talrige begivenheder i de sidste 400 år, det kan nok lønne sig at blade 
lidt i den righoldige billedbog, som dens motivverden udgør.

Dalerens opkomst kort før 1500 hænger dybest set sammen med kors
togene ca. 400 år tidligere. Korstogene havde på ny fået forbindelserne 
med både den nære og den fjerne Orient til at blomstre op, og den 
livlige handel krævede penge. Guld var det Orientens købmænd helst 
tog i betaling, og guldmønter prægedes derfor i store mængder i det 
Europa, der gerne ville forsynes med Orientens varer. Men Europa har 
aldrig været overvældende guldrigt, så det kneb at skaffe nok. Derimod 
var man i årene før og efter 1500 så heldig at finde gode og givtige 
nye sølvgruber i Tyrol, i Harzen og i Böhmen, og samtidig hermed 
begyndte sølvet fra den nye verden, der havde åbnet sig efter Colum
bus’ opdagelse af Amerika 1492, at strømme til Spanien. Al denne 
sølvrigdom måtte kunne udnyttes. Middelalderens sølvmønter var ret 
små, de kunne ikke bruges til storhandel. Men hvis man nu lavede en 
stor sølvmønt, der havde samme metalværdi som guldmønterne? Ideen 
fødtes i Tyrol, hvor ærkehertug Sigismund den Møntrige (1439-1490) 
var stærkt interesseret i møntprægningen ved sit møntsted Hall. I 1486 
forelå den første „guldinér“, hvis værdi svarede til en guldgylden (fig. 
2). For kraftigt at understrege denne sammenhæng viste forsiden den 
stående hertug med magtinsignier i hænderne, ganske som på hans 
guldgylden. Bagsiden har en levende skildring af Sigismund som ridder, 
galoperende af sted med blafrende hesteskaberak og flyvende fane -  
en mindelse om riddertiden, der næsten kan virke symbolsk, når man 
betænker det lige fortalte om korstogenes betydning for handelens 
udvikling.

Kurfyrsten af Sachsen, Frederik den Vise, greb hurtigt ærkehertug 
Sigismunds idé og lod i år 1500 store sølvmønter slå, som han -  stadig 
med henvisning til guldgyldenen -  kaldte „Guldengroschen“. På for
siden ses han i kur-ornat med hat og med draget sværd i hånden. Ud
kastet til portrættet skyldes vist nok Lukas Cranach, der var hans 
hofkunstner. På grund af hovedbeklædningen, der bæres af bagsidens 
to hertuger Albrecht og Johann kaldes mønten sidenhen „Klappmützen
taler“. (Fig. 3). Den blev slået i ret betydeligt antal. I anledning af, at 
kejseren 1507 udnævnte Frederik den Vise til rigsstatholder, lod han en 
anden daler slå med et godt portræt, hvor håret efter tidens mode er 
dækket af en lille snoreflettet hue (fig. 4). Det er værd at lægge mærke 
til, at man straks fra begyndelsen har været opmærksom på, at den store 
flade, daleren frembød, var velegnet til portrætfremstilling. Middel
alderens mønter havde ingen portrætter, kun symbolske herskerfrem
stillinger, men medaillekunsten, der netop blomstrede kraftigt på denne 
tid, havde gjort menneskebilledet til noget væsentligt, et kunstnerisk 
udtryk for renaissancens menneskedyrkelse. Netop i Italien, renaissance- 
medaillens fædreland, havde man da også gjort nogle forsøg med sølv-



Fig. 5. Maximilian /, Kaiscrtalcr.

Fig. 6. Joachimstalcr.

mønter med portrætter på, de såkaldte testoni (af testa -  hoved). Her 
var forbillederne at hente for de store tyske sølvmønter.

Den østrigske kejser Maximilian I (1493-1519) lod i anledning af sin 
kejserkroning i domkirken i Trient 1508 slå guldiner -  senere kaldet 
Kaisertalere (fig. 5). De blev præget i Hall i Tyrol (1509), hvor Sigis
mund havde ladet de første guldinere præge. -  Forbilledet for frem
stillingen af Maximilian med krone og scepter er et maleri af Bernhard 
Strigel. På de samtidigt prægede dobbeltguldinere ses et pragtfuldt ryt
terbillede af kejseren (fig. 15). Begge mønternes bagsider har våben
skjolde, dette blev uhyre almindeligt -  ja, næsten enerådende på den 
kommende tids dalere. De mønter, der gav den nye mønttype dens 
endelige navn, var ikke disse første forsøg, men derimod dem, som gre
verne af Schlick lod præge. Ved Conradsgrün i de böhmisk-sachsiske 
Erzgebirge fandt man i 1516 nye rige sølvårer, og grev Stephan grund
lagde her bjergværksbyen St. Joachimstal. De første prægeforsøg med 
sølv fra gruben blev gjort 1519, og den første store serie mønter blev 
slået, da den officielle prægetilladelse forelå i januar 1520. Årsagen til 
Joachimstalernes førende stilling blandt de store sølvmønter må søges i 
det kolossale sølvudbytte fra gruben. De store indtægter fik kongen af 
Böhmen, ærkehertug Ferdinand af Østrig til 1528 at inddrage greverne 
af Schlicks møntret, hvorefter Joachimstal blev bohmisk-østrigsk mønt
sted. Ferdinands udmøntning indledtes med en ualmindelig elegant 
hyldningsdaler.

De ældste Joachimstalere har på forsiden den prægtige böhmiske løve 
med dobbelthale, herom kong Ludvig af Böhmen og Ungarns navn og 
titel (fig. 6). På bagsiden støtter grubens værnehelgen St. Joachim gre
verne af Schlicks våben. Både kong Ludvig og grev Stephan af Schlick 
faldt 1526 i slaget mod tyrkerne ved Mohåc. Mønterne kaldtes oprinde
ligt Joachimsthalergroschen eller Thalergroschen, hvilket forkortedes til 
„Thaler“. Dette navn fik vid udbredelse og lever den dag i dag i det 
amerikanske dollar. Guldinere og talere prægedes i begyndelsen til lidt 
forskellig vægt og med lidt forskellig lødighed. Rigsmøntordningen 1566 
fastsatte en norm, som de skulle rette sig efter. Vægten skulle være 29 
gr, heraf ca. 26 gr rent sølv. Sproget i dalernes omskrifter er så godt 
som altid latin lige op til omkring 1800.

Den fyrste, der i 1500-tallets første årtier står i brændpunktet af de 
historiske begivenheder, er Habsburgeren Karl V. Hans besiddelser var 
meget store, foruden de habsburgske arvelande, Østrig, Ungarn, Böh
men og dele af Schlesien havde han Nederlandene, Franche Comté, 
Sardinien, Sicilien, Syditalien, Spanien og med Spanien de kæmpestore 
spanske besiddelser i Amerika. Han havde et vågent blik for de nye 
sølvstrømmes betydning, men brugte i første omgang de tyske sølvminer 
til at skaffe sig selv praktiske fordele, idet han forpagtede dem bort til 
det store bankierhus Fuggerne for at skaffe sig midler til at købe kurfyr
sternes stemmer, således at han kunne være sikker på at blive valgt til
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Fig. 7. Karl V.

Fig. S. Vs taler fra Mexico.

Fig. 9. Interimstaler.

Fig. 10. Johan Frederik den Højmodige.

tysk-romersk kejser. Dette lykkedes ham da også 1519. Fuggerne afsatte 
det store sølvoverskud i Venezia, der var centrum for handelen på 
Orienten. Der findes flere dalere med Karl V’s portræt slået i forskellige 
byer. (Fig. 7). I sit spanske rige og dets amerikanske besiddelser indførte 
Karl V en taler til 8 realer, svarende til Joachimstaleren, for at udnytte 
det amerikanske sølv. „Peso de å ocho“ (=  til en vægt af otte -  nemlig 
realer) kaldtes denne daler, i andre europæiske lande omtaltes den 
almindeligvis som piaster, og den fik stor betydning som handelsmønt. 
I de første år prægedes dog kun halvdalere til 4 realer (fig. 8). I Karl 
V’s regeringstid indtraf den for Europa på mange måder så omvæltende 
reformationsbevægelse. Karl V søgte længst muligt at løse de prote
stantiske problemer ad forhandlingens vej, men måtte til sidst give op, 
og religionskrige hærgede i lange tider. I disse bevægede år fandt man 
ud af, at dalerne egentlig udmærket kunne benyttes til propaganda, både 
politisk og religiøs. De kom jo vidt omkring og blev set af mange. Et 
barsk eksempel på den tone, hvori protestanter og katolikker hudflettede 
hinanden, er den såkaldte Interimstaler 1549 fra Magdeburg, der var 
centrum for flyveskrifterne mod Karl V og den katolske kirke. På bag
siden ses Christus, der besværger en uhyggeligt udseende drage, der har 
tre hoveder -  et pavehoved med tiara, et englehoved og et tyrkerhoved 
-  tyrkerne var jo de store fjender mod øst. Omskriften lyder: Pache di 
Sathan du Interim (fig. 9). Interim, der betyder midlertidig, går her på 
de forsøgsanordninger, som Karl V fik vedtaget på rigsdagene til ud
jævning af religionsmodsætningerne. Protestanterne ville imidlertid 
ikke på nogen måde rette sig efter de opstillede regler og deres fængs
lede fører Johan Frederik af Sachsen nægtede at anerkende dokumentet. 
Johan Frederik var Karl V’s argeste modstander og satte al sin energi 
ind på at bekæmpe den katolske kirke. Hans fangenskab hos Karl V 
gjorde ham til protestantismens martyr, og man gav ham tilnavnet „den 
højmodige“ for den måde, han bar sin modgang på, Der findes dalere 
med et udmærket portræt af ham, tydeligt inspireret af den glimrende 
médaillé, som Hans Reinhardt havde lavet af kurfyrsten (fig. 10). Han 
ser en hel del ældre ud, end han var, men han var utrolig tyk og forfal
den til drik.

Reformationens egentlige hovedperson Luther nød ikke den ære at 
komme på dalere i sin levetid, men ved reformationsjubilæer i tidens løb 
har man naturligvis brugt hans portræt til mindemønter. Således ses 
han på en Magdeburg-taler fra 1617 sammen med Böhmens reformator 
Johan Hus. (Fig. 12).

Karl V var svoger til den danske Christian II -  måske er det denne 
direkte forbindelse med Nederlandene og Tyskland, der har inspireret 
kongen til på et meget tidligt tidspunkt at eksperimentere med at præge 
store sølvmønter. Christian II havde brug for gode mønter til at lønne 
sine lejetropper med. Allerede i møntforordningen fra 1514 omtales 
sølvgylden, og mønterne -  der prægedes med stemplerne til de store
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Fig. II. Christiern II, sølvgylden 1518.

Fig. 12. Magdeburglaler Id 17.

Fig. 13. Frederik I. llusumdalcr.

Fig. 14. Christian 111. daler 1537.

guldmønter: nobler -  kendes med årstal 1516, 1518 og 1523. (Fig. 11). 
De sidste er prægede i det år, da de jyske rigsråder opsagde kongen 
huldskab og troskab, og de blev Christian II’s sidste officielle udmønt
ning. Han så sig nødsaget til at forlade Danmark for at prøve at rejse 
en hær i udlandet, og på denne rejse medbragte han 8-10.000 gylden 
i sølvmønt. Hans modstander, farbroderen hertug Frederik havde i 1522 
ladet slå en sølvgylden i Husum, den første virkelige portrætmønt på 
dansk grund. Det er lykkedes stempelskæreren udmærket at gengive 
Frederiks gnavne og lidt ubehagelige ansigtstræk. Håret er dækket af en 
flettet hue som Sachserhertugens, hvis mønt kan have været forbillede. 
(Fig. 13).

Sachsisk forbillede har også den første danske daler fra 1537, slået 
for kong Christian III på Mønten i København. (Fig. 14). Om end dalere 
aldrig blev slået i så forfærdeligt store tal herhjemme, da de fuldlødige 
mønter var dyre at præge, var daleren dog kommet for at blive i det 
danske møntsystem, lige til dette afløstes af kronemønten i 1873. Præg
tige Joachimstalere blev slået i Flensborg 1545 og 47; en daler 1572 fra 
København har et godt portræt af Frederik II.

Christian IV, som var stærkt interesseret i at slå kunstnerisk værdi
fulde mønter, lod præge flere smukke speciedalere. Specie betyder daler 
i ét stykke, modsat daleren som regnemønt. Særlig elegante er de store 
breddalere til flerdobbelte dalerværdier med kongen til hest (fig. 15). 
Disse store mønter var mest en slags skuepenge og var formentlig tænkt 
til kapitalanbringelse. I Tyskland, hvor ideen stammer fra, var deres 
motiver ofte scener af bjergværksdriften, hvor man skildrede arbejdet i 
sølvminerne, der skaffede det gode dalersølv, eller man lavede et billede 
af grubens skytshelgen eller skytsånd på en baggrund, der gengav mine
byen. Dette var således tilfældet på Christian Ludvig (1648-65) af 
Brunsvig-Lyneborg-Celle’s breddaler, hvor den kæmpestore vildmand 
dominerer billedet (fig. 15). Han var symbolet på sølvgruben „Wilde 
Mann“ i Harzen og afbildes på en daler første gang i 1539. Gennem 
møntbillederne blev vildmanden meget populær og opfattedes som en 
skytsånd for Harzen som Rübezahl var det for Riesengebirge.

Det var dog ikke blot breddalerne, der brugtes til opsparing, også
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Fig. 15. Flerdobbelte dalere fra Chri
stian Ludvig af Lyneborg, Maximilian 
I af Østrig og Christian IV af Danmark. 
(Lidt under naturlig størrelse.)

Fig. 16. Hollandsk daler 1650.

de almindelige, cirkulerende dalere blev anset for særdeles velegnede 
til formålet. Nogle få dalere kunne være den jævne bondes opsparing, 
en hel pengekiste fuld storbondens. Kom krigen til landet, måtte dalere 
og husets sølvtøj gemmes bort for de plyndrende soldater. Hvis ejer
manden døde under krigshandlingerne eller omkom under de pest
epidemier, der ofte fulgte i krigens spor, blev de nedgravede skatte lig
gende. Gennem årene er mange skatte kommet for dagens lys ved pløj
ning og gravning, således i 1968 den meget store skat fra Balle på Djurs
land, nedgravet, da svenskekongen Carl Gustav hærgede landet 1657- 
59. Skatten indeholdt ialt 12.121 mønter, af disse var de 358 hel-, halv- 
og kvartdalere, idet man havde mindre dalermønter såvel som fler- 
dobbelte. Ballefundets dalere er en ualmindelig smuk og velbevaret sam
ling, hvis prægeår fordeler sig over mere end 100 år. En ret stor part af 
dalermønten kommer fra Nederlandene, med hvem vi havde livlig 
handelsforbindelse. De syv nordlige provinser havde 1581 dannet et

72



Fig. 17. „Pfaffenfeindtaler“.

Pig. IS. St. Georgstaler.

Pig. 19. Sankt Laurentius, Wismartaler.

forbund, og herpå spiller den politiske propaganda, vi finder på møn
terne. I poten holder løven syv pile, der symboliserer de syv stater, og 
omskriften er den manende: „Concordia res parvæ crescunt“, enighed 
får de små til at vokse. (Fig. 16).

En anden af Ballefundets dalere giver et godt eksempel på den over
tro, der kunne knytte sig til dalerne. Greverne af Mansfeld prægede fra 
1520’erne mønter, der på bagsiden havde en fremstilling af St. Georg og 
dragen (fig. 18). Disse dalere betragtedes af soldater som amuletter, der 
beskyttede mod hug-, stik- og skudsår og derfor var gode at bære på sig 
i krig. Da efterspørgslen efter dem efterhånden blev for stor, tog man en 
produktion af medailler med St. Georgsmotivet op, først i Kremnitz, 
siden i Nürnberg, en produktion, der er fortsat helt op i nyere tid.

En daler med så at sige modsat virkning er den, Christian af Brunsvig 
lod slå i 1622 af kirkesølv, som han havde røvet i Paderborns domkirke. 
Mønten, der viser en harniskklædt arm med et sværd, har en meget 
talende anti-katolsk propaganda i indskriften: „Gottes Freund der Pfaf
fenfeind“. (Fig. 17). Men straffen ventede, for hertugen mistede kort 
efter sin arm i en fægtning. Det hed sig, at han derefter satte følgende 
indskrift på en taler: „Verlier’ ich gleich Arm und Bein, will ich doch 
der Pfaffenfeind sein“, men dette er dog kun folkelig fantasi.

Katolikkernes møntpropaganda indskrænkede sig som regel til en 
kraftig demonstration af Maria- og helgendyrkelse. Mange byer og stif
ter satte deres skytshelgener på dalerne, oftest karakteriseret med mar-

Fig. 20. Pestdaler med detaljeret by
prospekt af Magdeburg 1682.
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Fig. 22. Schaffhausentaler.

Fig. 23. Engelsk crown (taler) 1551.

Fig. 21. Lyneborgtalcr med gengivelse 
af månen -  „luna“.

terredskaber som St. Laurentius med risten, på hvilken han blev stegt 
(fig. 19), og St. Leodegar med det bor, der stak hans øjne ud. På en 
Salzburg-daler i Ballefundet finder vi Madonna på den ene side og 
stiftets værnehelgen St. Rudbertus på den anden. Dalere kunne også 
bruges til at demonstrere taknemmelighed over Guds velgerninger, så
ledes den gruppe vi kalder pestdalere, hvor en by takker for, at pesten 
er ovre. En af disse, slået i Magdeburg 1682, har et smukt byprospekt 
med mange detailler (fig. 20).

Man kunne også vælge at gøre dalerens motiver „talende“, så det 
umiddelbart kunne ses, hvor mønten kom fra, således har visse Lyne- 
borg-dalere en halvmåne på den ene side -  idet man opfattede Lüne =  
Luna =  måne; på den anden side var der så naturligvis en borg 
(fig. 21).

På samme måde har Stralsund-mønter en Strahl (et slavisk ord for 
pilespids -  Strela -  optaget i gammelt tysk), og den schweiziske by 
Schaffhausens talere, af hvilke der var et eksemplar i Balleskatten, af
bilder en vædder, der springer ud af en bygning (fig. 22).

Selv om tyngdepunkterne for dalerproduktionen forbliver de habs- 
burgske arvelande (med Amerika) og Tyskland, var der andre af Euro
pas førende stater, der lod slå de gode store sølvmønter. I England var 
således den Crown, som i 1551 blev udsendt med barnekongen Edward 
VI’s rytterbillede, i virkeligheden en daler (fig. 23). Et pompøst portræt 
af den navnkundige Elisabeth I bærer en Crown 1601 (fig. 24). Crowns 
er slået endnu under Elisabeth II, men ikke længere i sølv.

I Frankrig prægedes talere første gang 1641 under Ludvig XIII
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Fig. 26. Nederlandsk Albertstaler.

Fig. 27. Dansk Albertstaler.

(fig 25). De kaldtes her écu-blanc, Louis blanc eller Louis d’argent til 
adskillelse fra den gamle écu d’or og den nye Louis d’or i guld. En 
speciel popularitet opnåede i 1700-tallet en fransk écu, der blev en 
vigtig handelsmønt i Syd- og Vesttyskland, hvor den kaldtes Laubtaler 
efter laurbærkransen om våbenskjoldet. De franske 10-francs, slået så 
sent som 1964, er direkte dalerefterkommere.

I hele 16- og 1700-tallet og langt ind i 1800-tallet fortsatte dalerne 
deres sejrstog gennem landene, om end de nogle steder i perioder mere 
var at betragte som lejlighedsmønter end som omsætningsmønter. Visse 
dalertyper som de nederlandske Løvetalere og Albertstalere (fig. 26 og 
27) og den spanske piaster -  der alle efterlignedes bl. a. her i Danmark 
-  opnåede særlig yndest som handelsmønter.

Møntfundene såvel som skriftlige kilder viser os klart og utvetydigt, 
at dalere var internationalt gyldigt betalingsmiddel, og at de kurserede

Fig. 28. Frederik III, daler fra Glück
stadt 1664. Fig. 29.
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Fig. 30. Maria-Thcrcsia-talcr.
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overalt. De spillede ikke blot en rolle i mindre handeler, men også i 
storhandelen, fordi man mange steder, især i Orienten og de baltiske 
lande, kun modtog ædelmetaller som betaling og ikke ville anerkende 
veksler.

I dalernes lilleverden afspejles historiens gang. Vi møder mange af 
de personer, der var med til at forme udviklingen, og kan følge krig og 
fred, fyrstens liv fra fødsel over bryllup og hyldning til død. Tidernes 
skiftende moder i frisure og dragt illustreres lige så godt her som på 
malede portrætter, og mønternes hele stil følger kunstretningerne. Man 
behøver ikke at læse årstallet på en daler for at se, om den er fra 
baroktiden (fig. 28) eller den klassicistiske periode. Også politiske ideer 
kunne i nyere tid -  på en mindre håndfast måde end reformations
tidens krasse propaganda -  finde vej til daleromskrifterne. Således 
dokumenterer Frederik II af Preussen -  der alte Fritz -  (1740-1786) 
på en let og elegant måde sine ideer om den oplyste enevælde ved at 
udelade den gamle del af kongetitlen: Dei gratia -  Konge af Guds 
Naade -  på mønterne. (Fig. 29).

Der er et utal af dalere, hvis historie kunne fortjene at omtales, og 
hvis morsomme billeder kunne gengives. Der kunne fortælles om endnu 
flere europæiske landes talere: Patagoner (Sydlige Nederlande), Seudi 
eller Ducatoni (Italien), Jefimki (Rusland), og der kunne siges en del om 
dalerens videreleven f. eks. i de amerikanske og kinesiske dollars. Men 
lad os slutte med at se på en daler, der har haft en usædvanlig skæbne, 
som sætter den i en klasse for sig, det er den daler, der blev slået af den 
østrigske kejserinde Maria Theresia fra 1753, og som opnåede en hel 
utrolig popularitet som handelsmønt i den nære og fjerne Orient. Østrigs 
passive handelsbalance over for Orienten i 1700-tallet bevirkede, at 
strømmen af Maria-Theresia-talere østpå blev stor, man havde tillid til 
den gode sølvmønt og så helst betalingen erlagt i dalere. Også i de 
arabiske stater omkring Den persiske Havbugt foretrak man Maria- 
Theresia-talere, og i Afrika, især i Abessinien, var de hovedvaluta. Den 
store efterspørgsel bevirkede, at man fortsatte prægningen af dalere med 
kejserindens dødsår 1780 (fig. 30). Millioner af Maria-Theresia-talere 
blev slået i Wien, der havde monopol til 1935. Herefter prægedes de en 
årrække i Rom til brug i Abessinien og under den anden verdenskrig i 
London og Bombay til Afrikafelttoget. Efter krigen ophørte Maria- 
Theresia-taleren at være lovligt betalingsmiddel i Abessinien, men den 
brugtes endnu i visse arabiske områder som Aden, Kuwait, Bahrein og 
Jemen. Først i de allersidste år synes endelig dalerens lange rolle som 
handelsmønt at være udspillet, dog værdsættes den stadig af beduin
stammerne, og den bruges til opsparing og som smykke både i Afrika 
og Arabien.

Således begynder og ender da dalerens lange historie i Østrig. Ærke
hertug Sigismund indførte den, Maria Theresia gjorde den -  næsten -  
udødelig.



Om farvekonservering

A f  OLE ALK Æ R SIG

Fig. 1. Brede hovedbygning opført 1795. 
Huset står foran en hovedrestaurering, 
bestående bl. a. i fremdragelse, konser
vering og retablering af oprindelige in- 
tcricur-dekorationer. Husets indvendige 
mure er i dag stærkt revnede og løse. 
forårsaget af husets almindelige for sæt
ning og udtørring samt rystelser fra 
motorkøretøjer, som passerer lige uden 
for husets vinduer. (Se ligeledes fig. 11).

Farvekonservering og farveundersøgelse er langtfra nogen ny disciplin 
under Nationalmuseet. Siden Jakob Kornerup i anden halvdel af forrige 
århundrede begyndte at fremdrage og restaurere de middelalderlige 
kalkmalerier, har farvekonserveringen generation for generation under
lagt sig nye områder. I nyere tid har Egmont Lind videreført Kornerups 
arbejde; Niels Termansen og sønnen Niels Jokum Termansen har taget 
sig af kirkeinventaret, og Poul Larsson tog sig indtil sin tidlige død af 
profane bygninger og museets øvrige farvekonservering sammen med 
K. Roland Hansen.

Ansvaret for denne virksomhed har indtil nu været fordelt over flere 
af Nationalmuseets afdelinger. Kalkmalerier og kirkeinventar sorterede 
under 2. afdeling og dens særlige konserveringsanstalt „kirkekonserve
ringen“; arbejdet med profane genstande fra nyere tid -  både bohave 
og bygninger -  blev varetaget af Folkemuseets konserveringsanstalt. 
Uden for disse rammer faldt konserveringen af farvelag i de fredede 
bygninger. Den blev ledet af Det særlige Bygningssyn, som imidlertid 
ikke havde nogen fast konservator tilknyttet.
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Fig. 2. Loftsbræt fra Åbenrå 1, Køben
havn, med afmærkninger til brug for 
røntgenfotografering. De små tal an
giver, hvor farvesnit er udtaget.

Så stærkt differentieret denne virksomhed end er, blev det dog stadigt 
tydeligere, at en samordning var nødvendig -  ikke mindst fordi mo
derne farvekonservering bygger på en kompliceret undersøgelsesteknik, 
der igen forudsætter bl. a. et kostbart apparatur. Nationalmuseets kon
serverings-arbejde er i disse år underkastet en omorganisering og ratio
nalisering. Som et led heri blev al virksomhed, der omfatter farveunder- 
søgelser og -konservering, i efteråret 1969 samlet i ét laboratorium. Dets 
arbejdsområde er stort: fra kalkmalerier og kirkeinventar til bygnings
arkæologiske undersøgelser af nyere tids huse. Fra de malede standkister 
i danske bondehjem til thailandske tempelmalerier.

Inden dette nye laboratorium for alvor når at sætte sit præg på ar
bejdet i og uden for museet, vil det være på sin plads at gøre rede for
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Fig. 3. Samme loftsbræt som ses på fig. 
2. De optagne røntgenfotografier er an
bragt på de områder, de gengiver, efter 
hvis tegning farvesnit udtages.



Fig. 5. Farvesnit indstøbt i klar plastic. 
Præparatet er tilslebct og poleret. Far- 
vesnittet ses i tværsnit under overfladen, 
herved er det muligt at iagttage det i 
mikroskop. Forneden ses registrerings
nummeret, der indstøbes sammen med 
farve snittet. Mal ca. 2 X ] X 1 cm.

Fig. 4. Røntgenoptagelsen af loftsbræt
tets farvelag viste, at der fandtes to de
korerede lag. Inderst en barokdekora
tion bestående af et cirkelslag, hvori ses 
en kvindeskikkelse omgivet af skyer. 
Foroven ses en yngre rocailledekoration 
fra midten af 1700-tallet. Derover fand
tes 16 lag ensfarvede overmalinger. (Se 
farvetavle 1).

situationen netop nu. Hvad består virksomheden i? Hvilke metoder ar
bejdes der med, og i hvor høj grad griber dette område ind i museets 
øvrige bevaringsmæssige og videnskabelige arbejde?

I takt med udviklingen inden for bevaringsområdet har man i Dan
mark, ligesom i de øvrige nordiske lande, langsomt erkendt værdien af 
de videnskabelige iagttagelser, der gøres i forbindelse med konservering 
af museumsgenstande. Interessen for og den økonomiske investering i 
konservering her i Danmark er dog kommet i langsommere tempo end i 
de øvrige europæiske lande som England, Polen, Belgien, Frankrig, 
Tyskland og Italien, som allerede i mange år har haft højt udviklede 
konserveringsinstitutter. I Polen blev man efter 2. verdenskrig klar over, 
da man stod midt i ruindyngerne af den sønderskudte gamle bygnings
kultur, at der kun var ét at gøre, hvis man skulle videregive og overleve
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Fig. 6. Brolæggerstræde 5, 3. etage, Kø
benhavn. Ny Carlsbergfondets ejendom. 
Undersøgt og restaureret i 1963. Under
søgelsen og restaureringen omfattede 
bl. a. overvægslærrederne i trefagsstuen 
til gaden. På billedet ses rummet med 
overvægslærrederne og dørstykkerne in
den restaureringens påbegyndelse. Huset 
opfort efter Københavns brand 1795. 
(Se farvetavle 2).

med sin egen kultur, at uddanne konservatorer og håndværkere, der 
forstod at rekonstruere og retablere de gamle gadebilleder efter beva
rede opmålinger. I Frankrig, Italien og Belgien ofres der enorme beløb 
på at bevare kulturhistoriske værdier, bl. a. ved oprettelse af store nu 
internationalt kendte konserveringsinstitutter, hvor fysisk-kemiske labo
ratorier indgår som et naturligt arbejdsled ved gennemførelsen af 
restaureringsopgaverne og undersøgelsen af de opståede bevaringsmæs
sige problemer. I disse lande kan man glæde sig over den kunst og 
kultur, som man konstruktivt arbejder på at bevare. I denne forbindelse 
skal det nævnes, at man i Holland i dag ikke blot maler husene, såvel 
murværk som vinduer, i de gamle farvetoner, men også i farveblan- 
dinger og pigmenter, som er brugt i de sidste par hundrede år. Herved 
bevarer de gamle gadebilleder deres oprindelige identitet.

Alt dette sker i bevaringsøjemed kun V2 til 1 times flyverejse fra 
København, mens vi her ser det ene gadebillede forsvinde efter det 
andet for at give plads for store nye glaspaladser og betonhuse, der 
bygges som kontorer for ugebladshuse, banker, forsikringspaladser og 
stormagasiner. For os, der er beskæftiget med bevaring her til lands, er 
det mærkeligt at se, at saneringen sættes ind på de kulturhistorisk 
mest værdifulde bygningsområder, hvorefter man opfører de oven
nævnte kontorpaladser på et tidspunkt, da kontorfunktionærernes boliger 
er flyttet til omegnskommunerne, og hvor tidspunktet for den sidste 
bils besøg inden for voldene vel nok i dag nærmer sig på grund af 
manglende parkeringsmuligheder, for højt støjniveau og luftforurening.
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Farvetavlc 1
Fig. A. Loftsbrættet, Åbenrå 1. Lagvis proveafdækning. Foroven til venstre 
ses barok-dekorationen med cirkelslaget, længst til højre ses rocaillc-dekora- 
tionen, og nederst til hojre en del af de senere hvide overmalinger. Til venstre 
det yngste lag hvidtekalk.

Fig. B. Farvesnit af loftsbrættet, 
Åbenrå 1, viste, at der i alt var 
blevet påført 18 farvelag. Det 
ældste lag ses forneden som lag 
1. (Cirkelslaget med kvindeskik
kelse i gulhvide og brune farver). 
Som første overmaling ses det 
grønne lag, lag 2, som på rønt
genbilledet viste sig at indeholde 
en rocaille-dekoration udført i 
pariserblåt og blyhvidt på spansk
grøn bundfarve. Derover ses tal
rige hvide overmalinger, opdelt i 
vandrette striber, som angiver 
snavslagene.



Farvetavle 2
Fig. A. Brolæggerstræde 5, 3. etage. 
Trclagsstiien efter restaureringen og 
fremdragelsen af Louis Scize-dekoratio- 
nerne på overvægslærreder og dørstyk
ker.

Fig. B (til venstre). Brolæggerstræde 5, 
3. etage. Farvesnit, udtaget efter rønt
genfilmen, der viser 10 farvelag. Det 
oprindelige dekorerede farvelag ses for
neden som en blå farve, udført på en 
brun bund, der er lærredets grundering. 
Derover ses 9 lag, hvoraf de mørke, 
brunsorte lag er tapetlag. De lysere lag 
derover er oliefarvelag påført efter 1840. 
Fig. C (til højre). Brolæggerstræde 5, 3. 
etage. F lade af dækning af væglærredet. 
Nederst til højre ses det ældste lag, den 
blå bundfarve med hvid Louis Seize- 
dekoration. Derefter ses opdelt i vand
rette bånd 9 lag overmalinger og tapet
lag.



De store saneringer i København og ude i landet, som startede i 
begyndelsen af 50’erne, medførte meget hurtigt, at museerne måtte 
redde, hvad reddes kunne, d. v. s. at huse f. eks. i Holmens Kanal, Adel
gade og Borgergade-området, Åbenrå og Landemærket, blev gennem
gået ved fotografering og opmålinger. Men også farvekonservatoren 
viste sig her at blive nødvendig, idet man meget hurtigt fandt ud af, at 
hvad jordlagenes forskellige skift betyder for den, der driver arkæologi 
under jordens overflade, skulle de forskellige farvelag (undertiden helt 
op til 35 lag på et objekt) komme til at betyde for de museumsfolk, der 
ønskede at drive arkæologi over jordens overflade. I de saneringsramte 
ejendomme, hvoraf mange gik helt tilbage til 1700-tallet, var der for 
museumsmanden en enestående mulighed for at prøve kræfter ved at 
skille de forskellige lag ad og placere dem inden for perioder op igennem 
århundrederne ved sammenholdning med arkivalier. Ved dette indsam
lings- og registreringsarbejde, der nu har stået på i snart 20 år, indgik 
også forskellige former for hjemtagelse af dekorationselementer med 
efterfølgende konservering og genopstilling og magasinering på museet, 
således at museet i dag råder over flere tusinde numre inden for dekora
tionskunstens historie, som den har givet sig til kende i det danske

6

Fig. 7. Brolæggerstræde 5, 3. etage. 
Røntgenoptagelse af overvægslærred. 
Røntgenoptagelsen viste, at det oprinde
lige farvelag var velbevaret og kunne 
fremdrages, og at det bestod af en vase
dekoration med en løvværksranke som 
afsluttede felterne foroven. (Se farve- 
tavle 2).
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Fig. S. Erichsens Palee. Toiletteværelset. 
Undersøgelse af overvægslærred. (Det 
smalle stykke lærred til højre for dør). 
Dette lærred, som er det eneste oprinde
lige bevarede lærred, er i dag overmålet 
med en grå farve, som de øvrige lærre
der i rummet. (Se fig. 9-10).

Fig. 9. Farvesnit, udtaget efter røntgen
filmen i væglærredet på det sted, hvor 
vasen ses. (Se fig. 10). Forneden ses 
grunderingen, derefter lag 1: Mørkerød. 
Lag 2: Lyserød med kraftig snavslag i 
overfladen. Lag 3: Gråhvid i to strøg 
som er den i dag synlige ensfarvede grå 
på væglærrederne.
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borgerhus siden det 17. århundrede og helt op til det 20. århundrede. 
Under dette arbejde og i forbindelse med undersøgelse og konserve
ring af dekorationselementerne i danske bygninger og i Danmarks kirker 
er der efterhånden blevet udviklet en så god undersøgelsesteknik, at 
farvekonservatorerne nu indgår som en fuldstændig uundværlig del af 
en bygningsrestaurering og bygningsundersøgelse. Vi kan så at sige 
tømme en museumsgenstand eller en bygning for oplysninger vedrø
rende det pågældende objekts dekorative udvikling fra det blev skabt og 
frem til vor tid. (Se fig. 2-10 og farvetavle 1 og 2).

I forsøget på at forøge vor viden om de enkelte tings tilblivelse og 
udvikling uden at gøre indgreb i museumsobjektet, som skader de enkelte 
farvelag, har farvekonservatorerne fået stor hjælp i røntgen- og farve- 
snitmetoden, som har muliggjort to ting: at vi på den ene side kan få et 
billede af et objekts lagvise udvikling, tilstand og ornamentik i de 
enkelte lag siden dets tilblivelse, samtidig med at vi, ved udtagning af 
et mikrosnit i museumsgenstanden, får mulighed for at betragte samtlige 
farvelag i tværsnit. Denne nøje registrering af hvert enkelt lag er således 
med til sammen med skriftlige kilder at fastslå alder og udseende for 
den enkelte museumsgenstand og bestemme et interiørs ornamentik in
den for forskellige perioder. Vi får således, både ved studiet af arkivali
erne og ved studiet af farvernes lagvise udvikling, et nøje kendskab til, 
hvorledes man til enhver tid helt bevidst kasserer, d. v. s. overmaler, 
hvad forrige periode har skabt. I denne forbindelse skal det nævnes, at 
man ved alt for mange restaureringer i årene, der er gået forud, udeluk
kende har bestræbt sig på at give museumsobjektet det udseende, som det 
har haft i det århundrede, det blev skabt. D. v. s. at afhængig af, om 
man stod over for en renæssance-, barok- eller rokoko-ting, bestræbte 
man sig altid tidligere på at komme tilbage til den ældste staffering. 
Dette skete ofte på bekostning af senere overmalinger og tilføjelser, som 
i mange tilfælde kunne have interesse. Det er en problemstilling, som i 
dag indgår meget stærkt i overvejelserne ved en restaureringsprocedure.

Her kommer røntgenbilledet os til stor hjælp. Ikke alle farvelag er 
blevet overmalet, fordi en ny periode ønskede at præge tingen med sin 
egen stil. Vi har også i mange tilfælde at gøre med kulturhistoriske 
objekter, som i kraft af deres funktion bl. a. har været udsat for daglig 
slitage i det milieu, hvor de har været anbragt. Det være sig en alter
tavle i en kirke eller en lofts- eller vægdekoration i en profan bygning. 
Også for alle disse undersøgelsesobjekter gælder det, at vi ved forun
dersøgelsen helt nøjagtigt må kende de enkelte lags bevaringstilstand og 
eventuelle muligheder for fremdragelse.

Arbejdsproceduren ved anvendelsen af farvesnitrøntgenmetoden be
står i to af hinanden uafhængige undersøgelsesmetoder. Det første er 
røntgenoptagelsen. (Se fig. 2-4). Vi får på røntgenbilledet et klart 
indtryk af, hvor mange forskellige dekorerede lag det enkelte under
søgelsesobjekt indeholder; derefter ønsker vi at vide, hvor mange farve-



Fig. JO. Affot. af røntgcnoptagclse af 
det undersøgte væglærred. U ndersøgel- 
sen viste, at væglærredets oprindelige 
dekoration har bestået af en lyserød 
vase på mørk rød bundfarve, opdelt 
nedefter med en hvid farve, hvorpå der 
har været en frise med en løbende bund 
i gul tegning.

lag der ialt er påført undersøgelsesobjektet, såvel dekorerede som udeko- 
rerede. Dette gøres ved at røntgenfilmen lægges på museumsgenstanden. 
Vi kan nu se, hvor vi skal udtage de pågældende farvesnit for at få 
prøven netop der, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt for at få et 
svar på de enkelte lags tonalitet, pigmentering og eventuelle snavsover
flader. Det er ikke alle farvelag, der har stået synlige; mange af lagene er 
undermalinger og dækstrygninger. Det er således vigtigt ved analysen 
af selve farvesnittet at konstatere snavslag imellem de enkelte lag, da 
disse snavslag er bevis for, at det enkelte lag har stået fremme.

Farvesnittet har en størrelse på ca. 5 X 5 mm, og det udtages således, 
at samtlige farvelag er intakte. Hvor det drejer sig om bemalede gen
stande af træ, tages farvesnittet så dybt, at den oprindelige bund, d. v. s. 
træet, også kommer med. Man får herved sikkerhed for, at alle farve
lagene er med i farvesnittet, også selve grunderingen af træet. Farve
snittet indstøbes i plastic i en rektangulær form på ca. 2 X 2 X 1 cm. 
(Se fig. 5). Derefter grovslibes, finslibes og poleres præparatet, og det 
bliver herved muligt igennem mikroskopet at iagttage samtlige farvelag 
i tværsnit. En forstørrelse på 50 til 100 gange er i mange tilfælde til
strækkeligt til iagttagelse af de enkelte farvelags pigmenter, strukturer 
(bindemidler) og snavslag imellem de enkelte lag. Derefter bliver præ
paratet affotograferet i farver igennem mikroskopet, og det vil herefter 
være muligt ved hjælp af et almindeligt lysbilledapparat at iagttage 
farvesnittet forstørret flere hundrede gange. (Se farvetavle 1). Iagt
tagelserne, som bliver gjort igennem undersøgelsen, giver ved sammen
holdning med en almindelig lagvis partiel fladeafdækning (afrensning 
af hvert enkelt lag med kemikalier) og røntgenoptagelsen tilsammen en 
sikker oplysning, ikke blot om de enkelte lags udseende og mulighed 
for fremdragelse, men også en datering af de enkelte lags alder ved 
pigmentanalyse, som bl. a. består i en iagttagelse af pigmenternes for
deling og struktur og en konstatering af, om de pågældende farvelag er 
udført i æg-, olie-tempera, kasein-olie -  tempera, eller om de pågæl
dende lag er finkornede rene oliefarvelag, som har været anvendt indtil 
vor tid. Disse analyser vil i fremtiden ved en systematisk bearbejdning 
få overordentlig stor betydning til hjælp for en nøjere datering af 
museumsgenstande og ved bygningsarkæologiske undersøgelser. Der 
foregår således en indsamling af farvesnit fra museumsgenstande, 
inventar fra profane bygninger samt kirkeinventar for på længere 
sigt, når museet får oprettet et kemisk-fysisk laboratorium, at få 
gennemgået og analyseret disse farvesnit. Aksel Stensbergs ord om, at 
de største fund gøres på museet, får således ny aktualitet. Idet vi altså 
er i stand til at tømme en genstand for oplysninger, uden at skade den 
i dag synlige staffering, kan vi på en måde mere end fordoble antallet 
af museumsgenstande.

Sideløbende med arbejdet med undersøgelse og registrering af deko
rationslag er det konserveringsafdelingens elementære opgave at kon-

cA 83



Fig. 11. Brede hovedbygning. Spisestue. 
Murenes puds bliver fastlagt ved ind
sprøjtning af fyldmateriale, der på ny 
binder pudsen til det bærende underlag, 
bindingsværks-skillerummet.

servere og restaurere farvelag på museumsgenstande fra museets sam
linger og magasiner samt de fredede bygninger og Danmarks kirker. 
Farvelagene er påført vidt forskellige materialer, lige fra oksehud, papir, 
træ og lærred til mur, og det vil igen sige, at farvelagene på disse 
bærende underlag varierer lige fra forgyldninger og temperafarver på 
kridtgrund over limfarvemaleriet, oliemaleriet til kalkmaleriet i Dan
marks kirker. Ved konserveringen af så vidt forskellige farvelag på lige 
så mange forskellige bærende underlag kræves naturligvis meget varie
rende behandlingsmetoder, således at forstå, at magre farvelag, d. v. s. 
matte, vandopløselige farveblandinger, naturligvis må konserveres med 
ikke-fedtstofholdige bindemidler, mens f. eks. kompositionsfarver (emul
gerede farvestoffer) eller de rene oliefarver bedst lader sig konservere 
med fedtstofholdige bindemidler, som f. eks. bivoksblandinger.

De opståede skader på museumsobjekter ses som oftest i form af op- 
skalninger eller revnedannelser i farvelagene. Disse skyldes slækninger 
og sammentrækninger i de bærende underlag forårsaget af skiftende 
temperaturer og svingninger i luftens fugtighed. De bærende underlag, 
som f. eks. kan være træ eller lærred, reagerer over for påvirkning af 
fugtig luft ved at udvide sig (fibrene svulmer op). Ved denne bevægelse 
kan farvelaget i de fleste tilfælde reagere med, uden at der opstår
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skader. Det store problem opstår først, når det bærende underlag igen
nem nedsættelse af den relative luftfugtighed trækker sig sammen. Far
velaget skydes ved denne bevægelse fra det bærende underlag i større 
og mindre partier, og luftlommer opstår mellem farvelaget og det bæ
rende underlag; man kan sige, at der bliver for meget farvelag i forhold 
til underlag. (Se fig. 11, 13, 15).

En anden form for opskalninger ses på malerier på lærred, hvor 
opskalningerne kan tage sig ud som et utal af små skålformede skaller. 
Disse partier findes som regel placeret skarpt afgrænset inden for blænd
rammernes indvendige mål. Dette skyldes, at farvelagets grundering 
efterhånden er blevet udtørret på grund af luftskiftet mellem billedets 
bagside og den væg, hvor det har været anbragt. Farvelagets bevarings
tilstand er betinget af det bærende underlags stabilitet over for ydre på
virkninger samt opretholdelsen af en konstant relativ luftfugtighed. Som 
helhed må man sige, at skaderne på farvelag skyldes udtørring af mu
seumsgenstandene ved en luftfugtighed, der ligger under den ideelle på 
50-65 °/o. Disse udtørringsskader, som vi kender dem fra museets mid
delaldersamling (kridtgrund med forgyldning på træ) og fra etnografisk 
samling (japanske lakarbejder på træ), er forårsaget af, at museums
objekterne er blevet fjernet fra deres oprindelige miljø med højere 
relativ luftfugtighed og ført til museumslokaler, som langtfra er klima
tologisk tilfredsstillende.

Nationalmuseets udstillingslokaler er udstyret med oplukkelige vin-

Fig. 12. Roskilde domkirke. Hovedalteret 
tildækket efter branden i 1968. Alter
tavlen er nu bragt til Nationalmuseet, 
hvor den gennemgår en omfattende kon
servering ved fastlægning af forgyld
ningen og retouchering af afskallede 
partier. Arbejdet udføres af konserva
torerne Verner Thomsen og Lucien 
Hecklin.
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Fig. 13. Roskilde domkirke. Figur fra 
altertavlen [or konserveringen. Det 
[remgår, at figurens forgyldning og 
kridtgrund er op skallet.

duer med et enkelt lag glas, og det er klimaet uden for museet, der be
stemmer luftfugtigheden. Da Nationalmuseet stod færdigt i slutningen 
af tyverne, var det udstyret med et for datiden moderne varmeanlæg. 
Regulativet for varmeanlægget siger, at der om vinteren ikke må være 
over 10 graders varme for at opretholde en nogenlunde fugtighedspro
cent, som om vinteren er målt til at ligge omkring 30-35 °/o. Det er 
således ikke mærkeligt, at museumsgenstande, som i århundreder har 
befundet sig i klimatologiske miljøer med en væsentlig højere fugtig
hedsprocent, reagerer med sammentrækning, når de bliver placeret i 
en utidssvarende museumsbygning, hvor der efter omstændighederne er 
taget hensyn til en lav temperatur i vintermånederne, men hvor tempe
raturen på den anden side søges hævet, for at publikum, der i dag er 
vænnet til temperaturer omkring 20 grader, skal kunne opholde sig i 
samlingerne.

I museets etnografiske samling findes museumsgenstande, der igennem 
mange år har været stærkt opskallede. Disse ting kommer bl. a. fra 
Japan og Kina, hvor luftfugtigheden store dele af året ligger på omkring 
70-80 °/o relativ luftfugtighed. For museumsgenstande fra middelalder
lige bygninger, såsom kirker og herregårde, gælder, at de i de forløbne 
århundreder har befundet sig i rum, der nok i perioder har været op
varmet, men hvis mure har været af én til halvanden meters tykkelse. 
Her har man haft nogle meget bløde svingninger i den relative luftfug
tighed, idet murmassiverne har fungeret som en afbalancerende faktor af 
klimaet i bygningerne. Man får således nogle bløde kurver fra varme til 
kulde.

Den varmekilde, man benyttede sig af i tidligere århundreder, var 
brændeovne og kaminer, som til dels var fugtighedsgivende. Først i 
dette århundrede fik f. eks. Danmarks kirker centralvarme og derefter 
luftopvarmning; begge disse fyringsmetoder har været anvendt uden til
førsel af fugt. I dag må man således konstatere, at hvis kulturværdierne 
i fremtiden skal bevares såvel ude i landets fredede bygninger som på 
museerne, er det et spørgsmål, om det overhovedet bør være tilladt at 
installere varmesystemer uden klimaanlæg, som er nøje afpasset efter 
den bygning, hvori det installeres. Som regel benyttes kirkernes varme
anlæg kun umiddelbart før gudstjenesterne, hvilket har til følge, at man 
i løbet af få timer for at opnå 20 grader i gulvniveau bringer tempera
turen under loftet i kirken op på væsentlig højere varmegrader. Dette 
forårsager skader på farvelagene. Kalkmalerierne skydes fra muren, og 
farvelaget på epitafierne skaller op, fordi træet trækker sig sammen.

For muralmaleriets vedkommende gælder endvidere det forhold, at 
de gamle huses almindelige forsætninger (d. v. s. at huset synker visse 
steder) forårsager revnedannelser i murværket og dermed i farvelagene. 
Derefter er vejen åben for murens puds til langsomt at smuldre og 
drysse ud, bl. a. forårsaget af rystelser, som motorstøj fra biler mellem 
husmure, jetflys motorer og andre støjkilder afgiver. (Se fig. 1 og 11).
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Her er nævnt nogle af de skader på museumsobjekter, som konserva
torerne dagligt stilles overfor, og som undertiden giver uoverskuelige 
problemer. Man kan konservere de opståede skader, men i mange til
fælde ikke hindre, at nye opstår i umiddelbar nærhed af det netop kon
serverede parti på et museumsobjekt, fordi der ikke bliver grebet ind 
over for de ydre faktorer, som er årsag til problemet, nemlig en styring 
af klimaet.

I bestræbelserne for at gøre konserveringen så effektiv som mulig er 
der de sidste ti år herhjemme og i udlandet gjort forskellige forsøg med 
f. eks. konservering af farvelag på lærred. Nationalmuseet har således i 
samarbejde med Statens Museum for Kunst fået konstrueret et varme- 
bord på ca. 8 m2 til konservering af malerier på lærred. (Se fig. 14). 
Teknikken ved anvendelse af disse varmeborde til konservering af 
malerier består i princippet i, at maleriet pumpes tomt for luft under 
vakuum, hvorefter konserveringsmidlet indføres i maleriet samtidig med 
at deformiteter i farvelaget, såsom opskalninger, bringes i niveau igen. 
Proceduren er følgende: Varmebordet, der består af en aluminiumsplade, 
har i niveau med sargen jævnt fordelt under hele aluminiumsfladen 
placeret varmeelementer med termostatfølere frem til pladens underside, 
således at varmebordspladen kan justeres nøjagtigt via en kontrolpult 
på den varmegrad, man ønsker etableret på bordpladen. Maleriet, der 
skal konserveres, placeres mellem to lag polyesterfilm (transparent,

Fig. 14. Nykonstrueret varmcbord til 
rentoilering af malerier på lærred. 
Rundt langs billedets kanter ses lærreds- 
gjorde, som muliggør, at luften kan 
fjernes fra maleriet og føres frem til 
vacuumpumpcn, som ses stående foran 
på gulvet. Når konserveringsprocessen 
foretages, er maleriet og hele bordfladen 
dækket af et gummidækken, hvis kanter 
er fastgjort til bordpladen.
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Fig. 15. Buddha-figur fra Thailand. Et 
af dc mange eksempler på udtørrings- 
skader forårsaget af for lav luftfugtig
hed i Nationalmuseets samlinger.
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klæbefrit materiale), efter at maleriets bagside er blevet påført en voks- 
damar-opløsning. Derefter dækkes hele bordet af en lufttæt gummidug, 
som fastgøres i kanterne hele vejen rundt. Inden gummidugen lægges 
over bordet, anbringes lærredsgjorder rundt langs maleriets kanter og 
frem til et af varmebordets hjørner, hvor der er placeret en udsugnings
dyse, som fører frem til en vakuumpumpe. Når gummidækkenet således 
er sikret i kanterne, startes vakuumpumpen, og i løbet af få minutter er 
luften fjernet fra maleriets fibre og farvelag. Billedet er således bragt i 
tryk, en konservering kan begynde. Maleriet tegner sig tydeligt op igen
nem voksdugen. Der etableres varme til aluminiumspladen, og pladen 
såvel som maleriet varmes nu op til 65-70°, som er smeltepunktet for 
voksen og damarharpiksen. Dette konserveringsmiddel løber nu ind i alle 
lærredets fibre, igennem maleriets grundering og craquelurer og frem til 
maleriets overflade. Der opnås herved et fornyet forbandt mellem farve
lag og lærred, samtidig med at en udretning af farvelaget bliver fore
taget, og et nyt støttelærred bliver påført maleriets bagside. Derefter 
bliver maleriet kølet ned til almindelig stuetemperatur, ca. 20°; kon
serveringen er hermed afsluttet, og den restaurerende del af processen 
kan begynde med rensninger og retoucheringer, alt efter hvad det en
kelte maleri kræver.

De ovennævnte opgaver og metoder er i dag så indarbejdede, at de 
næsten hører til den daglige rutine -  for så vidt konservering over
hovedet kan blive rutine. Hertil kommer hele det vide område, som man 
under ét kunne kalde „f arvekonservering uden for huset“: kalkmaleri
konservering, bygningsarkæologiske undersøgelser på stedet m. v. -  kort 
sagt arbejder, der må foretages uden laboratoriets tunge udstyr af rønt
genapparater, varmeborde m. v. Endelig kommer hertil stadig nye, al
drig før prøvede opgaver, der på én gang stiller krav til erfaringen og 
opfindsomheden.

Besøgende på Nationalmuseets konserveringsanstalter udtrykker ofte 
begejstring ved arbejdets art. „Hvor må det være morsomt at arbejde 
med de gamle ting,“ siger de, „hvor må det være interessant!“ Det er 
rigtigt: det er morsomt, det er interessant.

Men tillad alligevel et lille hjertesuk. Til løsning af alle disse mang
foldige opgaver i samtlige landets kirker, i Nationalmuseets og provins
museernes samlinger, beskæftiger man for tiden ca. 20 medarbejdere -  
heraf endda kun en mindre del fast. Der er to uddannede medarbejdere 
ansat ved konserveringen af kalkmalerier, og til alle de øvrige opgaver 
såvel i kirkerne som på museerne yderligere kun fire medarbejdere. 
Resten af personalet er timelønnet fra opgave til opgave. En øjeblikkelig 
udbygning af personalet vil således være helt påkrævet, hvis vi på nogen 
måde skal kunne holde trit med de skader, der opstår på vore bemalede 
kulturværdier. Denne udvidelse er imidlertid et spørgsmål om uddan
nelse og er betinget af igangsætningen af den planlagte konservator
skole, hvis start museerne nu har ventet på i mange år.



Vandfundne sværd fra middelalderen

A f  R IK K E  B E H R E N D

Hg. I. På denne kampseenc fra Bayeux- 
tapetet bliver de normanniske ryttere 
slået tilbage. Sværdet spiller en stor 
rolle i nærkampen. Slutningen af 1000- 
tallet.

I Nationalmuseet og andre danske museer er der mange kostelige sværd 
fra den tidlige middelalder, og en stor del af dem er fundet i vand. Af 
137 sværd, der stammer fra ca. år 1000 til ca. år 1400, har 117 fundop
lysninger, og af disse er 60 fundet i åløb, kilder, mosehuller eller søer. 
Det er så mange, at det rejser spørgsmålet, om disse våben alle er havnet 
i vandet på grund af tilfældigheder, eller om der i hvert fald for nogle 
af dem er anden forklaring mulig.

Under visse betingelser bevares jern bedre i vand end på land. Hvis 
genstanden ligger indkapslet i dynd eller mudder, sker iltningen væ
sentligt langsommere end i jord, og altså ruster jernet langsommere. Det 
bør også erindres, at man i begyndelsen af kristen tid går bort fra at 
bruge sværd som gravgaver. Derved bliver mængden af tørt fundne 
sværd mindre i forhold til de vådt fundne, end det er tilfældet for for
historisk tid. Disse forhold er dog vistnok ikke tilstrækkelig forklaring på 
det store antal vandfundne middelaldersværd. Navnlig ikke, fordi så 
mange af dem er fornemme stykker med indlagte indskriptioner og 
ornamenter.

Det er tanken om våbenofret, nedlagt i vand, der dukker op, når man 
står over for disse kostbare sværd. Forestillingerne om vandets mystiske 
kraft er uendelig gamle mellem mennesker, og sejglivede er de også. 
Tænk blot på Helene kilde. Ligeledes har våbenofret, nedlagt i vand, en
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Fig. 2. Harald Godwinson i samtale med 
grev Guy af Beurain, én af Wilhelm 
Erobrerens vasaller. Greven troner med 
sit sværd, symbolet på hans magt. 
Bayeuxtapetet.

lang tradition bag sig. Her i landet kan det spores tilbage til yngre 
bronzealder, og sværdet indtager en betydende plads i det.

Imidlertid er middelalderen jo kristen tid, og det er historisk tid 
med skriftlige kilder, der fortæller om menneskenes tanker. Vi ved, at 
den nye religion med stor kraft bekæmpede det i den gamle, der kunne 
true den selv. Derfor kan man ikke nøjes med at lade fundene tale for at 
tage stilling til, om en hedensk praksis som den at nedlægge våben i 
vand er fortsat op i kristen tid. Man må også se på, hvad de skriftlige 
kilder meddeler, man må søge vidnesbyrd om hedenske forestillingers 
beståen i de tidlige kristne lovbestemmelser, i sagaerne, sagnene og 
digtningen.

I middelalderen er sværdet uden sammenligning det fornemste våben, 
og i sagalitteraturen og sagnene spiller det en stor, ja næsten personlig 
rolle. Alle gode sværd har navne, de har ofte en mystisk oprindelse, en 
historie, og de har deres egen vilje, som det ikke er godt at komme på 
tværs af. Tidligt får sværdet også symbolsk betydning. Det er magtens 
og rettens kendetegn (fig. 2). Investiturstriden kaldes også „kampen mel
lem de to sværd“, den gejstlige og den verdslige magts sværd. Forlenin- 
ger sker ved overrækkelse af et sværd, man sværger ved sværdet, bliver 
slået til ridder med et sværd. Alt kan man sælge, kun ikke sit sværd, for 
så sælger man også sin ære. Derfor kan der være god grund til at søge 
en mening bag nedlæggelserne af middelalderlige sværd. Men lad os 
først se på nogle af disse våben.

I den nu udtørrede Sjørring sø i Thy er der nær Sjørring volde gjort 
et større fund fra ca. år 1000. Det omfatter foruden nogle pragtfulde 
sværd (fig. 3) forskellige andre våben og en del genstande af mere 
fredelig karakter. Tingene har næppe noget med det anselige voldsted 
at gøre. Dette synes at være et yngre anlæg, og fundet må snarere ses i 
sammenhæng med et overfartssted, der har været nær den senere borg. 
Sjørring er et gammelt færdselsknudepunkt, men dette er det eneste
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Fig. 3 (til venstre). Et af flere sværd, 
fra ca. år 1000 der er fundet i Sjørring 
sø i Thy. Nat. mus. nr. D 1030. Tegnet 
af Holger Schmidt.

Fig. 4 (i midten). Sværd fra ca. 1100 med 
indlægninger på klingen. Hører hjemme 
i Ulfbcrth-gruppen. Mærket „Ulfberth“ 
er en værkstedsbetegnclse, der findes på 
sværd fra slutningen af vikingetiden og 
begyndelsen af middelalderen. Fundet i 
Tissø. Nat. mus. nr. D 111/1957. Tegnet 
af Holger Schmidt.

Fig. 5 (til højre). Sværd fundet nedstuk- 
ket i Kildevæld ved Ingvorstrup i 
Djursland. Fra midten af 1100-tallet 
På klingen fragmenter af indlagte bog
staver. Nat. mus. nr. D 6985. Tegnet af 
Holger Schmidt.
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Fig. 6. Plan over Tissøs vest bred ud for 
St. Fuglede sogn med nogle af fundene 
fra undersøgelsen omkring I960. Tegnet 
af Aa. Skjelborg.

større fundkompleks fra egnen. Der er fundet andre sværd også fra 
senere tid i Sjørring sø, men ingen af dem på en sådan måde, at de 
sikkert kan sættes i forbindelse hverken med Sjørring volde eller de 
andre voldsteder rundt om søen -  Søgård, Diernæs eller Færgeborg. 
Om to sværd, der i 1886 blev skænket til Stiftsmuseet i Odense, hedder 
det ganske vist i protokollen, at de „er fundet i Sjørring sø i Thy. Hid
rører uden tvivl fra Knud den Helliges ophold der“, men det ene er for 
ungt og det andet for gammelt til at kunne henføres til slutningen af 
1000-tallet. Desuden er det ganske usikkert, om Knud den Hellige
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Fig. 7. Krigere og falkejægere på en 
gravsten fra sidste halvdel af 1100-tal- 
let. Bislev kirke, Hornum herred, Å l
borg amt. Fot. Nationalmuseet.

nogensinde hjemsøgte Sjørring. Begivenheden kendes fra Knytlinge saga 
og er vel nok en konstruktion fra forfatterens side. Fundene fra Sjørring 
sø må ses som en påmindelse om, hvor tilfældigt det er, hvad vi finder. 
Men alle sværd dér fra egnen er fundet i søen eller dens tilløb.

Ved vestbredden af Tissø ud for Store Fuglede sogn er der i tidens 
løb fundet adskillige genstande, blandt andet et bronzealdersværd, en 
tyrefigur fra keltisk jernalder, fire sværd fra jernalder og vikingetid og 
et fra hen mod år 1100 af overgangstype mellem vikingetid og romansk 
tid. (Fig. 4.) Dette sidste, som indkom til Nationalmuseet i 1957, gav 
anledning til, at der i årene omkring 1960 blev foretaget en systematisk 
undersøgelse af fundområdet. Aage Skjelborg, der stod for undersøgel
sen, brugte minesøger, og der kom forskellige jernaldergenstande for 
dagen, blandt andet et sværd. Udgraveren finder det sandsynligt, at 
tingene er kastet ud i søen; de ligger viftespredt, som det er et karakte
ristisk træk ved de store jernaldernedlægninger. Tissø-undersøgelsen 
understøtter formodningen om, at sværdet også efter kristendommens 
indførelse er blevet brugt som offer til vandets magter, og stednavne- 
forskeren ville nok støtte tanken med den begrundelse, at stedet bærer 
kampens gud Tyrs navn. Men én svale gør som bekendt ingen sommer, 
og dette er indtil nu den eneste systematiske fundstedsundersøgelse med 
relation til enkeltvist nedlagte sværd i vand. (Fig. 6).

Desværre står det i reglen sløjt til med fundoplysninger og fundsteds
undersøgelser. Om de fleste vandfundne sværd ved man ikke andet, end 
at de er fundet i den eller den sø, å eller mose ved ålestangning, fiskeri, 
dræningsarbejder eller tørvegravning, og kun sjældent har der ligget 
andet sammen med dem, der kunne antyde, hvorfor de netop findes der. 
Og der kan jo være mange „naturlige“ grunde til, at så stor en del af 
sværdene findes på fugtige steder.

Dels de gode bevaringsforhold for jern i vand, som har været omtalt. 
Sværdene kan være vidnesbyrd om kamp, også hvor der ikke er et 
voldsted i nærheden. På tider, hvor det var almindeligt at gå med sværd 
eller et andet våben, har der naturligvis fundet utallige både større 
kampe og mindre væbnede slagsmål sted, som vi nu intet ved om. Nogle
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Fig. S. Indlagt ornament på klingen af 
sværdet. Nat. mus. nr. D 13245. Fot. 
Nationalmuseet.

våben er vel også blevet tabt f. eks. ved overgangssteder over åer eller 
midt ude i søer.

Skal man tro sagaerne, havde man sværdet med sig overalt. Således 
fortælles det i Njals saga, at Gunnar gik ud for at så med en kurv med 
sædekorn i den ene hånd og et værge i den anden. I Laxdøla saga næv
nes det som en undtagelse, at Kjartan ikke havde sit sværd, Kongegaven, 
med sig, da han gik ud for at hente sine gæsters heste, og det var forre
sten dumt af ham, for da han kom ind igen, var det stjålet. Selv i badet 
tog man våben med. I Sturlunga saga fortælles om en aften, hvor nogle 
dansede i stuen, mens andre var gået i bad. Da Jon Birnason kom fra 
badet i linnede underklæder og badekåbe, sprang en svend frem fra 
lampeskyggen og sårede ham i skulderen, men „Jon svingede øksen 
bagud og sårede svenden noget.“ Dette får nu være, hvad det er, 
sagaerne holder jo meget af slagsbrødre. Men at ejere af sværd ofte har 
færdedes med dem, behøver vi næppe at tvivle om.

Måske er nogle af sværdene simpelthen blevet gemt bort af grunde, 
som vi nu ikke kan få hold på. Skræp blev som bekendt gravet ned, fordi 
det en tid så ud til, at der ikke var en værdig arving til det. Men det 
forekommer ikke særlig rimeligt, at man skulle gemme sværd i vand, 
det er jo kun på meget langt sigt, at jern holder sig bedre dér end i jord. 
Derfor undrer man sig også, når et sværd fra midten af 1100-tallet 
findes nedstukket i et kildevæld ved Ingvorstrup i Djursland. (Fig. 5.) 
Det ville nok have været til at finde igen, hvis det havde været gemt 
foreløbigt bort, men hvor tilfældigt det er, hvad der er bevaret, under
streges af, hvad man har fundet og ikke har kunnet finde i Sorø sø. 
Derfra har man to middelaldersværd, et romansk og et fra ca. 1400, der 
nok er uden betydning i denne forbindelse. Nu ved man imidlertid, at 
amtmanden i Sorø i 1807 af skræk for englænderne sænkede hele lande
værnets udrustning i søen, og dér ligger den endnu, for da fjenden var 
borte, kunne man ikke finde den igen. Bund- og strømforhold må altid 
tages i betragtning. Man kan vel også godt forestille sig, at middelalder
sværd er blevet gemt så godt og længe, at de er blevet glemt.

Midt ude i Stevns å, mellem broen på vejen mellem Hellested og 
Store Linde og en ældre bro, der har været tæt syd for denne, er fundet 
et sværd fra sidste halvdel af 1100-tallet. (Fig. 12.) Der ses endnu spor af 
den messingtauchering, der har prydet parérstangen, og selv om det nu 
er i en ringe forfatning -  der er kun en stump af klingen tilbage -  har 
det ikke været noget ringe værge. I nærheden fandt man en økse og en 
stigbøjle fra samme tid som sværdet, og at disse våben er vidnesbyrd om 
kamp eller tab, kan på ingen måde afvises. I Ringsebølle kirke på Lol
land kan man på en samtidig døroverligger se en mand med „herre
våbnet“, sværdet, i kamp med en øksebevæbnet mand af folket. (Fig. 13.) 
Dette være ikke nævnt for at antyde, at en lignende kamp har fundet 
sted ved Stevns å til begges bane, men for at understrege, at i middelal
deren var sværdet den fornemme mands kendetegn og altfor kostbar en
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Fig. 9 (til venstre). Sværd fra ca. 1200, 
fundet i Esrom sø. Bagsidens dekoration 
tegnet ved siden af. Nat. mus. nr. D 
13245. Tegnet af Holger Schmidt.

Fig. 10 (i midten). 1 lllerup å i Østjyl
land er dette sværd fra ca. 1300 fundet. 
Nat. mus. nr. D 10172. Tegnet af Hol
ger Schmidt.

Fig. 11 (til højre). Sværd fra ca. 1400 
fundet i Skafterup å på Sjælland i et 
sogneskel. Tegnet af Holger Schmidt.



Fig. 12. Resten af hvad der engang var 
et pragtsværd fra slutningen af 1100- 
tallet. Fundet i Stevns å. Nat. mus. nr. 
1) 13207.

Fig. 13. Kampscene på døroverligger fra 
Ringsebølle kirke på Lolland. Slutningen 
af 1100-tallet. Den „moderne* udrustede 
stormand -  han har sværd og trekantet 
skjold -  er steget af hesten. Bag økse- 
krigeren med det gammeldags rund
skjold gemmer sig et mere ydmygt dyr, 
en hund eller en gris?

genstand til at være hver mands eje. Gode sværd måtte enten ranes i 
udlandet eller importeres fredeligt, men dyrt. Det er nok baggrunden for 
den mystiske oprindelse, så mange af dem har ifølge sagaerne, og det 
gør det også troligt, at man har passet godt på sit værge. Der er mange 
beretninger om, hvor meget man gjorde for at få fat i et godt sværd -  
brød ind i gravhøje f. eks. som Midfjords Skegge, der ifølge Landnama- 
bok henter Skøvnung i Rolf Krakes gravhøj. I bedste fald kunne et 
sværd gå i arv i flere slægtled. Herom har sagaerne mange legender. 
I Vatnsdøla saga optræder et slægtssværd, der ligefrem bærer navnet 
„Ættetange“, og hvor højt det var skattet, kan man se af arveskiftet 
efter dets første ejer i slægten, Ingemund. Hans fire sønner deler arven 
således, at den ene får gården, den anden skibet, den tredie værdighe
den som gode og den fjerde får Ættetange. I Hjalmter og Ølvers saga 
deler to kongesønner arven på den måde, at den ene får riget, den anden 
sværdet.

Det var heller ikke småting, de berømte sværd kunne. „Kværnbider 
bed, som om det ramte ved siden af,“ Gram kan både kløve ambolten og 
dele en tot uld, der flyder ned ad floden mod det. Gode sværd kløvede 
en modstander til tænderne, bedre sværd kunne klare det til ned midt 
på brystet, og virkelig gode sværd, som kun var få -  Rolands Dyrendal 
var ét af dem -  kløvede en mand helt igennem eller huggede ham 
midt over!

Fra Esrom sø har man et prægtigt sværd med indlægninger fra ca. 
1200 (Fig. 8 og 9.) Det fandtes sammen med rester af sin skede ved 
grøftegravning på gammel søbund ikke meget mere end en meter fra den 
tidligere søbred. Gravearbejdet havde forstyrret fundstedet, og der 
fandtes intet andet. Hvis et sværd som dette er blevet tabt, har man ikke 
kunnet undgå at mærke det. Man har kunnet fiske det op igen, og 
det har nok været værd at lede efter. Kamp kan det vel ikke vidne 
om, når skeden også var med. I Asmund Kappabanes saga fortælles 
om et sværd, der sænkes i søen, fordi der hviler en forbandelse over det. 
Efter Rolands død i slaget ved Ronceval tager Karl den Store hans 
sværd og kaster klingen i havet, fordi ingen skal bære sværdet efter 
Roland. Måske har vi i sådanne beretninger nøglen til forståelsen af 
nogle af de vandfundne sværd.

Endnu omkring år 1300 forekommer der sværd af fornem kvalitet i
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Fig. 14. Detalje af kalkmalet rytter- 
kampfrise i Aal kirke i Vestjylland. Ryt
teren til venstre har et af de gode 
sværd, der kløver en modstander til 
tanderne, selvom han har jernhue på. 
Fot. Nationalmuseet.

Fig. 15. Indlagt oksehoved på klingen 
af sværdet fra lllerup å. Nat. mus. nr. 
I) 10172.

7

vand. Et af dem er fundet i lllerup å på grænsen mellem Skanderup 
og Mesing sogne i Østjylland. (Fig. 10 og 15.) På klingen er indlagt et 
ganske livagtigt oksehoved. Fundstedet blev ret grundigt undersøgt, og 
man fandt lerkarskår, krondyrtak og træstumper, måske fra et stav
bæger. Der fremkom også rester af pæle, og man mente, der kunne 
være tale om et vadested. Sværdets tilstedeværelse udlagdes på den 
måde, at det måske var blevet tabt af de flygtende nørrejyder efter 
slaget på Nonnebjerget i 1340. Dette sidste er vel nok en noget vidtløftig 
forklaring. Man kunne måske også med rimelighed forvente et noget 
større fundmateriale fra et vadested. Fra et berømt tidligere brosted over 
Værebro å på Sjælland har man f. eks. mange fund af alle slags fra 
mange forskellige tider.

Flere sværd fra ca. år 1400 er fundet i åer eller moser, stående lodret 
i dyndet, adskillige angiveligt i sogneskel, et enkelt i et herredsskel. Så 
langt hen i middelalderen er det vanskeligt at tænke sig sværdofringer, 
og det er da også påfaldende, at disse sene vandfundne sværd sjældent 
er så pragtfulde som de tidlige. Fundomstændighederne viser, hvor var
som man skal være med at søge lovmæssigheder i materialet.

Også sværd fra endnu senere tid findes ofte i vand, og undertiden har 
vi en forklaring på, hvordan de kan være kommet der. Således skal en 
Ulfeldt efter slaget ved Øksnebjerg på Fyn i 1536 have kastet sit sværd 
i mosen, fordi han ikke ville overgive sig. Det er mandens ære, der er 
forbundet med hans værge, og sådan er det jo den dag i dag i militære 
kredse.

Fra to lokaliteter stammer særlig mange våben. Det er det udtørrede 
Kolindsund i Djursland og den lige så udtørrede Søborg sø på Sjælland. 
De mange fund er netop gjort i forbindelse med udtørringen, og det 
antyder noget om, hvor meget der ville komme frem ved en udtørring 
af f. eks. Tissø. Fra Kolindsund ved man om så megen kamp, at det er
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Fig. 16 (herover). Sådan så sværdet fra 
Skaf temp å nok ud engang. Fra Boring- 
holm gårdtomt ved Horsens. Nat. mus. 
u. nr.
Fig. 17 (modstående side). 1 Tudeå nær 
Trelleborg på Sjælland fandtes dette 
sværd fra ca. 1500. Ikke langt derfra er 
fundet et vikingetids sværd. Man skal 
også være forsigtig med de tidligere 
fund. Nat. mus. nr. D 13492.
Fig. 18. Plan over „Fund af Gjenstande 
fra Oldtid og Middelalder i og ved Sø
borg Sø på Sjælland“. Fra Boyes bog 
af samme navn. København 1882. Fler
tallet er våben.

fristende at henføre våbenfundene hertil, men kunne man ikke også 
tænke sig våbenoffer -  eller nedlægning om man vil -  netop i for
bindelse med kamp? Når der er særlige omstændigheder til stede som 
ved sværdet fra Ingvorstrup, der ligger i Kolindsundområdet, er det dog 
nok rimeligt at tænke på andet end kamp.

I Søborg sø er der i forbindelse med udtørringen i 17- og 1800-tallet 
fundet genstande fra alle tidsaldre. Mange af fundene er våben, og de 
ligger både ved bredden og midt ude i søen. Navnlig fra middelalderen 
er der mange sværd. Flertallet af fundene er -  som det var at vente -  
gjort i nærheden af borgen, som ærkebiskop Eskil byggede her midt i 
1100-tallet, og som i løbet af middelalderen spillede en stor rolle som en 
af de vigtigste kongelige borge. Den her gengivne plan (fig. 18) over 
fundene i søen er gammel, men den er fuldt brugelig, idet kun et par 
enkelte sværd er fundet siden. Ved de senere undersøgelser af borg
anlægget kom fortrinsvis mere fredelige ting frem.

Denne gennemgang af en lille del af fundene skulle vise vanskelig
hederne i bedømmelsen af dem og præcisere de forbehold, man må tage, 
navnlig fordi fundoplysningerne så ofte er ringe. Men selv efter en kri
tisk gennemgang af hele materialet bliver der mange sværd tilbage, hvis 
tilstedeværelse i vandet ikke umiddelbart kan forklares rationelt.

Vel er der tale om fund fra historisk tid, fra kristen tid, og vel var 
kristendommen i indhold og tankegang væsensforskellig fra den gamle 
religion. Havde våbenofret, nedlagt i vand, været et væsentligt led i den 
hedenske kult, knyttet til en bestemt guddom, burde det kunne spores i 
de skriftlige kilder, der er os overleveret fra tidlig kristen tid. Det kan 
det faktisk ikke. Men kristendommen bekæmpede kun det i den gamle 
religion, der var en trussel for den selv. Megen gammel praksis, uformu
leret og uden faste former fik lov at bestå, og som sådan sædvane må 
man opfatte våbenofret i vand.

Dermed er vi ude på folketroens overdrev, hvor man ikke kan være 
forsigtig nok med sine slutninger. Men der findes talrige eksempler på, 
hvor vanskeligt det er at få has på gamle forestillinger og vaner. Man 
tænke blot på de energiske og ganske nytteløse bestræbelser, som rege
ringen efter reformationen i 1536 udfoldede for at gøre en ende på det 
papistiske uvæsen at søge helbredelse ved helligkilderne rundt om i 
Danmark. Den kult var livskraftig langt ind i 1800-tallet.

Ligeledes er der mange vidnesbyrd om, at hedenske forestillinger har 
levet et godt stykke op i middelalderen. De tidlige kristne lovbestemmel
ser indeholder forbud mod at tro på lund og stene og blote høj. Knud 
den Stores engelske lov har blandt andet forbud mod at dyrke kilder, og 
så sent som i Upplandsloven fra 1296 er der forbud mod hedensk blot. 
I saga og sagn ses hyppigt, at det, man kan kalde religionens nederste 
trin, folketroen med alle dertil knyttede ritualer og skikke, tabuer og 
varsler og tro på dæmoniske kræfter, endnu på sagaskrivernes tid har 
stået i fuldt flor. Sværdet fra Asmund Kappabanes saga, der sænkes i
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søen, fordi det er forbandet, er allerede nævnt. Og selv om det ikke er 
fra en nordisk saga, er det vel nok værd at huske, at Arthur, kongen af 
det runde bord, får sit sværd Excalibur af et væsen i en sø, og at i Bjo- 
wulfskvadet spiller netop et sværd en stor rolle for drabet på trolden 
Grendels moder i boligen under vandet.

99



Eig. 19. Sværd fra ca. 1200 fundet nær 
bredden i Ordrup mose ved København 
sammen med knogler fra adskillige he
ste. Nat. mus. nr. 16163. Fot. National
museet.

Indicier for en fortsat forbindelse mellem vand og våben er der altså 
og også i tilstrækkelig mængde til, at det er forsvarligt at prøve at se 
de vandfundne middelaldersværd i forlængelse af en praksis, der her
hjemme kendes og anerkendes fra yngre bronzealder.

Det så meget mere, som denne praksis ikke er noget enestående for 
Danmark eller Norden. Dr. Walter Torbrügge fra München har i 1966 
foretaget en undersøgelse over flodfund, fortrinsvis fra det sydlige 
Midteuropa, men med udblik til Frankrig og England. Rhinen, Donau, 
Inn, Seinen, Themsen med flere formelig vrimler med våben. Ikke 
mindst sværd. Norden medtager han ikke udfra den fejlagtige betragt
ning, at der her fortrinsvis er tale om mosefund. Han behandler fund 
fra yngre stenalder til middelalder og kommer naturligvis også ind på 
andre former for vandfund. I denne forbindelse er det navnlig inter
essant, at en stor del af afhandlingen kommer til at dreje sig om våben, 
særlig sværd. Med lokale og tidsmæssige variationer bliver konklusionen, 
at der i det behandlede område til alle tider har fundet bevidste ned
lægninger af våben sted. Især af sværd.

Walter Torbrügge når dertil ved at foretage kvalitative og kvantita
tive sammenligninger med samtlige landfund fra området for hver be
handlet gruppe af flodfund. Han har lært af de moderne samfundsviden
skabers metode og opstiller statistikker, f. eks. fundart i forhold til 
materiale, fundart i forhold til sted (vand -  land), fundart i forhold til 
tid o. s. v. Disse statistikker sætter han sammen til flerdimensionale „mo
deller“, idet han hele tiden medtager, hvad man i øvrigt ved om de 
forskellige tidsafsnits kulturelle struktur. Derved får han et godt over
blik over, hvornår en rationel forklaring er på sin plads, og hvornår den 
bliver kunstig. F. eks. forklares flodfundene traditionelt ofte som vidnes
byrd om skibsfart, handel, men Torbrügges modeller viser, at hvis dette 
skulle være den eneste forklaring, har der i nogle områder til visse tider 
ikke fundet skibsfart sted af betydning, og det kan netop her ikke passe, 
fordi man af andre fund kan se, at der er kontinuitet i et livligt han
delssamkvem med andre egne, og der i øvrigt ikke er grund til at tro, at 
man i en periode skulle være ophørt med at formidle dette samkvem via 
floden.

Det ville have været en fordel at benytte Torbrügges metode på de 
hjemlige fund, men det lader sig ikke rigtigt gøre. Lokaliteterne bliver 
for små og fundmaterialet for spinkelt til en sammenligning mellem 
land- og vandfund og mellem forskellige fundgrupper fra vand. Man 
må nok i første omgang lade sig nøje med hans påvisning af traditionens 
ælde, holde sig hans konklusioner og argumenter for øje og i øvrigt se 
på, hvorledes det forholder sig med de hjemlige forhistoriske våbenofre.

Hovedparten af sværdene fra yngre bronzealder -  og det drejer sig 
om fornemme importstykker -  er fundet nedlagt i vand. De må utvivl
somt betragtes som offergaver.

Gennem hele jernalderen kan man spore nedlægninger af våben på
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Fig. 20. Indskription på klingen af 
sværdet fra Ordrup mose. NNDIG. Så
danne bogstavsammensætninger fore
kommer hyppigt på sværd fra denne 
tid, men kan i de fleste tilfælde ikke 
tydes. De har formodentlig magisk be
tydning. 1 andre tilfælde står f. eks. 
SCS PETRUS eller BENEDICTUS? 
Fot. Nationalmuseet.

fugtige steder, i moser, søer eller åer. Der er dels de store samlede fund 
med Hjortspring som det ældste. Fra ca. 200 til ca. 600 er der de mange 
store mosefund, Viemose, Thorsbjerg, Nydam og de to sidst fremkomne 
og bedst undersøgte, Ejsbøl mose ved Haderslev og Illerup ådal ved 
Skanderborg. Disse fund er udtryk for enkelte samlede nedlægninger, 
hvori indgår alle former for våben, ja hele hæres krigsudrustning. Det 
er samlede nedlægninger, men de har været foretaget i flere omgange. 
Det samme gælder Skeddemosse på Øland. Men der er også fra jern
alderen mindre fund og enkeltfund af våben. F. eks. fra Vallerbæk ved 
Karup i Viborg amt og Dallerup sø i Vejle amt. Der er altså to former 
for nedlægninger, de store samlede, der er vidnesbyrd om større kampe, 
og de mindre, mere tilfældigt foretagne nedlægninger af ringe omfang i 
den lokale hellige mose.

Noget af forklaringen på de store fund plejer man at hente i Cæsars 
bog om Gallerkrigen og Tacitus’ Germania fra henholdsvis det sidste 
århundrede inden og det første efter Kristi fødsel. Her forklares, hvorle
des germanerne efter slag gav en bestemt del af byttet til guderne ved at 
nedlægge det på hellige steder. Så håndfast kan de mindre nedlægnin
ger nok ikke forklares, de må vel ses som udtryk for folketroens forestil
linger om vandets hellighed og kraft i al almindelighed. En kraft, man 
ved nedlægninger af sværd måske vender sig til i håb om sværdlykke, 
sejrskraft eller af grunde, vi aldrig kan få at vide.

Efter år 600 bliver fundmaterialet for en tid fattigere, måske er det 
udtryk for, at erstatningstanken vinder frem, man går over til symbolske 
ofringer. Det er én af grundene til, at man ikke kan opstille en konti
nuerlig følge af våbenofre gennem den sidste del af jernalderen og 
vikingetiden ned til middelalderen. En anden grund er, at man ikke har 
anlagt betragtningen „offer eller tilfældighed“ på fundene, og at den 
forsigtighed, man må udvise over for fund fra kristen tid, også er an
vendt på vikingetidsmaterialet. Således kalder man gerne mosefundne 
vikingetidssværd for „løsfund“, hvor man, hvis det havde været et noget 
ældre jernaldersværd, ville have talt om votivfund.

Der er imidlertid ingen grund til at betragte vikingetidssværdene 
anderledes end de tidligere jernaldersværd. Så vidt man ved, sker der 
intet grundlæggende religionsskifte i tiden mellem jernalderens erkendte 
offerfund og vikingetiden. En hovedårsag til ændring i religiøse vaner, 
religiøs praksis, måtte vel være en fundamental ændring i religionens 
indhold. Og selv ikke da skal man vente et brat skifte. Det viser jo 
blandt andet bestemmelserne i de tidlige kristenretter.

Antallet af løsfundne vikingetidssværd i Danmark er ikke særlig stort. 
Af 22, hvis fundomstændigheder kendes, er ti -  og det er ikke de rin
geste -  fundet i søer, åer eller moser, ni i grave og tre er markfund. 
Det er ikke noget stort materiale at slutte ud fra, og nogle af de ti kan 
vel nok forklares som andet end votivfund. Man må også stadig erindre 
de gode bevaringsforhold for jern i vand.
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Da de hjemlige fund af sværd fra vikingetiden er så få, kan det være 
en fordel at kaste blikket til det udland, hvor vikingerne mest færdedes. 
Betragter man omkring 100 af de fornemste sværd fra England, viser det 
sig, at lidt over halvdelen er gravfund, og at resten fordeler sig ligeligt 
mellem vandfund og fund uden oplysninger. Både Torbrügge og R. Ellis 
Davidsson, der særligt har behandlet disse sværd, mener, at tanken om 
offer for nogles vedkommende ikke kan udelukkes. Også mange af 
sværdene fra Normandiet er flodfund, og Torbrügge anerkender ligele
des her i nogle tilfælde offertanken.

Også i Sverige accepteres våbenfund fra vikingetiden -  både på land 
og i vand -  som spor af bevidste nedlægninger, og f. eks. på Gotland 
er der foruden sværd hyppigt også tale om andre våbenarter, navnlig 
spyd.

Konklusionen af denne gennemgang må være, at det hjemlige arkæo
logiske materiale fra middelalderen sammenholdt med de skriftlige kil
der i tilstrækkelig grad støtter tanken om fortsatte bevidste nedlægninger 
af våben i vand op i kristen tid. Dette gælder i hvert fald for sværdenes 
vedkommende, og en gennemgang af fundomstændighederne for de mid
delalderlige spyd og økser ville vistnok kun bestyrke opfattelsen. En 
sådan gennemgang er endnu ikke foretaget, men her skal dog nævnes ét 
vigtigt fund, der taler sit klare sprog. Midt ude i en mose ved Skjellerup 
i Randers amt lå sammen en økse, en malmgryde og et lerkar. De fand
tes under først et lag af sten, så ét af træstammer og endelig igen et lag 
af flade sten. De ting er i hvert fald ikke kommet tilfældigt i mosen.

Våbenofret i vand må have levet langt ind i kristen tid, selv om ofrets 
idéindhold vel efterhånden er blevet forflygtiget, så det til sidst næppe 
mere end anedes af dem, der udførte handlingerne.
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Fig 21. På fontefoden i Vejerslev kirke 
i Viborg amt svæver denne krigerisk 
udseende mandsperson. Han og hans lige 
har fulgt forfædrenes skik i mange led 
og nedlagt deres dyrebare våben som 
en eller anden slags tribut til vandets 
kraft. Ca. midten af 1100-tallet. F ot. 
Nationalmuseet.



Fig. 1. Prospekt fra Paracas. I forgrun
den ses grave, der er blevet åbnet af 
Jiuaqueros*.

Et sydperuansk Paracas-kar i Etnografisk Samling

A f JE N S Y D E

Den danske korvet „Galathea“ fuldførte i årene 1845-1847 under le
delse af admiralen Steen Bille en rejse omkring jorden. Formålet med 
denne langvarige søfart var blandt andet udførelsen af forskellige poli
tiske forpligtigelser over for de lande, man kom i forbindelse med, sam
tidig med at det danske flag vistes overalt, hvor man kom hen. Men des
uden var der, på initiativ af den danske konge Christian VIII, men på 
baggrund af en henvendelse fra den danske museumsdirektør Christian 
Thomsen, givet ordrer til indsamlinger af sager af naturvidenskabelig 
og etnografisk interesse, som skulle fordeles mellem danske museer efter 
ekspeditionens hjemkomst til København.

Arbejdet med disse samlinger blev lagt i hænderne på forskellige 
videnskabelige medarbejdere, som var med om bord. De etnografiske og 
arkæologiske indsamlinger blev således forestået af skibspræsten om 
bord, pastor Aleth Hansen, som skilte sig umådeligt godt fra dette 
ekstra arbejde. Udgifterne for genstande, som blev købt undervejs til 
det Etnografiske Museum (Nationalmuseet), androg ialt 3925 Rbd. og 71 
sk., selv for den tid et meget ringe beløb, når man tager i betragtning, at 
sagerne fyldte 21 kasser med værdifuldt indhold fra store dele af jorden.
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Farvetavle (heroverfor). Paracas Caver- 
nas kar i Etnografisk Samling, forside.

Den 4. marts 1847 var „Galathea“ nået så langt frem som til stille- 
havsbyen Callao, på Peru’s vestkyst, som korvetten forlod igen den 14. 
marts. Byen var havn for Perus hovedstad Lima, som lå 11 km fra den, 
inde i landet. Dertil drog Steen Bille for at opfylde sine politiske forplig
telser og i øvrigt se sig om, og i sin bog „Beretning om Corvetten Gala- 
thea’s Reise omkring Jorden 1845, 46 og 47“ (I—III, København 1849- 
1851) har han i bd. III givet en ypperlig beskrivelse af byen, som den så 
ud på hans tid.

I de talrige huse, hvori han kom, blev han slået af den omsorg for 
landets gamle kultur, som byens beboere viste. Ikke blot rummede mange 
af husene skatte bragt over fra Europa, men på lige fod med dem også 
mængder af gammel keramik, som var draget frem af jorden inden for 
landets egne grænser, og som stammede fra de gamle og forlængst af
døde indianerkulturer.

Også museet i Lima besøgte Steen Bille, hvor han blev vist om af 
direktøren, Mariano de Rivera, og også her blev han slået af stedets 
rigdom på arkæologiske minder. Hans ønske om at erhverve nogle af 
disse for vort Etnografiske Museum diskuterede han med pastor Aleth 
Hansen, og resultatet heraf blev da også, at skibspræsten for en sum af 
600 Piastre købte en samling på 116 arkæologiske numre af den sardi- 
nianske konsul i Lima, Senor Baratta, hvoraf adskillige stykker gik 
under samme nummer. Denne samling kom til at indgå i National
museet, hvor stykkerne den dag i dag udgør en vigtig part af den nu 
særligt værdifulde peruanske arkæologiske samling.

Samlingen i Nationalmuseet fra „Galathea“ består blandt andet af et 
afgudsbillede af træ, diverse våben fra den forhistoriske tid, en mumie 
og en mængde lerkar, hvoraf især ét stykke indtager en særlig fornem 
plads. Det er det, som er afbildet i fig. 2-3. Det var oprindelig ind
bragt til Lima uden angivelse af proveniens.

Vi skal helt frem til år 1925, før vi møder det sted, hvor disse kar 
blev fundet. Stedet var Paracas, hvis lokaliteter første gang blev konsta
teret ved udgravningen af den berømte peruanske arkæolog Julio C. 
Tello i dette år. Stedet var undertiden tidligere blevet besøgt af „hua- 
queros“ (gravrøvere), som havde bragt deres brogede varer til salg i 
byerne under velkendte betegnelser som Pisco, Ica eller Nazca, uden at 
de dog havde nogen tydelig tilknytning til disse steder. Ingen arkæologer 
havde tidligere besøgt disse lokaliteter, og det var først ved Tello’s ar
bejde dér, at det blev slået fast, at her måtte de sydperuanske tidligere 
kulturer have haft deres blomstringstid, endnu tidligere end de tre oven
nævnte kulturformer.

18 km syd for havnen Pisco, og godt 100 km nord for Ica-flodens 
munding i Stillehavet, møder man et forbjerg, Cerro Colorado, som 
strækker sig ud i Stillehavet. Dets overflade er fuldkomment dækket af 
grus og flyvesand. Ingen mennesker bor der, og ingen spor tyder på 
menneskelig virksomhed her i fordums tid.
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Fig. 3. Paracas Cavernas kar i Etnogra
fisk Samling, bagside.

Dog var det her, at Tello gjorde sine enstående fund, endda så detal
jerede, at han kunne skelne mellem to kulturer: Paracas Cavernas 
(Paracas Hulerne) og Paracas Necropolis (Paracas Gravpladserne). De 
blev i sin tid stadfæstet som to i tid forskellige kulturer: Cavernas ældst, 
ca. 400-200 f. Kr., Necropolis yngst, ca. 200-0 f. Kr. De seneste date
ringer synes at godtgøre, at Paracas Cavernas stadig er ældst, ca. 400- 
200 f. Kr., svarende til et senere, i 1941 fundet hulekompleks, Ocucaje i 
nedre Ica-flodens dal, der også indeholder typer af Paracas Cavernas 
keramik. Disse to steder er de eneste -  endnu -  hvorfra Paracas- 
fundene kendes. Paracas Necropolis fundene synes dog nu at ligge i tid 
efter Nazca, altså senere end Cavernas.

De to kulturer er meget nemme at kende fra hinanden.
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Når man graver ned gennem det overdækkende sandlag, som er frem
bragt ved vindens overlejrende virksomhed fra havet, kommer man ned 
til en klippegrund, hvori der i tætliggende felter er udgravet indtil 5 m 
dybe skakter, der nedadtil åbner sig i 3-4 m brede begravelsesrum. 
Dette er findestederne for Paracas Cavernas sagerne.

Ikke langt fra disse kamre træffer man et andet system, når man ved 
gravning er nået ned under sandlaget. De er opført af sten, bjælker, 
hvalknogler og meget andet materiale. Her finder man ruinerne af 
Paracas Necropolis.

Fra den første lokalitet lægger man især mærke til keramikken, som de 
døde har fået med sig i graven. Der er potter af så at sige alle former 
og med mangfoldig vekslen af farver, som gør, at denne keramik over
går det øvrige pottemageri fra Peru, selv det fra Nazcaområdet, der 
ellers går for at være det bedste der findes i Peru. Stofferne, som de 
døde er svøbt i, er ikke nævneværdige i deres farvepragt. -  Fra Necropo
lis, derimod, nærmer keramikformerne sig mere til Nazca, men de afviger 
ved farvevalget; de er hvidgule eller cremefarvede, oftest med en smule 
rødt på tuden. Derimod er der her en vrimmel af tekstiler, som den døde 
er svøbt i, så fine i væveteknik og i broderier, at de overgår alt lignende 
fra det gamle Peru.

Det kar, som er hovedemnet for denne lille skitse, hører til Paracas 
Cavernas kulturen. Det blev fundet af en af de tidligere omtalte 
„huaqueros“ på en af gravpladserne ved Paracas, fandt sin vej til 
hovedstaden, og kom der til at tilhøre den sardinianske konsul. Det var et 
af de vigtigste stykker i den samling, som pastor Aleth Hansen købte 
der på stedet.

Det nye stykke blev indlemmet i Nationalmuseet i 1852. Indførelsen 
i den gamle protokol giver følgende beskrivelse: „Mus. No. A 160. En 
10,5 Tommer høj Vase af brænt Ler, udarbeidet som en siddende mand
lig Figur og malet rød, hvid og sort og med indridsede Prydelser. Fun
den i en gammel peruansk Grav, og skal være meget siælden.“ Man 
bedes lægge mærke til ordene „meget sjælden“, hvor det første ord var 
understreget! Ved en senere omordning af Museet blev det gamle kata
lognummer forandret til ODI c 106, og det er dette nummer, som anven
des for karret den dag i dag.

Derimod holdt man fast ved beskrivelsen, som i det gamle katalog 
selvfølgelig er alt for kortfattet til at kunne give et naturligt billede af 
karret. Fotografierne, som herved offentliggøres (fig. 2-3), viser for
men: en mandlig figur siddende på hug med knæene omtrent på højde 
med hagen. Benene og lårene er velformede, hvorimod armene, der 
ligger frit udformede oventil, er forholdsvis tynde; de samles neden for 
munden, og holder en genstand mellem hænderne, rimeligvis et blæse
instrument, som manden spiller på. Armene omsluttes for øvrigt begge 
af dobbelte armbånd, hvoraf det ene, på mandens højre håndled, delvis 
er forsvundet; de er rimeligvis sat på, efter at karret var færdigt.
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Eig. 4. Paracas Cavernas kar i Univer
sity of California, Berkeley, Calif.

Mærkeligt nok er den part af mandens anatomi, som almindeligt 
skulle være skjult under hans dragt, afbildet fuldt tilgængeligt for til
skuerens blikke, og lader ikke noget ønske ubesvaret om at kende 
stykkets køn.

Hovedets forside er rektangulært med en lille næse og store, runde 
øjne angivet med sort bemaling, samt to lodrette øren hvert med et cir
kulært øresmykke, hvoraf det højre er gået tabt. Rimeligvis var de, 
ligesom armbåndene, sat på karret tilsidst.

Når man ser stykket bagfra, står rygsøjlen lidt bag ud fra kroppens 
overside, som om der var tænkt på en pukkelrygget person, et tilfælde, 
der ret tit forekommer ikke alene i peruansk keramik, men også kendes 
i keramikken fra andre dele af Amerika.
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Betragter man nu karret som helhed, gør det et naturligt indtryk af 
at være polykromt bemalet, i farver der er langt rigeligere end man el
lers træffer dem i peruansk keramik, med undtagelse af Nazca kera
mikken. Bagsiden og bunden er sorte, hvad der også træffes i partier på 
forsiden. Herpå er malet talrige ornamenter i rødt, orange og gult, og 
de enkelte linier, der ved indridsning adskiller de forskellige farvefelter, 
er trukket op med hvidt. Øjensynligt er karret bemalet med sort farve 
før brændingen, hvorefter de andre farver er lagt på med en maling, der 
har nogen tendens til at skalle af, hvorved den sorte bundfarve også 
træder frem på visse steder.

Når karrets dimensioner bliver givet, tror jeg at en yderligere præsen
tation er unødvendig, da alle detaljer i øvrigt fremgår af billederne. Det 
er 27,5 cm højt og 18,5 cm bredt over knæene. Vægten er minimal, 
850 g.

En beskrivelse af ornamenterne og deres betydning vil kun blive 
gætteværk. Man må antage at de, bortset fra hovedets bagside, som 
rimeligvis bærer et hårsmykke i frisuren, er tegn på, at „dragten“ i vir
keligheden angiver nøgen hud med broget bemaling. Dette er særlig 
tydeligt på karrets bagside, hvor rygsøjlen ses, men også på forsiden, 
hvor intet dække skjuler personens køn.

Trods sin forholdsvis nære geografiske beliggenhed så tæt ved Nazca, 
indeholder Paracas Cavernas intet, som nødvendigvis må sætte det i for
bindelse med denne kultur. Dets keramik er overordentlig forskellig i 
former, tegninger, og ikke mindst i sine mærkelige cloisonné-lignende 
dekorationer i farver, lagt på efter brændingen. I den senere tid er der 
rejst sammenligninger med den gamle Chavin kultur i det nordlige 
Peru, men denne er imidlertid ikke tilstrækkelig oplyst endnu. Chavin 
ligger i hvert fald godt 500 km nord for Paracas; Paracas har langt 
flere keramiske former end Chavin, og cloisonnébemaling mangler i 
Chavin.

Lad os til sidst nævne, at der i University of California’s antropolo
giske samling (Berkeley, California), findes et Paracas-kar af en noget 
lignende type som vort (fig. 4), men det er dog ikke nær så flot udar
bejdet. Det har en hank på ryggen, modsat vort, som er fremstillet uden 
hank. Desuden findes der et smukt Paracas-kar af nogen tilsvarende 
type i Museet i Göteborg, som i sin tid blev publiceret af Museets nuvæ
rende direktør Henry Wassén („Tre föremål från Paracas“, Göteborgs 
Musei Årstryck 1949-1950), og et omtrent tilsvarende stykke i Museet 
i München (H. Ubbelohde-Doering: Kunst im Reiche der Inca. Tübingen 
1952, p. 161). Disse stykker er foreløbig de eneste jeg kender af denne 
slags. Hvad der findes i de peruanske samlinger, ved jeg ikke.

Men dette stykke fra Paracas Cavernas er imidlertid det tidligste, som 
er bragt til Europa fra Paracas, og alene deri findes der en grund til at 
ofre det lidt interesse. Det kom jo som sagt til Nationalmuseet så tidligt 
som i 1852.
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Derfor var de gode gamle dage gode

A f  G E O R G E N E L L E M A N N

Fig. 1. Nogle priser de gode tider, da 
børn opførte sig ordentligt, fordi de blev 
strengt opdraget. (Dons 1910).

I forbindelse med Nationalmuseets udstilling i Brede sommeren 1969: 
Vore bedsteforældres tid udsendte Danmarks Radio en række foredrag 
om forskellige emner fra tiden 1864 til 1914. I et af foredragene stilledes 
det spørgsmål: Hvad var det, der var godt i de gode gamle dage? Hvad 
er gået tabt for os? Lytterne blev opfordret til at skrive til foredrags
holderen, der i sin fremstilling af de sociale forhold ikke havde kunnet 
finde frem til noget, der kan gøres op i kroner, arbejdstid, sundheds
tilstand eller sociel tryghed, som ikke er væsentligt bedre i vore dage.

Der indkom 40 svarbreve, og det er over disse, denne artikel skrives -  
også som en tak til de 40 lyttere, der efterkom opfordringen.

Lad det være sagt med det samme: dette er ikke resultatet af en viden
skabelig undersøgelse -  skal det hedde noget, må det blive et causeri. 
Spørgsmålet var alt for bredt formuleret til, at de svar der kom ind er 
„sammenlignelige“, og de 40 brevskrivere er ikke et repræsentativt ud
snit af den del af den danske befolkning, som har nogen erindring om 
forholdene før 1914. Endelig er tallet, 40, alt for lille til, at man kan 
drage nogen konklusioner ved at behandle det statistisk.
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Eig. 2. Søndagsskovturen -  ofte pinse- 
skovturen -  er det centrale i manges 
erindring om „de gode gamle dage“. 
(København ca. 1900).

Brevene har dog en fordel fremfor en serie spørgeskemabesvarelser: 
besvarerne har ikke været bundet af konkrete spørgsmål og standardi
serede svar. De har kunnet give deres meninger frit løb og give sig 
følelserne i vold. Og det er der også nogle der har gjort. Resultatet er 
derfor blevet, at det materiale, der er kommet ind, er udtryk for en 
række holdninger -  og det var netop det, der var meningen.

Da målet med denne lille spøg er af finde frem til noget af det, der 
kan siges af godt om „de gode gamle dage“ i almindelighed, er det rime
ligt først at sortere de forhold fra, der er uenighed om blandt brev
skriverne. Uenigheden består i, at samme forhold vurderes forskelligt, 
som positive af nogle og negative af andre. En del af disse modsigelser 
er klassebestemte, andre skyldes hvad vi med et vagt udtryk kan kalde 
mentalitetsforskelle hos de lyttere, der skrev.

„I gamle dage med stor forskel mellem befolkningsgrupper (klasser) 
vidste man, hvor man hørte til,“ skriver en, og en anden: „Ja, og så at 
alle kendte deres plads i samfundet, arbejderen skulle ikke have samme 
goder som direktøren, de vidste at der var forskel,“ eller: „Fagforenin
gerne havde endnu ikke nået at ødelægge hverken arbejdsglæden eller 
det gode forhold mellem arbejdsgivere og arbejdere.“ Her taler en 
gruppe, som har tabt noget, og til samme kategori hører udtalelser om, 
at man kunne tillade sig at invitere gæster, fordi man havde tjenestefolk 
nok, eller at det gode ved tiden var trygheden.

Klassesamfundet vurderes dog også på en anden måde. „Værst var 
dog den mindreværdsfølelse det gav at føle sig vurderet mindre end 
mandens følhoppe,“ er en af de mest malende beskrivelser af hvordan 
landarbejderen følte sig placeret i den tid, da bonden „sad som ene
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Eig. 3. „Stuen var lun, kedelen murrede 
i ovnen, katten strakte sig, mor syede, 
far fik sin aftenpibe over avisen, og vi 
børn legede på gulvet eller ved bordets 
nederste ende.. .."  (Aagaard 1906).

voldskonge på sin gård og havde rigelig medhjælp, som han kunne 
lønne og behandle nogenlunde efter forgodtbefindende.“ Eller for at 
tage en anden side af klassesamfundet op: „Det var en stor sjældenhed 
at en søn fra et husmandssted blev gift med en datter fra en bondegård, 
og lige så sjældent var det, at en datter fra en bondegård blev gift med 
en husmandssøn, fordi hun så gik ind til den rene elendighed resten af 
sit liv. Forældrene på gårdene bestemte fuldstændig hvem deres børn 
skulle giftes med.“

Karakteristisk er det, at det især er landarbejderne og husmændene, 
der går i detailler med dette. Det skyldes sikkert, at sociale forbedrin
ger nåede senere til landproletariatet end til byernes arbejdere, men 
også, at de negative sider ved byarbejdernes liv kan sammenfattes meget 
kort i „fattigdom og for meget drikkeri“ -  og at alle var enige om dette, 
medens der synes at være en tendens til, at bondestanden overvurderer 
fordelene ved de patriarkalske forhold.

Ordet tryghed forekommer også i landproletariatets vurdering -  men 
med et u- foran: „Utrygheden overfor sygdom og alderdom var værre 
end selve fattigdommen, og loven om alderdomsunderstøttelse var et
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Fig. 4. Sammenholdet gav en vis ballast, 
man følte sig tryggere, når man vidste, 
at familien stod bag en (i alle livets 
kampe). (Aagaard 1910).

lille lyspunkt. Trods dens utilstrækkelighed og mange kommuners nærige 
og inhumane administration, var den dog et værn mod det mest frygtede 
spøgelse -  fattigvæsenet. Det var den værst tænkelige vanære at komme 
„på æ sogn“ . . . For mange langvarigt syge var fattigvæsenet (trods 
sygekasserne) den eneste udvej. Tuberkulosen hærgede slemt. Ofte ud
slettede den hele familier, og det var bittert på dødens tærskel at skulle 
modtage den vanærende hjælp.“

Men også andet end klasseforskel ligger bag uenigheden i vurderin
gerne, f. eks. af børneopdragelse. Nogle priser de gode tider, da børn 
opførte sig ordentligt, fordi de blev strengt opdraget -  andre for
bander den uforstand i behandlingen af børn, de selv har oplevet. Og 
endelig er der modsatte vurderinger, som det er vanskeligt at sætte i 
rubrik: én priser centralvarmen som har afskaffet besværet og svineriet 
med kakkelovne -  en anden savner fornemmelsen af kakkelovnsvarme. 
Og begge kan man vel i og for sig forstå.

Før vi når til det væsentlige -  til det, der er enighed om, er der dog 
endnu et par forhold, der skal ryddes til side, bl. a. det man kan kalde 
„Solurs-effekten“. „Jeg tæller kun de lyse timer“, står der på mange 
solure, og det kan man også skrive på en del af de lyttere, hvis breve vi 
her beskæftiger os med. Slående er det, at så mange byboere, ikke mindst 
københavnerne, nævner søndagsskovturen -  ofte pinseskovturen -  som 
det centrale i erindringen om de gode gamle dage. En går så vidt som til
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Fig. 5. »Dengang levede man, nu slår 
man tiden ihjel“, (på Alleenberg ca. 
1900).

at skrive: „Jeg husker aldrig, at det har regnet pinsedag“. Og skal man 
dømme efter det antal gange skotøjsæsken nævnes (som madkasse), 
synes der at opstå et misforhold mellem forbruget af sko og af æsker -  
man får let det indtryk, at sko i det mindste blev solgt enkeltvis, i hver 
sin æske!

De almindelige grå hverdage får ikke megen omtale -  og det er vel 
dybest set dem der tæller i vurderingen af tiderne. De gode dage har 
tegnet sig klarere i den erindring, som er hentet frem ved brevskrivnin
gen.

Det er et menneskeligt set glædeligt, men kildekritisk set betænkeligt 
faktum, at de fleste især husker det gode, og det er meget vel tænkeligt, 
at „solurseffekten“ er en væsentlig grund til den evige talen om „de 
gode gamle dage“ -  for det er ikke noget specielt for vor tid -  en tid, 
der selv er dømt til at blive god, når den bliver gammel nok.

Byboerne blandt brevskriverne har ikke den samme oplevelse af sam
fundsforholdene før 1914 som bønderne. De taler ikke så meget om, at 
„ingen blev glemt“ som de landlige brevskrivere af arbejdsgiverklas
sen. Der er mere enighed om, at fattigdommen i sidegaderne var et 
onde, og kun en enkelt drager i tvivl, at drikkeriet var et samfundsonde. 
„Drak manden ikke, havde man arbejde, og var der ikke for megen syg
dom, så var arbejderen i det store og hele tilfreds med tilværelsen,“ 
lyder en vurdering af forholdene i en provinsby. Det er væsentlige for
behold der her tages af en, der sammenfatter sin vurdering af tiden 
med: „Tiderne var gode for de priviligerede, men dårlige for de fleste.“

Og nu til det væsentlige: de forhold, som uimodsagt betegnes som 
gode, og som nu er gået tabt eller reducerede.
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Fig. 6. „Det, der gjorde adspredelserne 
fornøjeligere, var, at man måtte produ
cere dem selv“ (Aagaard 1900).

Hvad der her nævnes i brevene er meget -  og meget forskelligt fra 
lave restaurationspriser og frisk luft til kristent levned og romantisk 
kærlighed. For at sætte lidt system i de udtrykte meningers mangfoldig
hed sorteres de i grupper, og de grupper af udtalelser, der oftest fore
kommer, nævnes først, medens de forhold, kun enkelte brevskrivere dra
ger frem, kommer sidst.

Rækkefølgen er ikke en skala for, hvad der dybest set var det væsent
ligste, men snarere en vurdering af, hvad man et halvt århundrede senere 
især erindrer at man oplevede som noget behageligt.

Familielivet -  omfattende familiesammenhold og hensyntagen til de 
ældre samt det, at man så mere til hinanden, var mere sammen og 
hyggede sig (i skumringstimen) er for mange brevskrivere noget væsent
ligt, og det kan illustreres ved følgende citater:

„Hjemmene var hjem, hvor forældre og børn samledes om hjemmets 
arne, især ved aftentide og om vinteren. Her var ingen, som skulle ud 
til hver sin side. Heller intet fjernsyn i stuen. Nej, stuen var lun, kedelen 
murrede i ovnen, katten strakte sig, mor syede, far fik sin aftenpibe over 
avisen og vi børn legede på gulvet eller ved bordets nederste ende med 
tomme tændstikæsker, farveblyanter eller lignende. Og stor var glæden 
om vi fik far til at læse i Ugens Nyheder eller et kapitel i „Kaptajn 
Grants børn“ eller: „Som sagt var der ikke så meget at flyve og fare 
rundt efter. Kun få fornøjelser at skulle dyrke, man hyggede sig sammen 
når dagens dont var til ende. Sammenholdet gav en vis ballast i livet, 
man følte sig tryggere når man vidste, at familien på grund af det nære 
sammenhold stod bag en i alle livets kampe“. „Nu er familien bedst,
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Fig. 7. „Kusken var iført lang sort 
frakke samt høj hat med fjerbusk og 
kokarde. Der var højtid over dette syn". 
(Klampenborg i J880erne).

når den hænger på væggen -  og ikke engang dér ønsker man den i 
moderne hjem. Det er i store træk hvad jeg savner i vor moderne tid: 
Fællesskabet, interessen og hensynet til de ældre. Vi kan i hverdagen 
kukkelure alene -  endelig ikke „blande sig“ i de unges forhold eller 
dispositioner, og ved festlige lejligheder „tåles“ vi -  men man inviteres 
ikke sammen med deres omgangskreds.“

Udover den hjælpsomhed, som formidles gennem familien, prises også 
hjælpsomhed i almindelighed, mellem naboer på landet og husfæller i 
de større byer:

„Der var en tilfredshed og hjælpsomhed, som vi savner idag. Skulle 
en mand, husmand eller gårdmand bygge en gård eller et hus kom by
lavet og kørte materialer. Var der noget, der var brændt, kom de og 
ryddede pladsen, og var der sygdom behøvede man ikke være bange for, 
at arbejdet ikke skulle blive gjort, det skulle naboerne nok sørge for, 
sådan var det på landet -  det er forbi nu.“ -  eller fra København: 
„Naboerne og husbeboerne var ikke ligegyldige fremmede for hinan
den.“

Som en flere gange omtalt fordel ved en mindre pengerigelig tid, 
fremhævet som modsætning til velstandssamfundets utilfredshed, nævnes 
den større glæde man havde ved det man måtte gøre en indsats for at 
opnå og på samme måde „glæden ved de små ting“ : „De små glæder 
blev store; man var ikke forvænte men taknemmelige for de små ekstra 
lyspunkter man skabte for hinanden og dermed for sig selv. En årlig
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Fig. S. ..Tiden for forste verdenskrig 
var præget af ro. fred og tryghed*. (Aa- 
gaard 1901).

cirkusforestilling betød mere end adskillige nutidige biografbesøg“. -  
„Ville man have noget skulle der arbejdes for det; nåede man det man 
ønskede, var man glad og tilfreds.“ -  „Mere tilfredshed blandt menne
sker -  mere arbejdets glæde.“

Et ord, som flere gange forekommer er „fornøjeligere“ -  og en ana
lyse af de eksempler, der er knyttet til dette ord, giver det indtryk, at det 
der gjorde adspredelserne fornøjeligere var, at man måtte producere 
dem selv. Der var tale om aktivitet, som det også fremgår af beskrivel
serne af familielivet: sang og spil i hjemmene og på skovturen, højtlæs
ning og deltagelse i møder af alle arter:

„Nu om dage er der ingen, der rigtig slår sig løs og morer sig. Man 
vil mores . . .“ eller: „Sangen er død i Danmark“ eller sagt helt afori- 
stisk: „Dengang levede man -  nu slår man tiden ihjel.“

Grænsen mellem grupperne „fornøjeligt“ og „malerisk“ er svær at 
trække -  og de synes at have det til fælles, at de begge er slået ud af 
den moderne teknik: „Grundlovsfester, offentlige orkesterkoncerter, mi
litærmusik, håndværkeroptog i malerisk udformning . . . Som dreng 
oplevede jeg det fantastiske liv i Tuborg-Kalkbrænderi- og Frihavn 
med det tusindtallige mylder af mennesker og heste, hvor nu nogle få 
klarer det hele med teknik; selv om resultatet pengemæssigt er mange
doblet, så er det maleriske og festlige liv forduftet.“ „Hestehovens klap
ren mod stenbroen var sød musik. Kusken var iført lang sort frakke samt 
høj hat med fjerbusk og kokarde. Der var højtid over dette syn. Jo’h, 
De kan nok se, det var de go’e gamle dage.“

Tryghed og rolige tider er to andre aspekter. Trygheden er i denne 
forbindelse ikke den indenrigske, som er nævnt af de privilegerede -  i 
modsætning til utrygheden i arbejderklassen. Her er den den udenrigs
politiske tryghed. Fred og ro i landet og i nabolandene -  og det der lå 
længere væk kom ikke en ved: Boerkrigen, den russisk-japanske krig og 
diverse småkrige på Balkan og i Tyrkiet kom ikke ind i folks stuer:
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Fig. 9. „Men dengang havde man lid til 
it tale med naboen .. . tiden var ikke 
>å forjaget“. (Dons. 1908).

„Tiden var rolig, tiden var konstant, man hyggede sig, havde kun sine 
egne problemer, hørte ikke om andre landes problemer -  vi havde et 
ståsted -  ingen tænkte på krig“. „Tiden indtil første verdenskrig var 
præget af ro, fred og tryghed. Man havde det åndeligt set godt i det 
lille Danmark, bekymrede sig ikke så meget om den store verden, der 
ikke trængte sig på gennem radio og TV“. „Fred, fred og atter fred. Der 
var nok lidt sabelraslen, fra Balkan, men det vedkom ikke os.“

Men også andre former for påvirkning var man fri for. Man slap for 
at stifte bekendtskab med fremmede foreteelser: „Datidens kulturfor
ståelse med hensyn til malerkunsten ønsket om at se noget figurativt og 
kønt, musikken var melodiøs og ligesom dansen forsynet med et europæ
isk særpræg, rolig? måske, lidt smægtende, og sømmelig klædedragt kon
tra nutidens kultur, hvor malerinspirationen vel er hentet fra oldtids
hulemalerierne, påklædningen, eller afklædningen, hårpragt, negermu- 
sik og -dans kendetegner (påvirkningen fra) u-landene.“

Fra det ukendte til „det kendte“, som er overskriften på næste gruppe: 
man kendte hinanden og følte sig sikre på hinanden -  og man så „de 
kendte“. Kort sagt, man levede i mindre samfund og trivedes i dem. 
„Når man i gamle dage promenerede f. eks. på Strøget i København traf 
man mange bekendte ligesom man så mange mennesker, man vidste 
hvem var. Nu ser man kun fremmede.“

Man havde god tid: I radioforedraget blev det spørgsmål stillet, hvor 
man havde tid fra, når arbejdstiden var så lang. Et af svarene er: „Man 
gav sig tid, man skulle ikke nå så meget, skulle ikke flyve og fare fra det 
ene til det andet; der var mere ro over menneskene, de hang ikke i en 
klokkestreng, vel arbejdede de længere, men i den tid de arbejdede, 
nåede de hvad de kunne, resten fortsatte de med næste dag.“ Dette ud
sagns sidste del er dog ikke uimodsagt i brevene. „Men dengang havde 
vi tid til at tale med naboen . . . tiden var ikke så forjaget.“

En gruppe brevskrivere følte sig friere i gamle dage, fri for kontorius- 
seri og formynderi. Man kunne bygge et hus hvor man ville, og de 
sociale fremskridt havde ikke taget ansvarsfølelsen fra folk.

En anden gruppe taler om bedre kvalitet: redskaber holdt længere og 
maden smagte bedre -  var ikke „rovdriftssamfundets udpinte surro
gater“ som „det smagløse fabriksbrød“, man må hente i supermarke
derne. Den omkørende bager bragte velsmagende brød lige til husman
dens dør. Nogle nævner tiden før første verdenskrig som en god tid 
fordi den bragte så mange forbedringer. Det skal i selvforsvarets navn 
nævnes, at det netop var en af konklusionerne på radiofordraget: at 
skulle der være noget godt, så måtte det være de mange forbedringer af 
de sociale forhold, der faktisk gennemførtes. Et supplement er omtalen 
af afholdsbevægelsens start -  i forbindelse med en konstateren af, at 
„den billige snaps var den tids narkotika.“ At mange forhold i vor 
moderne tid kritiseres af brevskriverne er naturligt, for vurderingen 
bygger jo på en sammenligning: forurening, ødelæggelse af naturen,
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narkotika, pornografi og trafiklarm. Emnet her er imidlertid: „Hvad 
har vi mistet, hvad havde de mennesker, der levede før første verdens
krig, som vi ikke har.“ Onderne i vore dage er velkendte, og dem er vi 
fælles om -  selv om der kan være en generationsforskel i vurderingen 
af, hvad der er ondt. Skal alt dette nu sammenfattes til en kort beskri
velse af tiderne før 1914, kunne det gøres ved anvendelse af moderne 
samfundsvidenskabelig fagterminologi. Så ville det se mere videnskabe
ligt ud -  uden egentlig at være det.

Hvis man i stedet tager udgangspunkt i citaterne fra de indsendte 
breve og yderligere forkorter og sammentrækker dem, vil noget af det 
mest væsentlige sikkert kunne udtrykkes som følger: Før første verdens
krig levede folk i Danmark i mindre grupper, af hvilke familien var den 
mest betydningsfulde. Man kendte og hjalp hinanden, havde tid til at 
tale sammen og blev ikke forstyrret af andre landes problemer eller sam
fundets intense overvågen og formynderi. De ringere økonomiske for
hold og det lavere tekniske stade krævede en større aktivitet af den 
enkelte, en aktivitet, der skabte større glæde ved selve arbejdet og ved 
de resultater man opnåede, selv om de var små, og som skabte et var
mere og mere levende miljø.

Dette er nok det væsentligste af det positive -  selv om f. eks. det vel
smagende rugbrød er faldet ud.

Til sammenligning skal en fagmand fra et andet fag, en psykiater, i 
sit fagsprog, som han skriver det i et brev til museet, sige sin mening om 
forholdet mellem de gode gamle dage og vore:

„Vore dages stress, kravet om effektivitet, jaget (se på trafikken), 
støjen, luft- og vand-forureningen, massemediernes -  ikke mindst fjern
synets -  pågående mulighed for at bringe hele klodens uro ind i hjem
met, pressens sensationspræg og meget mere forårsager en kvantitativ 
og kvalitativ forøgelse af befolkningens neurotisering, såvel i bredde som 
i styrke . . . Personligt mener jeg, at den menneskelige og samfunds
mæssige opløsning der er sket siden de go’e gamle dage er . . . prisen for 
den materielle, moderne udvikling. Kontaktproblemernes vækst (isola
tionen og modsat tidens liberalistiske syn på sex-problemet), den tilta
gende aggressivitet, dels som krævementalitet, dels voldstendenser, det 
øgede flugtbehov (narkotikaspørgsmålet og det enorme tabletmisbrug).“

Og til slut: en tak til de mange, der gjorde sig den ulejlighed at skrive. 
En liste over dem havde måske været på sin plads, men må udgå, da 
flere har ytret ønske om ikke at blive nævnt. Mange vil sikkert ikke fin
de citater fra deres egne breve, men det betyder ikke, at de har været 
mindre værdifulde end andre eller mindre velkomne. Enigheden om 
mange forhold har været så stor, at en opremsning af alle formuleringer 
ville blive uoverkommelige for læserne. Derfor er fortrinsvis de citater 
pillet ud, der er ret korte og med slag i. Tak for hjælpen -  jeg håber 
at også andre end den der skriver sammendraget kan blive klogere på 
begrebet „De gode gamle dage“.
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Hellig tre konger-al ter tavlen fra Nykøbing

J / U L L A  HAASTRUP Og FR ITZE LIN D A H L

Z'ig. 1. Kongernes tilbedelse, den tre
fløjede altertavle fra Nykøbing hellig
åndshus, nu i Nationalmuseet (nr. 
CMLXXVl). Tavlens bredde er udslået 
og med rammen 170 cm, højden 114,5 
cm. Skønt tavlen, der var blevet sværtet 
til af røg i Helligåndshuset, forekom
mer forvasket, er den original uden 
overmalinger, kun med få pletreparatio
ner. Tavlen er tilskrevet den anonyme 
maler, mesteren fra Frankfurt (født 
1400, død o. 1520).

I de første årtier af 1800-tallet gik det her til lands hårdt ud over det, 
der var tilbage af klostre og milde stiftelser fra katolsk tid. I de trange 
år omkring og efter statsbankerotten mente man sig ikke i stand til at 
vedligeholde bygninger, der ikke længere var i brug, eller som ikke 
svarede til de formål, de anvendtes til. Den i 1807 nedsatte „kongelige 
Commission til Oldsagers Opbevaring“ kunne ikke dæmme op imod 
selve udviklingen og hindre bygningers nedrivning, men den gjorde sig 
fortjent ved at sørge for, at mange af de pågældende bygninger blev 
tegnet, opmålt, beskrevet og undersøgt for, hvad de måtte rumme af 
antikvarisk værdi. Det man fandt blev indsendt til „den offentlige Sam
ling af Oldsager“, som indtil 1832 havde til huse i Universitetsbiblio
teket på Trinitatis kirkes loft.
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I årene efter 1818 var det de ældste dele af hospitalet i Nykøbing Fal
ster, det fra 1400-tallet stammende Helligåndshus, der stod for fald, 
fordi man fandt lokalerne for slette til hospitalslemmerne. Godsinspek
tøren på Korselitse, kammerråd Thomas Smidt, var oldsagskommissio
nen en god mand. Han gav indberetning om nedrivningen og tog i sit 
hjem vel imod den unge Just Mathias Thiele, der med ildhu kastede sig 
over denne sag. Thiele fortæller selv i sine erindringer, at han i somme
ren 1822 gjorde „en lille Udflugt i Ferien, på Folkesagnenes Vegne“ og 
efter nogle dages behageligt ophold på Korselitse gik til Nykøbing, hvor 
han fandt, „at det var en Skandale“, at man ville nedbryde det gamle 
hospital. Han besluttede „efter fattig Lejlighed“ at gøre „en Tegning af 
det Indre af denne Bygning. Dette Indre forekom mig nemlig særdeles 
mærkeligt, da det paa engang var baade Sygestue og Kirke, saa at 
Patienterne i deres Senge kunne deltage i Gudstjenesten. Jeg havde 
dengang aldrig seet denne Indretning, skjøndt den ikke er saa ualmin
delig, som jeg troede.“ Thieles udmærkede tegning af det indre af Hel
ligåndskapellet opbevares stadig i Nationalmuseets billedarkiv (se s. 9.)

Selv mente Thiele ifølge erindringerne, der er skrevet i 1860erne, at 
han ved sin indberetning og tegningen til oldsagskommissionen havde 
haft held med sig til at hindre det gamle kapel i at blive revet ned, men 
der må her foreligge en forveksling med Gråbrødreklosteret i dets umid
delbare nærhed.

Thieles besøg i Helligåndshuset fik derimod et andet resultat, for -  
som han siger -  „medens jeg sad der og tegnede, blev jeg opmærksom 
paa et gammelt Billede med Fløidøre over Alteret, og da jeg havde af
vasket et Hjørne, kunde jeg, uden at være Kunstkjender, dog nok see, 
at der her bag det tykke Lag Smuds var Noget, som i al Fald burde nær
mere undersøges.“ Thiele fik nu af hospitalets inspektør at vide, at man 
havde tænkt sig at sælge maleriet på auktion. „Hvad troer De, at det 
vil gaa i?“ -  „Aah! Jeg tænker en sex eller syv Rigsdaler!“ Da Thiele 
selv rejste videre, bad han kammerråd Smidt om at tage sig af sagen, og 
denne skriver da også til Chr. J. Thomsen i København, at han nok skal 
sørge for, at malerierne kommer i „Commissionens“ besiddelse. Han vil 
købe dem på auktion, medmindre det forinden skulle lykkes ham at få 
dem underhånden for en bagatel. Hvordan han egentlig fik fat i dem, 
ved vi ikke, men 4. september 1823 sendte oldsagskommissionen ham 
en takkeskrivelse, fordi han havde besørget „de gamle Malerier fra 
Nykjøbing Hospital paa en god Maade hertil.“ Han modtager som be
vis på hvor „kjær“ hans „udviste Velvillie har været den“ (kommissio
nen) et hæfte af Antiquariske Annaler.

Thiele fortæller videre, at da han nogle år efter var kommet hjem fra 
sin Italiens-rejse, blev han af sin „gamle Ven, Justitsraad Chr. Thomsen, 
med mange mig ubegribelige Ord og Fagter, opfordret til en Dag at 
indfinde mig i den Oldnordiske Samling, der var Noget, jeg skulde see, 
han vilde ikke sige mig, hvad det var. Der viste han mig nu en Alter-
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Fig. 2. Bebudelsen, de malede ydersider 
af fløjene på Nykøbingtavlen. Gabriels 
hår er rødt og hudfarven på begge figu
rer er naturlig, ellers er Bebudelsen ma
let helt i grå-brunlige toner som en gri
saille. Der findes flere Bebudelses-frem
stillinger af Frankfurtmesteren malet ef
ter samme forlæg.

tavle med Fløi, malet af en gammel, nederlandsk Mester, forestillende 
„De hellige tre Kongers Tilbedelse“, og den ene af Kongerne -  Portrai- 
tet af Kong Hans. Jeg fandt det Altsammen meget mærkværdigt, men 
blev først overrasket, da Thomsen yttrede: „Det kan vi takke Dem for!“ 
-  „Mig! Hvorledes?“ -  „Det er det Billede, som vi har faaet tilsendt 
fra Schmidt paa Corselitze.“ -  „Ah! Ja saa!“ saa forstod jeg det, og jeg 
fandt, at det var et ganske godt Udbytte af min Reise til Falster, da dog 
Hospitalet ogsaa blev reddet.“ (Det sidste var dog altså ikke tilfældet).

Som det fremgår af Thieles samtale med Chr. J. Thomsen, tog museet 
med stor velvilje imod altertavlen, ikke alene fordi -  som professor 
Rasmus Nyerup et par år før havde udtalt -  den afdeling, der „om-
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Fig. 3. Kongernes tilbedelse, altertavle 
nu i Staatsgalerie, Stuttgart. Den ældste 
konge er et portræt af kejser Friedrich 
III, den mellemste et portræt af kejser 
Maximilian. Den venstre fløj har i ste
det for negeren (en almindelig måde at 
fremstille den tredie konge på o. l")00) 
en hvid konge med tydelig portræt
karakter, sandsynligvis stifteren af tav
len (sml. fig. 5). De andre tavlers neger- 
figur svarer iøvrigt til denne konges 
skikkelse. Ydersiderne af fløjene er ube- 
malede. Altertavlen er tilskrevet Frank- 
furtmcstercn.

fattede de den catholske Cultus i Norden vedkommende Sager, har den 
allerføleligste Mangel paa Altertavler“, men tillige fordi man allerede 
ved tavlens indkomst til museet tænkte sig, at der her måtte være tale 
om en kongelig gave. Det oldenborgske våben er nemlig anbragt nederst 
på tavlens hovedfelt! Kammerråd Smidt påpegede i sin korrespon
dance med oldsagskommissionen den forbindelse, der havde været mel
lem kong Hans og Helligåndshuset i Nykøbing, idet kongen 1486 havde 
skænket dette Idestrup kirke på Falster med al rente og rette tilliggender 
som sjælemessegave for faderen Christiern I og den kongelige familie i 
det hele taget. Smidt fandt det derfor rimeligt, at kong Hans havde 
ladet alteret male og sin fader afbilde i skikkelse af den ældste af De 
hellige tre konger, den konge, der ligger på knæ for Maria og barnet. 
Men som vi hørte, mente Chr. J. Thomsen og med ham flere andre indtil 
Francis Beckett, at denne konge burde opfattes som værende selve kong 
Hans. I sit værk om Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder 
(1895) skriver Beckett bl. a., at den ældste konge stedse med rette er ble
vet anset for at være kong Hans, ligesom det heller ikke kan nægtes, 
at hovedet af den konge, der ses på den ene fløj har „Lighed med de

122



malede, authentiske Portrætter af Kristiern II.“ I de godt og vel tredive 
år der herefter forløb indtil andet bind af hans Danmarks Kunst udkom, 
publicerede en udenlandsk kunsthistoriker, Friedländer, en afhandling, 
der fik Beckett til at forlade den tanke, at det er kong Hans, der ses i 
tavlens midtfelt, og samtidig undlod han at fremkomme med sine be
tragtninger over Christiern 11-portrætligheden.

Den har, som omtalt, motivet Kongernes tilbedelse. Midtfeltet i den 
trefløjede tavle optages af Maria med barnet på skødet. På hendes ene 
side er den stående, gamle Josef, ved den anden den ældste af kongerne, 
knælende og med sammenlagte, bedende hænder. I forgrunden står en 
trebenet taburet, hvorpå kongens gave, et pragtfuldt røgelseskar, er 
stillet. Kongens hat ligger på jorden foran ham, ved et enkelt ornament 
angives det, at hatten også er ment som en krone. Nederst i billedet er på 
midten afmalet det oldenborgske våben.

Venstre fløj viser den yngste af kongerne, negeren, som i højre hånd 
holder en pokal af bjergkrystal indfattet i guld; i venstre har han sin 
pelsbræmmede hat med krone om pulden. Foran ham er malet benene og 
en del af den ældste konges brokadeskappe. Denne knælende figur fra

Fig. 4. Kongernes tilbedelse, tidligere 
von Ganz-samlingen i Frankfurt, tilskre
vet F rankf urtmesteren. Denne tavle er 
næsten identisk med Nykobingtavlen, 
sml. dog f. eks. barnets stilling (fig. JO). 
På Ganz-tavlen findes også en Bebu
delse på fløjenes ydersider, sotn er ma
gen til fig. 2.
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Fig. 5. Nicasins Hackeney (død 15IS), 
détaille af altertavlefløj med stifter- 
liga rer. Tavlen, hvis hovedmotiv er 
Mariæ død. er malet af Antwerpen
maleren ]oos van Cleve i 1515 (W all
ra f-Riehartz-Maseam, Køln). Nicasius 
Hackeney var kejser Maximilians kunst- 
råd giver i Køln. hvor han hl. a. indret
tede kejserens bolig. Hans særprægede 
ansigtstræk forekommer at være meget 
lig den tredie konges på fi g. 3.
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midtfeltet deles af rammen i to halvdele -  én på hvert af billedfelterne. 
På den højre fløj er den mellemste af kongerne malet. Han kommer 
gående, som op ad en trappe, eller er måske tænkt, som om han var ved 
at knæle ned. I højre hånd holder han en gylden, buklet lågpokal, med 
venstre tager han op til den store hat med krone om pulden for at drage 
den af i ærbødighed for Madonna. På en rød pude sidder forneden i 
højre hjørne af fløjbilledet en abe med et æble. Hele tilbedelses-scenen 
er henlagt til et åbent landskab med bjerge, antydede byer og enkelte 
træer i baggrunden, kun i midtfeltets venstre side ses to fritstående 
renaissancepilastre.

På fløjenes ydersider vises bebudelsen (fig. 2), englen på venstre 
fløj har et ungdommeligt mandshoved, med krøllet, rødligt hår om det 
langstrakte ansigt. Gabriel har scepter i hånden. Maria har langt, glat 
hår, i hånden holder hun en bog. Begge figurer bærer roligt faldende, 
hvide dragter uden nogen pynt. Bag englen og over Maria snoer sig 
skriftbånd med bebudelsesordene. Bebudelsen er malet næsten som en 
rigtig grisaille, d. v. s. i grå og hvide farvetoner. Dog er der også 
anvendt brunlige og rødlige nuancer i de to figurer.

Man har længe vidst, at der fandtes flere replikker -  samtidige genta
gelser fra samme værksted -  af denne Kongernes tilbedelse. Max 
Friedländer skrev i 1917 om disse og om maleren, som kaldes Meister 
von Frankfurt. Senere i 1934 opregnede Friedländer i sit store værk om 
nederlandsk malerkunst i alt seks trefløjede altertavler med motiv som 
Nykøbingtavlens. Maleren har man stadig ikke identificeret, selv om der 
er gjort mange forsøg på at finde hans navn. Et selvportræt af ham og 
hans kone er bevaret, malet 1496 og tidligere i Maximilians datter, stat
holderen af Nederlandene, Margrethe af Østrigs eje. På billedet er 
malet Antwerpenmalergildets våben. Friedländer tilskriver denne ano
nyme Antwerpenmaler mere end 60 forskellige billeder, hvoraf flere, 
ligesom Kongernes tilbedelse, forekommer i „serier“.

Mellem de seks tavler med Kongernes tilbedelse udskiller to tavler sig, 
idet den ældste og den mellemste af kongerne er portrætter af habs
burgerne, kejserne Friedrich III og Maximilian. På fig. 3 ses den ene 
af disse tavler. Friedländer gik i sin fortegnelse fra 1934 ud fra, at den 
trefløjede tavle fig. 4 (tidligere i von Ganz-samlingen i Frankfurt) var 
den først malede, „originalen“, og alle de andre fem var replikker. Men 
mon ikke det er rimeligere at antage, at en tavle med kejserportrætter 
har været udgangspunktet for de andre altertavler?

Mesteren fra Frankfurt har haft et værksted med mange svende, som 
arbejdede med eksport for øje; et billede som faldt i smag kunne leveres 
til mange. Inden for portrætmaleriet er dette et almindelig kendt for
hold. Kejsere, konger og fyrster havde brug for mange replikker; de blev 
brugt som politiske gaver og især i anledning af giftermål.

Men hvordan har man efter middelalderlig tankegang kunnet lade sig 
selv afmale som hellig person? Når vi siger: „de hellige tre konger“,



Fig. 6. Den ældste konges hoved, de
taille af midtfeltet på Nykohingtavlen. 
Malelagene er pletvis afslidte, men ho
vedet har kun få og små reparationer. 
Måske er det et portræt af kong Hans. 
Sml. fig. 7.
Fig. 7. Infrarød optagelse af den samme 
konges hoved. Det ses tydeligt, at kon
gens næse først var skitseret længere, 
næsten helt til overlæben.

lægger vi måske ikke så meget i ordet hellig, men i senmiddelalderen 
dyrkedes disse konger som helgener. Her i landet har vi det bedste 
eksempel i det kongelige kapel i Roskilde domkirke, bygget af Christiern 
den I. o. 1464 og indviet til de hellige tre konger. 1 fornemme kalk
malerier er de gengivet i al deres pragt.

Det er almindeligt, at konger, fyrster og velhavende købmænd har 
ladet sig afbilde som knælende stiftere omkring en Madonna eller en 
Treenigheds-fremstilling. Men personer indlagt i religiøse scener som 
hellige figurer med portrætkarakter er mere usædvanligt. Den første 
type har vi i Christiern den l l ’s og dronning Elisabeths portrætter på 
Dommedags-maleriet fra Karmelitterklosterkirken, S. Marie, i Helsingør 
(nu i Nationalmuseet). Her knæler kongeparret ved hver sin bedepult i 
forgrunden (behandlet af Erik Moltke i Nationalmuseets Arbejdsmark 
1965). Den anden type, som fig. 3, hvor Maximilian og faderen Friedrich 
III identificeres med de to hellige konger er en religiøs selvforherligelse, 
som idag kan forekomme upassende og overraskende. Men tanken var 
langtfra Maximilian fremmed. En sydtysk maler har tidligere malet 
ham som den mellemste konge og sat hans faders profilhoved ind i 
følget. Billedet findes i Wien. Mesteren fra Frankfurt har også malet 
Friedrich i en anden udformning af Kongernes tilbedelse (Antwerpen). 
Ja, Maximilian er endog på et maleri af hans hofmaler, Bernhard 
Strigel, forestillende Marias død (Strassburg) afmalet som en hellig 
forbeder for billedets knælende stifter, biskop Zlatkonia. Maximilian 
genopvakte den antikke tradition med hensyn til kejserportrætter. Såle
des var Strigel alene udset til at afmale kejserens træk, ligesom „Apelles
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alene var Alexanders maler“. Det væsentligste var dog det politiske 
formål atter og atter at indprente undersåtterne sit eget billede; tanken 
kan ikke forekomme fremmed i vore dage, hvor både Nixon og Mao 
bruger samme propagandamiddel.

Den idé at lade sig afbilde som hellig person havde Maximilian aner
kendte forbilleder for, nemlig fra sin første hustrus slægt, de burgundiske 
hertuger. Philip den Gode og Karl den Dristige har således ladet sig 
male som henholdsvis den ældste og den yngste af kongerne i Roger van 
der Weydens epokegørende altertavle, nu i München. (Tidligere i S. 
Columba i Køln, malet omkring 1450, den første kendte kopi er malet 
1462). Stifteren af tavlen er malet ude i venstre side af billedet knælende 
med en rosenkrans bag en lav mur. Dette Columba-alter kan betragtes 
som en slags åndelig forgænger for Maximilians Kongernes tilbedelse, 
men samtidig er et par enkeltheder direkte overtaget af maleren. Den 
vigtigste er den trebenede taburet ved Josefs side, hvorpå den ældste 
konge har stillet sin gave.

En sædvanlig Kongernes tilbedelse i senmiddelalderlig tid viser Maria 
med barnet i den ene side af billedet, mens kongerne kommer ind fra 
højre eller venstre. Den ældste og forreste knæler ned for barnets fod 
eller hånd, hans krone ligger foran ham på jorden; den mellemste peger 
på stjernen og holder ligesom den yngste sin gave i hånden. Josef står i 
baggrunden af stalden, hvor Maria sidder på en stol eller en seng. Dette 
faste billedprogram følges af næsten alle kunstnere, kun de helt store, 
som f. eks. Roger van der Weyden, formår at ændre ikonografien.

Men når den ældste konge er et portræt, opstår en dobbelthed. Den 
portrætterede vil gerne bevare lidt af den tidligere type, og fremstilles 
som adorant med sammenlagte, bedende hænder, således ikke alene 
som stifteren, der overrækker gaven. Derved opstår et behov for at stille 
gaven fra sig, så det ses, at den er afleveret. Dermed bliver taburetten 
med gaven en uundværlig rekvisit. I en Kongernes tilbedelse (München) 
malet af Dirck Bouts er taburetten blevet til et helt bord, hvorved Josef 
står for at modtage også den næste konges gave, som en slags adgangs
bevis. I det øjeblik, gaveoverrækkelsen er udtaget af motivet, skifter også 
Maria med barnet karakter og bliver i mere almen forstand, den tro
nende Madonna omgivet af stiftere. I fig. 3 får hun en baldakin bag sig, 
som var hun en italiensk Madonna. I Nykøbingtavlen er kun de frit
stående pilastre blevet tilbage.

For en eklektisk maler som Frankfurtmesteren var det naturligt at 
sammenstykke sit eget maleri af elementer taget fra andres. Hans øvrige 
arbejder viser frie „kopier“, f. eks. efter Roger van der Weyden: en nu 
tabt Korsnedtagelse, som forøvrigt er benyttet af flere andre kunstnere 
som forlæg, samt en fri bearbejdelse af Adam og Eva fra brødrene van 
Eycks berømte Genteralter -  godt 70 år efter at det blev malet.

Det er derfor oplagt også at søge efter en kompositionstype, der kan 
have ligget til grund for Frankfurtmesterens Hellig tre konger-frem-
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Fig. S. Den mellemste konges hoved, de
taille af Nykøbingtavlens højre fløj. 
Dette meget velbevarede hoved med 
brune øjne, brunt hår og skæg synes at 
have lighed med Christiern II.

stilling. Særlig to karakteristiske forhold ved Nykøbingtavlen må man 
lede efter: den mærkelige overskæring af den ældste konge, således at 
det bageste af hans dragt og benene ses på venstre fløj og den mellem
ste konges stillingsskema. På et billede af Kongernes tilbedelse, som til
skrives en efterfølger af Dirck Bouts, fig. 9, skæres første konges krop 
over af en søjle og den mellemste konge indtager samme stilling med 
halvt gående, halvt knælende ben og den karakteristiske gestus med 
hånden til hatten. Måske er dette billede også en „kopi“ efter et tabt 
forlæg af en stor maler. Et lignende rektangulært billede af Kongernes 
tilbedelse, „skåret“ op til en trefløjet altertavle, kunne rimeligt forklare 
Frankfurtmesterens mærkelige ituklippede komposition.

På Nykøbingtavlens højre fløj sidder i det ene hjørne en abe. Ved 
første øjekast kan man få det indtryk, at den er et eksotisk element an
bragt for -  ligesom kameler og leoparder i andre Hellig tre konger 
billeder -  at betone kongernes fremmedartethed. Men aben sidder med 
et æble. På midtfeltet holder Jesusbarnet også et æble, og dermed er det 
tydeligt, at begge æbler og aben har symbolsk betydning. Aben er efter 
middelalderlig opfattelse det dyriske menneske, æblet er syndefaldsæblet 
og aben med æble symboliserer selve syndefaldet. Æblet i Jesusbarnets 
hænder er symbolet på Kristi forløsning af menneskenes synd. Altså
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Fig. 9. Tegning efter maleri i Cincin
nati Museum, Ohio, af Kongernes til
bedelse, malet af en efterfølger af Dirck 
Bouts. Hvis man som spejlvendt midt
felt anvender gruppen med Maria, Jo
sef og den ældste konge (der skcercs over 
af søjlen, ligesom kongen på F rankf urt
mesterens altertavler skceres over af 
rammen), dernæst gør den mellemste 
halvt knælende konge med hånden op 
til hatten til højre fløj og endelig spejl
vender negerkongen til venstre fløj, kan 
man opnå en forklarlig model som ud
gangspunkt for Nykøbingtavlens kompo
sition (jfr. s. 127).
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forjættelsen i midtfeltet om frelsen fra syndefaldet kontra syndefalds
symbolet i højre fløj. På fløjenes ydersider er tilsvarende bebudelsen 
indledningen til befrielsen af den syndefulde Eva gennem ophøjelsen af 
den jordiske Maria til Gudsmoder. Kongernes tilbedelse er den verdslige 
magts knæfald for Jesus og hans moder.

En sådan symbolik passer glimrende til kejser Maximilians interesse 
for allegori og symboler. Fra hans egenhændige rettelsesnotater i flere 
af hans store propagandaværker, af hvilke „Weisskunnig“ vel er det 
bedst kendte, ved man, at disse ikke kun var hoffets bestillinger til 
udførelse hos kunstnere og forfattere, men i høj grad inspireret af kejse
ren personligt.

Mens de to tavler med Kongernes tilbedelse, hvori portrætter af 
Maximilian og hans fader indgår, samt de tre i udlandet, som ligner 
Nykøbingtavlen, alle er uden våben, findes på Nykøbingtavlen det ol
denborgske våben, og dette er, ifølge den infrarøde fotografering og rønt
genoptagelserne, malet samtidig med selve tavlen. Som nævnt s. 121 op
stod tidlig den tanke, at kong Hans var afmalet som den ældste konge, 
og man forklarede derfor, at han havde skænket tavlen til Helligånds
huset sammen med Idestrup-gaverne. Alene Maximiliantavlens tidsan
sættelse -  på Maximilian-udstillingen i Innsbruck i 1969 var den dateret 
til 1515-20 -  gør en så tidlig datering af Nykøbingtavlen som 1480’erne 
umulig. Kong Hans og hans kunstelskende dronning, som i det nu ned
brudte gråbrødrekloster i Odense lod Claus Berg udsmykke et gravkor 
med altertavle (nu i S. Knuds kirke), stolestader og gravsten, havde 
snarere henvendt sig til en lübsk kunstner. Derimod ved vi, at der i 
Christiern II’s tid kom adskillige nederlandske altertavler til landet, 
måske foræret til eller indkøbt af kongen selv. Christiern II lod sig 
ligesom sin dronnings farfader, kejser Maximilian, portrættere i en 
grad som ingen tidligere dansk konge. Den idé, i propagandamæssigt 
øjemed at lade sig afbilde også på altertavler, har Christiern II meget 
hurtigt optaget fra sit kejserlige forbillede.

Portrætter af kong Hans er sjældne, Claus Bergs udskårne portræt af 
ham og Christiern på altertavlen i Odense, samt bislagsstenen fra 
Københavns slot med Hans’ billede er begge vanskelige at sammenligne 
med det malede billede på Nykøbingtavlen. Men tilsyneladende har 
kong Hans haft et bredt hoved med kraftigt kindparti og let lokket, 
halvlangt, gråt hår, ligesom den ældste konge på Nykøbingtavlen.

Christiern IPs udseende kender vi bedre, selv om de forskellige store 
malere, som har gengivet hans træk, har haft ofte meget varierende op
fattelser af hans person. Men hans hår var brunt og efter 1514-15 
havde han til habsburgernes fortrydelse skæg; øjnene var brune og 
næsen lige. Albrecht Durer meddelte i sine rejseoptegnelser 1521, „at 
folk i Antwerpen undrede sig, da de så kongen af Danmark og bemær
kede, hvilken mandig skøn person, han var.“ Nykøbingtavlens mellemste 
konge med det skæggede, brunhårede hoved kan sammenlignes med



Fig. 10. Infrarød optagelse af Jesus
barnet på Nykøbingtavlen. Barnet er 
først malet med begge hænder holdende 
om æblet (sml. fig. 4), dernæst er højre 
arm malet udstrakt og velsignende lige
som på tavlen fig. 3.

f. eks. Michel Sittows portræt fra 1514 (indgående behandlet af Else 
Kai Sass, 1970) og Albrecht Dürers kultegning fra 1521. Ligheden med 
disse Christiern II portrætter synes mere end en tilfældighed. Også 
Francis Beckett gjorde, som nævnt s. 122, opmærksom på ligheden i sit 
værk om danske middelalderlige altertavler fra 1895.

På Frankfurtmalerens tilbedelse, fig. 3, indtager den glatbarberede 
kejser Maximilian netop samme plads som den langskæggede konge i 
Nykøbingtavlen. Kejser Friedrich III (t 1493) er den ældste konge, 
ligesom den mulige kong Hans (t 1513). Christiern II havde ganske 
vist ikke sådan et langt flettet skæg, men han var -  hvad man i Neder
landene anså for barbarisk -  skægget. Hvis man derfor ønskede at gen
give en skægget konge, kunne man gøre det som en del af forklædningen 
som hellig konge, ved et påfaldende eksotisk skæg. Modsat er både 
Friedrich III og den mulige kong Hans skægløse på trods af den almin
delige ikonografi i Kongernes tilbedelse, hvor den ældste har langt skæg. 
I den habsburgske udgave af Kongernes tilbedelse er dette altså tilsigtet, 
hvorfor så antage, at det er en tilfældighed i Nykøbingtavlen?

I 1926 forkastede Francis Beckett andres og sin egen teori om, at 
Nykøbingtavlens to konger var portrætter af Hans og Christiern II 
udfra det argument, at der eksisterer andre replikker med de samme 
ansigter. Herimod må indvendes, at der også er bevaret to eksemplarer 
med habsburgerportrætter, måske har der været endnu flere.

Antagelig fordi Nykøbingtavlen er ret forvasket og medtaget, ser den 
i dag ikke så pragtfuld ud som Ganztavlen, fig. 4, som Friedländer satte 
som „originalen“. Men fremfor de andre replikker har Nykøbingtavlen 
det oldenborgske våbenskjold. Hos Frankfurtmesteren har man i værk
stedet kunnet bestille en altertavle med Kongernes tilbedelse efter sam
me komposition som kejserhusets, sml. fig. 3 og 5. I denne blev andre 
ansigter indsat, malet efter tilsendte modeller -  enten i form af malede 
portrætter eller tegninger. Da de danske konger formentlig ikke har 
kunnet afsættes andre steder i Europa, kan de være solgt som „anonyme“ 
konger i Hellig tre kongertavlerne.

Ved den infrarøde optagelse af midtfeltet på Nykøbingtavlen viste 
der sig to forhold, som måske yderligere kan sandsynliggøre, at det 
drejer sig om bevidste portrætter. Den ældste konges næse var først 
skitseret meget længere, og barnet har oprindelig holdt med begge hæn
der om æblet (sml. fig. 6, 7 og 10). Først senere er højre hånd malet, 
som den nu ses, strakt velsignende ud mod den knælende konge. Altså 
en tydeliggørelse af Jesu bønhørelse af den bedende stifter.

Hvordan kan det nu tænkes, at altertavlen er havnet i Nykøbing 
Falster, i stadens Helligåndshus? Om Christiern IPs og Elisabeths tilknyt
ning til Nykøbing og de sydlige øer vides, at Falster og Lolland hørte til 
det enkegods, der ved ægteskabskontrakten af 29. april 1514 tilsikredes 
dronningen. Da Elisabeth i 1523 fulgte sin husbond i landflygtighed, 
kom hun ganske vist aldrig til at nyde indtægterne af dette gods.
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Eig. 11. På en korstol (fra ca. 1520) i 
Kolding Skt. Nikolaj kirke findes denne 
skæring med Christiern 11's fædrene og 
modrene våben og kongen som Hellig 
Olaf. På samme stol vises under lens
manden Oluf Nielsen Rosenkrans vå
benskjolde Skt. Jorgen med dragen og 
under Ribe-bispen Iver Munks våben 
Skt. Nikolaj.
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Kort efter brylluppet i august 1515 spurgte kongen lensmanden på Ny
købing om, hvor længe han kunne underholde kongen og hans følge på 
slottet, måske i den hensigt at vise dronningen hendes eventuelle enke
gods. Dette år blev rejsen til Nykøbing dog ikke til noget; først året 
efter kom Christiern II og Elisabeth hertil for at møde det gesandtskab, 
som hendes bedstefader, kejser Maximilian, havde beordret til Danmark 
for at overtale kongen til at sende Dyveke ud af landet. Gesandtskabet 
blev ledet af Sigismund von Herberstein, som i en halv snes dage 
opholdt sig i Nykøbing, indkvarteret i et hus i nærheden af Gråbrødre- 
klostret, hvor forhandlingerne fandt sted. Skønt Herberstein kom i et så 
ubehageligt ærinde, og mødet ikke gav noget positivt resultat, medførte 
det dog ingen personlig uvilje fra kongens side over for gesandten. 
Tværtimod ved vi, at Christiern II bl. a. forærede ham en dejlig hingst 
med en smukt prydet sadel og ridetøj, og de nederlandske udsendinge 
havde også et møde med dronningen, hvorunder de bl. a. overrakte 
hende en gave. Hvad det var, ved vi ikke.

Christiern II havde således i sine første regeringsår nogen direkte til
knytning til Nykøbing, der ganske vist havde spillet en større rolle for 
hans forældre, kong Hans og dronning Christine. Da Christiern forment
lig optræder som stifter på Nykøbing-tavlen og i lighed med kejser 
Maximilian ved en sådan tavle må have ønsket at sætte sin fader og sig 
selv et minde, kan der næppe være tvivl om, at det også er Christiern II, 
der har bortskænket tavlen. Men til hvilken kirke eller hvilket kapel? 
Oplysning har forgæves været søgt i de kirkelige 1500-tals inventarier, 
der er bevaret fra Nykøbing. Da det var fra Helligåndshuset, at tavlen i 
sin tid blev hentet til museet, og da dette havde nydt godt af kong Hans’ 
bevågenhed og af ham ligesom senere af Frederik I modtog midler til 
hospitalets drift, har man hidtil ikke betvivlet, at tavlen oprindelig blev 
stiftet til dette kapel.

Et så fornemt stykke som denne nederlandske altertavle, der ganske 
vist er en gentagelse af det, der af samtiden betragtedes som den fine
ste europæiske hofkunst, kan man dog måske vanskeligt tænke sig i før
ste omgang blev skænket til kapellet for syge og fattige. For efter danske 
forhold har dette industrimaleri været af ophøjet kvalitet. På Møn og 
Falster var det kunst af karakter som Elmelundeværkstedets kalkmale
rier, man i disse år havde for øje i kirkerne. Tidens andre, nu kendte, 
nederlandske altertavler fandtes på Københavns slot (den, der er kom
met til Viborg Søndre Sogns kirke), i Roskilde Domkirke og i Karmeliter- 
klostrenes kirker i Helsingør (nu i Nationalmuseet), og i Sæby. Det fore
kommer således mere sandsynligt, at det var kapellet på Nykøbing Slot, 
der først modtog Hellig tre konger-tavlen og så engang efter reforma
tionen måtte overlade den katolske tavle til Helligåndshuset. Dette kan 
muligvis være sket omkring 1590, da kapellet sammen med slottet blev 
totalt ombygget og udstyret med nyt inventar til brug for Christian IV’s 
moder, enkedronning Sophie.



Fig. 1. Teatret i Epidauros på Pelopon
nes 4. årh. f. Kr. Der er plads til mindst 
14.000 mennesker.

En dag i teatret

A f  H E L L E  SALSKOV ROBERTS

Grækenlands og Italiens antikke teater adskiller sig på mange måder fra 
de moderne forestillinger, vi kender, selv om det alligevel må betragtes 
som begyndelsen til europæisk teater. Bl. a. var det om dagen, teater
opførelserne fandt sted, af praktiske grunde, da der næppe ville have 
været mulighed for tilstrækkelig belysning i teatrene efter mørkets frem
brud. Som det ses på fig. 1, der viser et af de bedst bevarede græske 
teateranlæg, var der tale om friluftsopførelser, som vi ganske vist nok 
kender, men som vejrguderne under vore himmelstrøg ikke ret tit til
smiler. Teatret i Epidauros på Peloponnes stammer fra omkr. 330 f. Kr. 
og er anlagt op ad naturlige skråninger, som man udnyttede, hvor det 
var muligt. Der har været teatre i Grækenland i hvert fald fra 6. årh. 
f. Kr., men man har brugt interimistiske scener og tilskuerbænke af træ 
indtil det 4. årh. f. Kr.

Mange steder er det nutildags meget dyrt at gå i teatret, og kun en 
lille, velstillet befolkningsgruppe udgør størstedelen af publikum. I nogle 
perioder har det været betragtet som udslag af ødselhed og driverliv at 
gå til skuespil, og kirkelige kredse har mere eller mindre skarpt fordømt 
det.

Helt anderledes var det i oldtidens Grækenland. Det var en del af ens 
borgerpligt at overvære dramatiske opførelser, der indgik i f. eks. Athens
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Fig. 2. Adgangstegn til teatre præget 
med et bogstav, der betegner den afde
ling, man skal sidde i. A f bronze eller 
bly. Antik s amlin gen, inv. tiden nr. og 
1012. 1,5-2 cm brede.

offentlige fester af religiøs art. Fra år 534 f. Kr. afholdtes forestillin
gerne på markedspladsen Agora, og fra omkr. 500 blev de flyttet til 
guden Dionysos’ hellige område ved foden af Akropolis, hvor der bygge
des et stenteater omtrent samtidigt med teatret i Epidauros.

Det var meget billigt at komme ind, og helt gratis for folk, der ikke 
kunne betale. Taleren Demosthenes fra 4. årh. f. Kr. nævner, at man 
kan sidde -  om end ikke godt -  for to oboler. En obol er den mindste 
møntenhed, man havde. På fig. 2 ses eksempler på adgangstegn, der er 
præget med et græsk bogstav på den ene eller på begge sider. Bogstavet 
svarede så til en af de kileformede sektioner, som gangene opdeler til
skuerpladserne i. Den nederste række lige ved den runde danseplads 
orkestra var forbeholdt Dionysospræsten, byens embedsmænd og særlig 
velfortjente borgere. De fastboende handlende fra andre byer, der ikke 
havde borgerrettigheder i Athen, var henvist til de mindre gode rækker. 
Det ser f. eks. i Aristofanes’ komedier ud til, at kvinderne i Athen, der 
i 5. og 4. årh. f. Kr. førte en meget tilbagetrukket tilværelse og sjældent 
kom uden for deres hus, dog havde mulighed for at komme i dele af 
teatret som tilskuere. På scenen kunne de ikke komme. Kvinderoller 
blev altid spillet af mænd.

Det samme skuespil blev ikke opført flere gange i træk, for slet ikke at
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Fig. 3. Vinkar med fremstilling af 
scene med tre skuespillere. Fra Syd- 
italien, 370-360 f. Kr. Antiksamlingen, 
inv. 15032. Gave fra Ny Carlsbergfon- 
det. Højde 28 em.



Fig. 5. Detalje af vinkar fra Korinth 
med „tyk“, udstoppet danser. Ca. 590- 
570 f. Kr. Antiksamlingen, inv. 9075.

Fig 4. Ældre mand. Detalje af fig. 3.

tale om en hel sæson, som i moderne tid, men præsenteredes først og kun 
én gang ved den fest, hvortil forfatteren havde anmeldt sin deltagelse i 
konkurrencen om 1., 2. og 3. præmien. Det kunne være ved de „Store 
Dionysier“, en fest, der fandt sted i fem dage i marts, eller den mindre 
fest de „Landlige Dionysier“, der fandt sted i december.

Spillene blev organiseret af byens højeste embedsmænd, arkhonterne. 
De forfattere, der ønskede et stykke opført, „bad arkhonten om et kor“. 
De kunne selv instruere og iscenesætte, men ofte søgte de sagkyndig 
hjælp. Omkostningerne blev betalt af rige privatmænd som en ekstra 
skat, der skulle dække underhold og udstyr til kordeltagerne. Skuespil
lerne blev udpeget af arkhonten og fordelt til de deltagende forfattere.

Forestillingerne begyndte ved daggry og varede til solnedgang. På 
fire dage så de borgere, der fulgte det hele, 15-17 stykker. Der ind
ledtes med et offer til Dionysos på det alter, der altid findes i midten af 
den runde danseplads orkestra, hvor koret sang og dansede til musik
ledsagelse (se fig. 1). På grund af den store afstand mellem scene og 
publikum var skuespillerne udelukket fra at lægge vægt på at variere 
ansigtsudtryk. Man spillede derfor med masker, der én gang for alle 
gav rollen dens karakter. Enkelte masker har to asymmetriske ansigts-
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Fig. 6 Pompejansk vægmalcri. Overst 
t. h. maske, der ligner den ældre mand 
på vinkarret (ig. 3. 1. årh. e. Kr.

Fig. 7. Slavemaske af terrakotta. A ntik
samlingen, inv. 992. Højde 8,4 cm.
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dele, hvor den ene side ved øjenbrynets og mundvigens stilling får f. eks. 
et venligt og den anden side et barskt udtryk.

Ud over de bevarede tekster til komedier og tragedier er vore bedste 
kilder til viden om rollernes karakter og hele spillestilen små terra
kotta-figurer og masker, der er fundet i grave i områder, hvor man har 
dyrket græsk kultur. Desuden er der billedlige fremstillinger på græsk 
og græskinspireret keramik. Nationalmuseets Antiksamling har længe 
haft en stor samling masker og statuetter, men har først for nylig er
hvervet et samlet billede, som det fremtræder på et vinkar fra Sydita- 
lien, hvor grækerne siden det 8. årh. f. Kr. havde anlagt kolonier, byer 
helt efter græsk mønster, og hvor man søgte at leve på samme måde 
som moderlandet, med de samme religiøse ceremonier, fester og skue
spil (fig. 3). Her opførte man, så hurtigt man kunne, stykker, der havde 
været vist ved festerne i Athen.

Det rødfigurede kar viser en scene af træ, hvilende på fire doriske 
søjler. Et tæppe hænger mellem søjlerne, og midt på fører en lille trappe 
op til scenen, hvor der er tre optrædende. Skuespillerne i de to mandlige 
roller er iført trikot, der hænger i ål på arme og ben. De er alle udstop
pede for og bag med en komisk virkning for øje. Denne udstopning går 
helt tilbage til de optrin til Dionysos’ ære, som man mener er den 
første begyndelse til komedien, og som man kan få en forestilling om 
gennem billeder som fig. 5, der er fra før midten af 6. årh. f. Kr. Yderst 
til højre kommer en tjener i kort arbejdsdragt slæbende på en kiste 
(fig. 3 og 8). En række prikker i hvidgul matfarve gengiver metalbeslag. 
Derunder en lås, der skal sikre indholdet. Man kan gætte på, at det er 
penge eller andre kostbarheder. Sådanne trækister med metalbeslag er



Fig. 8. Slave med kiste. Detalje af fig. 3.

Fig. 9. Slave med alter. Terrakotta. An
tiksamlingen. inv. 1067. Hojde 10.5 cm.

der fundet et par stykker af i Pompeii, og de ca. 400 års forskel i tid 
synes ikke at have bragt ændringer i udformningen af det funktionelle 
møbel. I flere af Pompeii’s huse er der en særlig stensokkel til en stor 
kiste, som altså har haft en fast plads, man ikke skiftede hvert øjeblik. 
Det er nok ikke nogen hverdagsbegivenhed, vi er vidner til, når tjeneren 
slæber den tunge kiste ind i et hus, der er angivet ved en jonisk søjle. 
I hvert fald synes det at chokere den midterste person, der er fremstillet 
som en ældre herre med stok og langt tyndt skæg. Han støtter sig med 
den ene hånd på knæet og ser ud til at råbe en afmægtig protest (fig. 3 
og 4). Yderst til venstre står en kvinde med kunstfærdigt opsat hår. Hun 
slår ud med hånden, og man kan forestille sig, at hun giver ordre til 
tjeneren om kistens anbringelse i hendes hus (fig. 3 og 10).

En del af fortolkningen fremgår umiddelbart af situationen. Men vi 
har også nogle antikke skrifter, der kan hjælpe med klassificeringen af 
de optrædende masker. I et slags leksikon fra 2. årh. e. Kr. af den lærde 
forfatter Pollux er der en liste over maskerne til de skuespil, der hører til
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Fig. 11. Hetæremaske af terrakotta. 
Antiksanilingen. inv. 3246. Højde 12 cm.
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Fig. 10. Kvinde. Detalje af fig. 3.

i den nye attiske komedie, d. v. s. fra ca. 330 f. Kr. med hovedforfatteren 
Menander. Scenen på vinkarret er sandsynligvis lidt ældre, fra ca. 
370-360 f. Kr., fra den periode, der kaldes den mellemste komedie. Den 
ældste attiske komedies vigtigste skribent er Aristofanes, hvis stykker 
falder mellem 427 f. Kr. og 387 f. Kr. Fra den mellemste komedie er der 
desværre ikke bevaret andet end en række forfatternavne og enkelte 
fragmenter, hvoraf det ikke er muligt at rekonstruere en eneste komedie. 
Men vi har dog lov at antage, at der er træk både fra Aristofanes’ sene
ste komedier og fra Menanders tidligste, og at Pollux’ karakteristik af 
maskerne i nogen grad kan anvendes.

Desuden kan man forsøge at finde paralleller i de små terrakotta
masker. Fig. 7 viser en mandsmaske med kort, spidst skæg, opstopper
næse, optrukne øjenbryn og rynket pande, altsammen træk, der går igen 
på slaven med kisten på skulderen. (Fig. 8). Det må være den rolle, 
Pollux kalder „ledende slave“, den figur, der f. eks. bliver til Holbergs 
Henrik.



Tig. 12. Terrakottafigur af skuespiller, 
der fremstiller en ung kvinde. British 
Museum. Cat. 1530. Højde 3 cm.
Tig. 13. Terrakottafigur af skuespiller, 
der forestiller en ung kvinde. British 
Museum. Cat. 74ti. Højde 14 cm.

Slaven eller tjeneren er tit en central rolle i en græsk komedie. Det er 
ham, der klarer ærterne for de unge elskende og er kontakt for familiens 
unge søn til den strengt bevogtede unge borgerpige, han er interesseret 
i, eller for den ældre herre, der søger det lettere selskab. Det er nok 
snarest det sidste, der foregår på fig. 3, hvor kvinden ser ud til at have 
overtaget at dirigere tjenerens anbringelse af den kostbare kiste under 
protest fra den gamle herre, der ikke havde tænkt sig, at bekendtskabet 
skulle blive så dyrt. Slaven tager i hvert fald i komedien ofte på sig at 
sige sin herre et par sandheder, og for at undgå følgerne af, at de bliver 
taget ham ilde op, kan han søge tilflugt på et alter, hvor hans herre ikke 
kan røre ham. Der findes en hel række figurer både i bronze og terra
kotta, der viser en sådan situation (fig. 9). Hvordan det gik bagefter, 
kan man fundere over, men slaven kunne f. eks. aftvinge sin herre et løfte 
om at afstå fra repressalier.

Den ældre herre, der synes at være den retmæssige ejer af penge
kisten, bærer en maske, der hører til en fri borger (fig. 4). En noget 
lignende maske ser vi i trekvart profil på et vægmaleri fra Pompeii i 
selskab med fem andre masker, der sikkert viser et komplet sæt til en 
komedie (fig. 6). Maleriet stammer fra peristylet til et hus i Stabiae- 
gaden i umiddelbar nærhed af det lille teater. Det antages, at huset har 
været beboet af skuespillere, ligesom man tolker grave, hvor der er 
fundet sæt af terrakottastatuetter, der forestiller teaterfigurer, som til
hørende skuespillere.

Den myndige kvinde, som den ældre mand ses i selskab med, er 
næppe hans retmæssige kone og har heller ikke chance for at blive det. 
Pollux giver os den oplysning, at et tørklæde om håret betegner en 
hetære, og hvis hun desuden har guldsmykker i håret, er det den figur, 
han kalder den gyldne eller rige hetære, som inden for sine muligheder 
har gjort karriere. Der var i de fleste græske bystater, og også i Athen, 
som vi kender bedst, meget strenge regler for, hvem en attisk borger 
med fulde rettigheder kunne gifte sig med, så at hans børn fik samme 
rettigheder. Det kunne f. eks. ikke være selv en fri kvinde fra en anden 
græsk by, medmindre der var indgået en særlig traktat med den om 
dette forhold. Selv den ledende politiker Perikles kunne ikke legitimere 
sin livslange forbindelse med Aspasia, der var fra Milet i Lilleasien. 
Ironisk nok havde Perikles selv været med til at skærpe loven om ægte
skab og borgerrettigheder.

En kvinde, der levede i et sådant forhold, havde naturligvis ikke den 
retlige eller økonomiske beskyttelse, som en gift borgerkvinde nød. En 
attisk fri kvinde ville have sin familie til støtte og havde krav på at få 
hele den medgift, hun havde medbragt ved ægteskabets indgåelse, tilba
gebetalt i tilfælde af skilsmisse, og kun børn af et sådant ægteskab blev 
borgere med alle rettigheder.

Som Pollux’ betegnelse „den gyldne hetære“ antyder, kunne det alli
gevel gå damer uden disse borgerrettigheder udmærket. Et berømt eks-
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Fig. 14. Terrakottafigur af skuespiller, 
der spiller ung kvinde. Britisk Muse
um. Cut. 744. Højde 9,5 cm.

empel er Fryne fra Thespiae, som omgikkes kendte politikere og kunst
nere. Bl. a. var hun billedhuggeren Praxiteles’ inspiration til flere af 
hans Afroditestatuer. Hun blev så rig, at hun kunne opstille en statue af 
sig selv i guld i Delfi. Men det var dog nok en undtagelse. Højst sand
synligt ville hun ende som den gamle, fede kone, stadig med tørklædet 
bundet i panden, som nu prøver at tjene til livets opretholdelse ved at 
organisere forbindelser mellem velhavende borgere og en stab af yngre 
hetærer, der er afhængige af hende, eventuelt ligefrem hendes slaver, 
som hun har købt til formålet, eller måske opdraget i flere år, efter at 
hun har befriet en børnerig familie for et par af dens kønne småpiger 
ved udsigten til senere fortjeneste. Se fig. 16, der viser en terrakotta
maske til en skuespillerrolle af den art. Fig. 11 viser en yngre, stadig 
aktiv, med håret højt opsat på hovedet med løse krøller. Frisuren giver 
anledning til navnet „Lille fakkel“, som Pollux fortæller om. Det er 
samme frisure, som den stående kvinde på vinkarret har (fig. 10). Men 
denne er allerede rig nok til at sætte et par store guldsmykker under 
„faklen“. Situationen på scenen i øvrigt antyder jo også, at hun har 
evner for at sikre sig økonomisk.

Fig. 15 fortolkes som en anden kvinderolle og -skæbne, at være kon
kubine. Det kunne være tilfældet for en slavinde, der på den måde må
ske kunne forbedre sin stilling noget, eller det kunne også være en datter 
af en fri familie, der blot ikke kunne udrede den fulde medgift, der 
tilsyneladende krævedes til det retsgyldige ægteskab.

Det er hovedsagelig disse kvinder af tvivlsomt rygte, vi finder som 
optrædende i den græske komedie. Årsagen er formentlig, at de pæne 
piger blev holdt strengt inden døre, indtil deres fader fik arrangeret et 
passende ægteskab for dem. Der var altså ikke situationer i det daglige 
liv, der kunne inspirere forfattere til at beskrive kontakt mellem unge af 
borgerfamilie. Når den yngre komedie alligevel fatter interesse for at
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Fig. 15. Konkubinemaske af terrakotta. 
Antiksamlingen, inv. 5390. Højde 6,7 
em.

Fig. 16. Maske af fed, gammel kone. 
Terrakotta. An tik s amlin gen, inv. C hr. 
VIII 922. Hojdc 7,5 cm.



Fig. 17. Vinkar fra Paestum i Sydit alien, 
af maleren Astcas, ca. 350 f. Kr. Berlin. 
Staatl. Mus., inv. F 3044.

beskæftige sig med unge elskende, der lykkeligt får hinanden, må den 
gribe til trick som forbyttede eller bortkomne pigebørn, der opvokser 
som ufri og starter som hetærer. Hvis det så siden viser sig, at de er af 
god familie, er deres fortid ikke til hinder for, at de kan indgå lovligt 
ægteskab. Fig. 13 viser en terrakottastatuette af en ung kvinde med håret 
hængende ned til hver side over skuldrene. Det betegner ifølge Pollux 
foruden lys teint og lige, sorte øjenbryn den unge pige, der har mulighed 
for at blive rigtig gift. Ofte har hun lagt den store kappe op om hovedet 
og trækker den sommetider helt for ansigtet enten for at græde eller 
skjule sin latter. (Fig. 12 og 14.)

De forskellige masker, der brugtes i komedier med motiv fra daglig
dagen, anvendtes også i stykker, der f. eks. parodierede tragedier i høj 
stil med helte og guder som optrædende. En maske som hetæren på vin
karret fig. 3 eller den lille terrakottamaske fig. 11 kunne bruges til 
rollen som den skønne Helena.

En anden scene, der har en pengekiste som centrum, viser, at den 
gamle gnier var et taknemmeligt emne for de græske forfattere. Fig. 17 
viser en gammel, hvidhåret mand, der har lagt sig på låget af en kiste 
af samme type som på fig. 3 og 8. To sorthårede yngre mænd forsøger at 
trække ham ned ved at hive til hver sin side. En slave til højre kommer 
ikke sin herre til hjælp. Figurerne er betegnet med navne, som imidlertid 
ikke giver os stykkets titel. Den gamle mand hedder Kharinos, en skik
kelse, der lever videre i den latinske komedie, der i mange tilfælde blot 
er oversættelse og bearbejdelse af et græsk forlæg. Navnet er afledt af 
det græske kharis, det samme som vi har i charme, og må antages at 
være ironisk ment på den gamle gnier.

I baggrunden hænger en maske af en ung kvinde med sort hår, der 
hænger løst til siderne og er opsat i nakken. Der har altså også været en 
kvinde i stykket, selv om hun ikke personligt er til stede ved røveriet.
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Ved siden af hendes maske hænger en bladkrans, der kunne tyde på, at 
stykket har vundet en præmie i konkurrencen ved en af festerne, idet vi 
ved, at præmierne simpelthen bestod af vedbendkranse samt æren. 
I Athen kunne korførerne, d. v. s. de rige privatmænd, der havde beko
stet opførelsen, indvi et monument til minde herom til Dionysos, stadig
væk på egen regning. Der var mange, der benyttede sig af muligheden, 
da der ligefrem blev opkaldt en gade, Trefodgaden, efter det alminde
ligste monument, en trefod, disse rigmænd lod opstille.

Den store mængde vinkar, især fra det græske Syditalien, med motiv 
fra teatrets verden og med hentydninger til de præmier, stykket har 
indbragt, er sandsynligvis bestilt af forfatter eller korfører netop til at 
indvies som minde om sejren, hvadenten de ville give karret til en hel
ligdom, for at det dér for guden og de besøgende kunne vidne om deres 
berømmelse, eller de havde det privat som vore dages pokaler. Da de i 
mange tilfælde er fundet i grave, har det sidste i hvert fald somme tider 
været tilfældet.

De græske komedier fik, til trods for, at de i første omgang kun blev 
opført en enkelt gang, et langt efterliv. Først i hele den græsktalende 
verden, hvoraf Syditalien og Sicilien var en væsentlig del. Her havde 
imidlertid barbarer, d. v. s. folk, der ikke kunne græsk, lejlighed til at se 
de utvivlsomt meget morsomme opførelser, som vasebillederne giver os 
et indtryk af, selv hvor teksten er tabt. Terents og Plautus fra 2. årh. 
f. Kr. er de kendteste romerske forfattere, der påtog sig at gøre deres 
landsmænd delagtige i lystigheden ved at oversætte og tilpasse de græ
ske komedier til latinske omgivelser. Senere europæisk teater har igen øst 
af disse kilder, der har givet Molière emnet „Den gerrige“ og Holberg 
figurer som „Den stortalende soldat“ (Jacob von Thybo) og „Henrik“, 
den kvikke tjener, hvis forbillede vi kan se i versionen ca. anno 365 
f. Kr. på fig. 3 og 8.
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Fig. 18. Stik af teatret i Syrakus på 
Sicilien. 18. årh.



Fig. 1. Et parykmagerværksted i Paris. 
Efter Garsault, Uart du perruquier, 
1767

En glasparyk fra kunstkammeret

A f  H a n n e  F r ø s ig

En paryk med hår af glastråde og opsat på en velskulpteret parykblok 
findes overleveret fra Det kongelige Kunstkammer. Den er en stor sjæl
denhed, for man ser næppe magen andetsteds end i Uppsala, hvor en til
svarende er bevaret i Vetenskaps-Societetens samlinger. Undrende spør
ger man sig, om en sådan paryk har været beregnet til at gå med, eller 
om der mon kan ligge andet bag dens tilblivelse? Vi er så heldige, at vi 
kan få en del af vor nysgerrighed tilfredsstillet, for mens man nu ikke 
mere kender noget til Uppsala-parykkens herkomst, kan vi for vor pa
ryks vedkommende gennem Kunstkammerets arkiv blive ledt på spo
ret.

I 1740, den 31. august, blev parykken nemlig indført i Kunstkamme
rets protokol. Originalteksten er på tysk, som var det sædvanlige, offi
cielle sprog på Christian VI’s tid, men gengivet på dansk står der, at en 
af glas gjort paryk var blevet erhvervet. Den var fremstillet af en ita
liener ved navn Antonio Lera, der stammede fra Milano. Den blev
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Fig. 2. Glasparykken opsat på den til
hørende parykblok, som den blev er
hvervet til Det kongelige Kunstkammer 
i 1740.
Bortset fra, at den på grund af det 
skrøbelige hårmateriale ikke har været 
beregnet som brugsgenstand, fremt ræd ei
den som en af paryktidens sædvanlige 
hovedprydelser. Frisuren, den såkaldte 
..studsparyk“, var almindelig for præster 
og til dagligparykker. Dansk Folke
museum, nr. P 252.

Fig. 3 og 4. På modstående side, øverst: 
Detalje af parykken udvendig. „Hårene“ 
er i bundter fæstnet mellem tre hørtrå
de til lange sammenhængende trenser, 
der med grove sting er syet ned på groft 
hørlærred. Nederst: Parykkens indven
dige side. Foret er et fileret silkenet, 
der er rødt i issepartiet og iøvrigt natur
farvet. Langs kanten sidder der et mon- 
térbånd af nålestribet, blå silke, som 
fastholder parykkens form. 1 nakken 
rynkegang med snore.

betalt med 70 rigsdaler, og derefter på kongens befaling opstillet i 
Artificial-kammeret.

Således fik den sin plads i det værelse i Kunstkammeret, der rummede 
teknisk eller kunstnerisk mærkværdige genstande, og i H. Hoicks for
tegnelse over Kunstkammeret, som første gang blev udgivet i Køben
havn i 1775, bliver dette værelse skildret. Ganske vist er vor glasparyk 
ikke nævnt deri, men vi får dog indtryk af dens omgivelser. „Her findes 
alle Slags kunstige [kunstfærdige] Malerier af de berømteste Mestere, 
baade ældre og nyere, forfærdigede, saa og en Mængde af kunstrige i 
Træe-Værk, Elfenbeen, og i andre kostbare Materier prægtig udskaarne 
med kostbare ægte Stene indlagte og besatte herlige Mesterstykker af 
store og fortreffelige Mestere. -  Man seer og adskillige af Konger og 
høye Personer i Elfenbeen, Rav og Coraller kunstig, egenhændig ud-
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skaarne og dreyede Stykker, som til Afmindelse [erindring] ere for
ærede hertil, item [fremdeles] mange Sølv-Bægere og Skaale, hvorudi 
de rareste [sjældne] ægte Stene ere indlagte, af stor Værdie. Mang
foldige i Elfenbeen paa det fineste og netteste udskaarne Historie- 
Stykker, og med et Ord en utallig Mængde af deslige kunstige Ting af 
lige saa stor Rarhed som Kostbarhed; iblandt hvilke man ey ubillig reg
ner et kunstigt med Elfenbeen indlagt Skab, som af en stokblind Snedker 
er forfærdiget. Udi Skabene, som findes i denne Sahl, vises og en kostbar 
Samling af rare kunstige og mærkværdige Ting; iblandt andet et lidet 
Alter, omtrent en Haandbred høyt, i Træe meget fiint og net udskaaret 
af den berømte Albert Dürer. St. Johannis Hoved meget kunstigt ud
skaaret af den vidtbekiendte Romerske Cavalliero Bernini. Item adskil
lige Skibe, som med Seyl, Takkelage, og alt andet Tilbehør, ere af Elfen
been, Perlemoer og Raf, paa det kunstigste og fineste udskaarne og for- 
arbeidede; iblandt hvilke man i sær agter et lidet Skib af Raf, som er en 
Modell efter Krigs-Skibet Dronning Anna Sophia hvilket i Kong Fri- 
derik den Fierdes Regierings Tid blev bygget, og hvilken Modell i sin 
særdeles liden Størrelse saa skarp og tilforladelig efter Maale-Stok er 
indrettet, at endog Originalens Dimensioner deraf kan udfindes. Dette 
kunstige og prægtige Stykke er af nu værende Hr. Commandeur-Capi- 
tain Diderich de Thurah, i hans unge Aar forfærdiget, og i sin Art 
siges at være det eneste i Verden, som fortiener den Plads det har, nem
lig at have faaet Sted iblandt de kostbareste Rariteter i en stor Konges 
Kunst-Kammer. Man finder og her et kunstigt udskaaret Bæger, som af 
en Tolv Aars gammel Dreng, navnlig Magnus Berg, er forfærdiget. 
Denne samme Berg, som siden med Aarene mere og mere tiltog i Fuld
kommenhed i sin Kunst og Videnskab, er og Mester for den fortræffelige 
store Vase, som i denne Sahl findes af Elfenbeen og Sølv udarbeidet, 
hvilken han i hans høieste Alderdom har fuldført, og som af alle Kien- 
dere holdes høyt i Agt og Værdie, derforuden er en Deel af de forhen 
omtalte herlige historiske Stykker i Elfenbeen udskaarne og forfærdigede 
af ham; denne Berg var en Nordmand, og er for nogle Aar siden død.“

I forbigående bemærket har Hoick andetsteds i sin redegørelse for 
Kunstkammeret fremsat en for nutidens læsere ganske overraskende an
visning for publikum: „Saa findes og i denne Sahl en heel Deel æld
gamle Guld-Armbaand . . .  og som give Anledning til mange curieuse 
og nyttige Observationer, saa at en Antiquarius i denne Sahl allene 
kunde tilbringe nogle Uger med fornøielse, -  og endog ønske at have 
lige så lang Tid tilbage, for nøyere at betragte de Ting, som den sidste 
Tids Korthed ey havde tilladt ham grundig nok at examinere [under
søge]. Man har altsaa Aarsag til at udbede sig den Godhed af Kunst- 
kammer-Forvalteren, at aabne Indgangen dertil noget tidligere, end 
sædvanligt, paa det man uden alt for stor Hast kan betragte alle Merk- 
værdighederne med den Agtsomhed, som de fortiene, hvilket dog ikke 
lader sig giøre ved en eller to Besøgeiser paa samme.“
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Fig. 5. Tegningen viser, hvorledes de 
enkelte hårbundter „passécr“ er fæstnet 
i trensen. De er lagt mellem to trense
tråde, hvorefter der med en tredie er 
syet et par sting, for den næste passé 
blev anbragt. Almindeligvis blev hårene 
vævet op og ned mellem trådene, som 
det ses på den samtidige arbejdstegning 
på rnodstående side. Det kunne blot ikke 
lade sig gøre med de forholdsvis stive 
glastråde.

Det er en ikke uinteressant oplysning, at kongen personligt gav befa
ling om, hvor den nyerhvervede paryk skulle anbringes. Vi ved fra 
Christian VI’s dagbog, at han som så mange af sine samtidige følte stor 
begejstring for nyheder inden for teknik og videnskab. Således den aften 
i december 1744, da han og hele den kongelige familie lod sig under
holde på slottet af lektor Hee ved søetaten, der foreviste en elektriser
maskine. Begivenheden blev kort efter refereret i „Nye Tidende om lær
de Sager“, hvor der blandt andet stod: „Hs. Kongl. Majestæt viste ei 
alene, værende denne discours [under denne samtale] Prøver paa sit 
ugemene [usædvanlige] Talent og store Behag for Videnskaber, men 
lod endog et offentligt Beviis derpaa see i at regalere bemeldte Lector 
Math, med en Present af 200 Rdlr. ved at formere hans Gage med 200 
Rdlr. aarlig og desuden give til Experimenters videre Drift 100 Rdlr. 
aarlig.“

Det teknisk mærkværdige ved glasparykken er, at håret er ganske fine 
glastråde. I hele sin øvrige udførelse og montering svarer den ganske 
til sædvanlige parykker på denne tid, da parykmoden havde sin glans
periode.

Alle herrer gik med en sådan kunstig hovedbeklædning. Kun blandt 
bønder kom parykker ikke i brug. Det er således et karakteristisk eksem
pel, at seks parykker, som den forhenværende skytte Niels Jørgensen på 
godset Gedsergård på Falster efterlod sig i 1766, ved dødsboauktionen 
ikke blev solgt til nogen af de omkringboende bønder -  de holdt sig til 
det øvrige indbo, men til skomageren i byen. For herrer af stand var 
parykken derimod uundværlig. Man lod sig glatrage, for at parykken 
kunne slutte bedst muligt til hovedet, og de få, som ikke ville opgive 
deres naturlige hår, lod sig klippe og frisere, så det alligevel kom til at se 
ud som en paryk. Ja, selv i graven fik den døde sin paryk på.

Parykkerne blev udført i forskellige frisurer, og oftest havde man 
flere at veksle med. Glasparykken svarer med sit korte, buklede hår til 
den såkaldte „studsparyk“, der var sædvanlig til daglig brug og på rej
ser. Til parykkerne foretrak man almindeligvis menneskehår. Da det 
dog var både kostbart og vanskeligt at skaffe, benyttedes der også i stor 
udstrækning erstatningsmaterialer, idet først og fremmest hestehår, men 
også lammeuld og endda messingtråd blev forsøgt. Omkring 1770 havde 
en fattig student på Regensen i København en sådan. Glastråd var der
imod uegnet som emne til brugsparykker, for dertil er den alt for sprød.

Glasparykker findes kun omtalt som kuriosum i tidens store encyklo
pædier. Især har J. G. Kriinitz gjort fyldigt rede for dem i sin, der ud
kom i 1770erne. Han omtaler det som en specialitet inden for glasmage- 
riet, at glas kan forarbejdes til smidige tråde, der kan vikles op på en 
haspe. Det sker ved, at to glasrør glødes ved en lampe, indtil de smelter 
sammen, hvorefter man langsomt fjerner det ene rør bort fra lampen. 
Under dette vil der dannes flortynde tråde, som straks skal haspes op. 
Sådan fremstilles for eksempel fjerbuske, -  hvilket hyppigt benyttedes
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i 1700-årenes pompøse kunsthåndværk. Og begejstret fortsætter Krünitz: 
„Af sådanne glastråde lader der sig også på den nævnte måde vinde 
lokker, der ligner naturligt hår, ligesom det man nu og da finder hele 
parykker af i naturaliekabinetter.“ Krünitz har her øjensynligt netop 
haft parykker af den art i tankerne som den, der blev anskaffet til den 
danske konges kunstkammer i 1740.

Krünitz har støttet sig til en specialartikel om glasparykker, som det 
desværre har vist sig umuligt at finde frem til. Han har imidlertid også 
anført, at den beskrevne måde at fremstille glastråde på især blev 
benyttet af italienske instrumentblæsere. Således til natkugler, som man 
kunne have liggende ved siden af sit lommeur om natten. Så snart den 
blev berørt, ville kviksølvet indeni kaste lys, så man kunne se klokke
slættet. Ligeledes brugtes glastråde til små springvand til borddekora
tion og -  mere nyttigt -  til barometre og termometre.

Krünitz har ikke berørt glasspindingens alder. Vi tør vel sætte den i en 
vis forbindelse med det kunstfærdige og berømte venezianske filigran
glas, der bliver formet ved, at først tynde glasrør, oftest farvede eller 
mælkehvide, lægges i mønster op imod en form, hvorefter en boble af 
klart glas blæses ud i formen, så glasrørene fæstnes på ydersiden. Bob
len formes derefter på sædvanlig vis til den ønskede form. Imidlertid er

10

Fig. 6. Anvisning for parykmagere på at 
fremstille trenser og på at sy dem på 
underlaget. Efter Garsault, 1767.
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Fig. 7. Kunstkammer-bygningcn og i 
forgrunden et par herrer med parykker 
i pungefrisure. Udsnit af prospekt af 
Johs. Rack og Hans Eegberg malet 174S 
-1750. Dansk Folkemuseum, nr. 344/ 
1946.
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der ved filigranglas tale om rør, ikke om de flortynde, bøjelige glas
tråde, som til forveksling ligner hår. Glasspinding omtales ikke i den 
gamle italienske litteratur om glas. Det må derfor anses for givet, at 
teknikken har haft nyhedens skær af sensation, da kongen fik glas
parykken forevist af Antonio Lera i 1740, og at det netop var dette, der 
gav anledning til, at den blev anskaffet til Kunstkammeret.

Desværre har det vist sig umuligt at få nærmere oplysning om Anto
nio Lera personligt. Selve erhvervelsessummen er anført i Kabinets
kassens regnskab for den 30. august 1740: „An einen Italiener Nahmens 
Lera so ein Kunst-stück ein Paruque von Glas presentiret, zum Ge- 
schenck gegeben 70 Rdlr.“ Det lader således til, at man nærmere har 
opfattet beløbet som en gave til gengæld for det mærkværdige glas
arbejde, og at der ikke var tale om en handel i egentlig forstand. Lera 
har sandsynligvis blot opholdt sig her i kortere tid. I alle tilfælde har 
eftersøgningen efter ham været forgæves, såvel i borgerskabsprotokol
len for København, vejviserne for 1740erne, ekstraskattemandtalslisterne 
i 1743 og 1762, fortegnelsen over „Adskillige bevillinger fra 1730 og 
følgende år“, matrikelsprotokol og laugsarkiverne i Københavns Stads
arkiv. Det blev endvidere forsøgt at spore Lera i kirkebøgerne for Kø
benhavns katolske menighed, men også det uden held. Ganske vist var 
der ved et ægteskab i august 1788 en forlover ved navn Josepho Lero, 
men der oplyses intet nærmere om ham, eller om en mulig tilknytning 
til Antonio Lera.

Det ville være fristende at sætte Antonio Lera i forbindelse med 
Johannes Lerra, der som hofbarometermager averterede i Københavns 
adresseavis i 1779-1780 med barometre, kikkerter, termometre og 
øjenglas. Det kan tilføjes som en sidebemærkning i denne forbindelse, 
at der endnu findes barometre med hans signatur bevaret. De anførte 
arkivundersøgelser har dog ikke givet noget grundlag for en sådan til
knytning, men for fuldstændighedens skyld skal der dog anføres nogle 
data vedrørende hofbarometermageren: I ekstraskattemandtalslisten fra 
1762 er han for første gang blevet sporet som logerende i Adelgade hos 
en enke, der holdt „spise quarteer“ [pensionat]. Han er der betegnet 
„physio instrumentmager“, idet „Kongl.“ er overstreget i protokollen. 
Han har da åbenbart allerede kaldt sig „kongelig“, men først i oktober 
1766 fik han bevilling til at føre titlen. Fra maj 1767 fik han yderligere 
kongelig bevilling til at handle med norsk glas i København, foruden 
med de fysikaliske og optiske instrumenter, han selv fremstillede.

Skønt vi således er afskåret fra at få noget indtryk af den mand, der 
har fremstillet glasparykken, er oplysningen om hans italienske her
komst af væsentlig betydning. Han må således have haft forbindelse 
med sit hjemlands instrumentmagere, og har som følge deraf været i 
stand til at tilbyde den danske konge et arbejde, der både for samtiden 
og for eftertiden står som en sjældenhed, et vidnesbyrd om 1700-årenes 
store indsats og interesse for teknikkens udvikling.



Alkymisten på Rosenholm

4 / k n u d  holm

Mig randt da adi Sind /  hvad jeg tit jordam horde 
Af mangen lærd Discurs, dend salig Herre jorde /
Nu af Guds Ord oc Skrift /  nu Rettens Brug og Dom /  
Nu hvor Hippocrates ens med Galeno kom.

Eig. 1. Rosenholm. Jacob Kornerup, juni 
1858, akvarel i Nationalmuseet.

Mellem de talrige genstande, der dukkede op af mudderet ved tømnin
gen og rensningen af voldgraven omkring slottet Rosenholm i 1960-61, 
var de ting, der skal omtales nærmere her, en klokke-agtig ting (i første 
omgang omfattet som en af de, af mange ældre mennesker, velkendte 
fluefangere), nogle glasrør og forskellige andre fragmenter af glas. Alle 
er de rester af destillerapparater, der har været anvendt på Rosenholm.

Alt efter gemyt ser man nu for sig enten den søvnløse adelsmand, der 
med rande under øjnene stirrer på sine kolber for at iagttage det øjeblik, 
da væsken foran ham forvandler sig til den røde tinktur eller se guldet 
skille sig ud i den glødende slaggefyldte smelte -  eller man ser den 
ivrige arbejden med kolberne, der langsomt dråbe for dråbe fyldes med 
brændevin, mens duften ombølger den arbejdende kvinde eller mand. 
Hvordan har det sig nu med det, -  kan vi sige noget om anvendelsen 
af det fundne apparatur? Og kan vi sige, hvor gammelt det er?
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Fig. 2. Fund fra Rosenholms voldgrav. 
Destillerhjelm og fragment af kolbe. 
Foran denne ses tre stykker glasrør 
(rimeligvis dele af langhalsede kolber 
eller tragte) og til venstre en stilk fra 
en mindre destillerhjelm, toppen af en 
hjelm og et skår af en smeltedigel (C), 
til hojre toppen af endnu en hjelm. En
delig ses bagved to snabler af retorter, 
en knækket glas pistil (B), bunden af en 
glasmorterf?) og en lille kolbe eller ka
raffel. Tingene er udstillet i „Voldgravs- 
fundene“, Rosenholm.

Traditionen taler om Erik Rosenkrantz’ alkymi-studier, og det er 
naturligvis fristende at kæde denne vor viden sammen med disse spørgs
mål.

Men først lidt om fundet. Det mest fremtrædende stykke er den alle
rede omtalte klokke- eller snarere kubeformede hjelm, til hvilken det 
sandelig lykkedes at finde den afslagne stilk. Ikke nok med det, hjel
men viste sig at passe fortrinligt ned over halsen af en stor kraftig destil- 
lerkolbe. Selve kolbens bug er borte, men halsen, hvis øverste rand er 
nydeligt slebet, er tilstrækkeligt til at give os en idé om dens størrelse.

Destillerhjelmen, som den kaldtes herhjemme, eller alembic’en (ara
bisk al-anbiq af græsk ambix) er her af typen, hvor destillatet, der kon
denserer på hjelmens inderside, kan løbe ned i en rende, der omkranser
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Fig. 3. Adelsmand ved arbejdet i sit 
laboratorium.
Bemærk destillationsapparatet forrest 
på ovnen og krumhalsretorterne på ov
nens bageste del, de langhalsede kol
ber på stativet over ovnen samt de tal
rige remedier, der er fordelt i rammen. 
]anus Lacinius: „Pretiosa Margarita 
Novella“ 1577-83. Germanisches Natio
nal-Museum, Nürnberg.

kraven, med hvilken hjelmen omslutter kolbens hals, og herfra finde ud 
gennem den skrå stilk. Hjelmen har af samme grund en svag hældning 
over mod stilken.

Delene, der er udstillet på Rosenholm, er, som billedet viser, monteret, 
som om kolben hviler i et hul foroven i montrens underdel, der altså 
skal illudere som ovn. Rundt om er arrangeret andre stykker, som skal 
omtales nedenfor. Fotostaten i baggrunden er af en tegning fra et tysk 
håndskrift. Den ses afbildet i fig. 3. En adelsmand arbejder i sit labora
torium, hvor man bl. a. ser apparatur af ganske samme type som det 
fundne. Det ses, at ikke meget mere end den fundne hals i og for sig 
behøver at have stukket op af ovnen. Kolberne stod ofte i vandbad, 
således som et andet billede, der ligesom det foregående er fra 1500-
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Fig. 4. Destillation i 1500-tallet her 
..destillatio per aseens“.

tallet, viser (fig. 4). Ned over kolbens koniske hals er trukket en ring, 
der, når den bindes ned til nogle knopper på siden af ovnen, forhindrer 
kolberne i at flyde op. Kolberne kunne på samme vis placeres i kobber-



Eig. 5. ..Dcstillatio ad latus**, Conrad 
Gesner: „De Rcmediis sccretio -**, Zü
rich 1552.

Eig. (i. ..Dcstillatio per filtrum**, ll. 
Brunschwygk: ..Liber de arte distilland i 
de simplicibus**. Strasbourg 1500.

kedelen foroven i ovnen omgivet af sand eller aske, eller de indmuredes 
eller indkapsledes i et lag 1er, således at deres bug var beskyttet mod 
direkte påvirkning af flammerne.

Destillation er en gammel kunst, hvis oprindelse fortaber sig noget i 
det uvisse. Sikkert er det dog, at egentligt destillationsapparatur har væ
ret i brug blandt alexandrinske kemikere i det første århundrede e. Kr. 
Det er næppe helt forkert at antage, at fremkomsten af destillations
apparatet, som vi kender det fra de alexandrinske håndskrifter, har en 
vis sammenhæng med de pustede glasvarers opståen i tiden omkring 
Kristi fødsel.

Destillationsapparatet kom til at spille en vældig rolle for udviklingen 
inden for kemien op igennem tiden. Som et middel til at skille forskellige 
substanser i dets bestanddele blev det et vigtigt værktøj for den, der 
ville forstå og udfinde materiens sammenhænge. Også teknologisk har 
det fra første færd haft afgørende betydning for fremstillingen af en 
lang række stoffer.

Destillatio betyder egentlig, at noget drypper eller flyder. Betegnel
sen dækkede oprindelig en række forskellige operationer, hvoraf kan 
nævnes destillatio per filtrum, en art filtreringsproces, hvor væsken 
flyder gennem en filttrekant, der er hængt op over randen af karret, og 
fra hvis spids den kan opfanges i en kolbe el. lign.: destillatio per des- 
censum ved hvilken de flydende bestanddele, der ved varmepåvirkning 
sveder ud af det under behandling værende materiale, drypper ned i en 
beholder neden under den, i hvilken stoffet er anbragt (denne fremgangs
måde er muligvis langt ældre end den proces, vi idag forstår ved destil
lering): destillatio per ascens, der er den normale destillationsproces, 
ved hvilken dampene stiger tilvejrs og efter kondensering opsamles i en 
ved siden af destillationsapparatet placeret beholder, og destillatio ad 
latus, der betegner destillationsprocesser, hvor dampene ikke får lejlig
hed til at stige højt tilvejrs, men gennem en næsten vandret liggende 
kolbe eller en retort destillerer over i et ligeledes liggende forlag. Bruges 
ved mere tungt destillerbare væsker. Destillatio betyder også snue, og 
det var jo ikke mærkeligt, at når næsen løb i koldt vejr, var det, fordi 
dampene fra maven steg til hovedet, hvor de blev til vand som i en 
„alembic“ og dryppede ud gennem næsen.

I manges forestilling er destillationsapparatets historie uløseligt bun
det til fremstilling af alkohol. Det skulle dog vare længe, før det kom i 
brug til dette formål. Tilsyneladende opstår denne senere så almindelige 
idræt i Italien omkring år 1100, rimeligvis i Salerno.

Før denne tid destilleredes først og fremmest æteriske olier fra blom
ster af alle tænkelige slags, men også terpentin, petroleum og mange an
dre stoffer. Af blomster var det navnlig rosen, der måtte holde for, og 
store centrer for fremstilling af „rosenvand“ opstod såvel i den nære 
orient som i vesten (specielt Frankrig). Destillation er kun en enkelt af 
alle de kemiske operationer, man kendte til på den tid, men utallige var
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Fig. 7. ..Dcstillatio per dcsccnsum“, Gio- 
van Battista della Porta: ,.De dcstilla- 
tionc Roma 160S, Strassburg 1609.

de stoffer, der måtte i destillerkolben for at tilfredsstille de eksperi
menterendes nysgerrighed. Dyr og planter, jordarter og mineraler, væ
sker af alle slags, alt måtte i kolben for at afsløre sit sande væsen. 
Undertiden måtte adskilligt i kolben samtidig, og kombinationerne var 
jo utallige, men mange nye stoffer blev også virkelig resultatet af de 
mange anstrengelser. Størst betydning fik vel næsten opdagelsen af de 
stærke mineralsyrer salpeter-, svovl- og saltsyre, som man havde kend
skab til i hvert fald midt i 1200-tallet. Tidligere var den stærkeste syre, 
man havde kendskab til, eddiken, som man ovenikøbet næppe kendte til 
at fremstille i særlig koncentreret form før op imod denne tid. Destilla
terne klassificeredes ellers som „vande“ eller „olier“ alt efter deres ud
seende og opførsel. Heraf f. eks. betegnelsen vitriol-olie for svovlsyre.

De alkoholiske destillater er den første tid udelukkende bestemt til 
medicinsk brug og vinder først efterhånden større udbredelse, i øvrigt 
vel ikke rigtig opfattet som en drik i almindelig forstand, men mere som 
et eliksir, man indtog for at sikre sig godt helbred og langt liv. Den 
almindelige forestilling hang her sammen med filosoffernes og alkymi
sternes forestilling om at kunne uddrage en slags livgivende princip, en 
quinta essentia, af stoffet. Dette, det femte element, mente man, var 
årsagen til alt liv, vækst og forandring. Det gennemstrømmede de øvrige 
fire elementer, ild, luft, vand og jord, som dannede hovedhjørnestenene 
i den aristoteliske filosofi om materiens sammensætning.

En sådan quinta essentia mente mange at have fundet med alkohol. 
Eller rettere, man havde fundet et „vand“, der indeholdt særlig store 
mængder af denne. Produktet omtaltes som aqua ardens, brændende 
vand (1. gangs destillatet er i heldigste fald tilstrækkeligt spritholdigt til 
at kunne antændes) eller „brændt vand“. Man tilførte „ild“, som betrag
tedes som et stof, der passerede glassets „porer“ og optoges i væsken 
inde i kolben, en tro, som man kan finde forfægtet næsten lige så længe, 
som vi finder apparatur af denne type i brug. Man „brændte“ i øvrigt 
vande af mange slags -  altså også vin. Betegnelsen brændevin har 
hævd fra den tidligste tid, og det virker derfor ualmindelig tåbeligt, at 
man nu vil forbyde brugen af ordet. Man kunne ligeså godt forbyde 
ordet hest.

Ved gentagen destillering får man den rene aqua vitae, der kunne 
være op omkring de 90 °/o alkohol. Destillatet prøvedes ved, at man 
vædede en klud deri og antændte den. Brændte spritten bort uden i 
øvrigt at gøre kluden skade, havde man aqua ardens, der indeholdt så 
meget phlegma, d. v. s. vand, at kluden ikke kunne brænde. Var kluden 
vædet med aqua vitae rectijicata, ville den derimod brænde op til aske. 
Senere får vi omvendt, at aqua ardens betegner den stærke rene alkohol 
i modsætning til aquae vitae, der nu betegner forskellige alkoholholdige 
drikke, i reglen destillater eller alkoholiske udtræk af forskellige planter 
og frugter. Man har formentlig opgivet tanken om alkohol som en 
quinta essentia og betragter den nu som et middel til at trække særligt
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Eig. S. ..Destillatio per deseensnm“ her 
med solen som varmekilde. Giovan Bat
tista della Porta: ibid.

livgivende eller biologisk virksomme bestanddele ud af planterne med, 
og lad os ikke forbigå det ikke uinteressante, at man brugte det til at 
trække smagsstofferne ud med.

Glosen alkohol hentyder til noget æterisk eller meget findelt og kan 
langt op i tiden findes anvendt også om særdeles findelte pulvere af 
forskellig art. Først den hollandske læge og kemiker Boerhave (1668— 
1738) anvendte glosen entydigt om det, vi i dag kalder ætylalkohol. Si
den har kemisk forskning vist dette stofs opbygningsmæssige lighed med 
en række andre stoffer, således at vi idag atter taler om alkoholer som 
en hel gruppe af stoffer.

Noget lignende er det gået ordet spiritus, når vi ser bort fra den sidste 
del af udviklingen. Spiritus, ånd, har at gøre med det at ånde. Begrebet 
ånds sammenhæng med sjæl kommer af forestillingen om, at mennesket 
drager livskraften ind med respirationen, åndedraget. Fra kalkmalerier 
og træsnit kender vi også forestillingen om, at sjælen forlader legemet 
gennem munden. Forestillinger om alle ting som værende besjælede, 
levende i en vis forstand (metaller „gror“ i jorden o. s. v.) fører til forsøg 
med at uddrage og isolere deres spiritus. Vor verden er befolket af 
ånder, der bor i de materielle ting og i skabninger af alle slags. I de 
hinsides døden eksisterende verdener er ånderne løsrevet fra deres mate
rielle sammenhæng. Vi fornemmer tydeligt denne opfattelses rod i mere 
primitive animistiske religioner. Den kristne religions helligånd, spiritus 
sanetus, en slags „overånd“, der gennemstrømmer Guds skabninger, 
specielt mennesket, hvis guddommelige oprindelse herigennem bliver 
særlig iøjnefaldende, betegner det næste led i en udvikling. Men man 
søger stadig de „mindre ånder“ for at fange dem og opbevare dem på 
flaske. Spiritus vini, herhjemme vinånd eller vingeist, var således blot en 
blandt flere „ånder“, det lykkedes at isolere. Hvor bogstaveligt man 
skal opfatte ligheden mellem de „levende“ ånder og de „materielle“ 
ånder, er ikke til at sige, men sprogbrugen vidner jo tydeligt om en 
sammenhæng i opfattelsen. Set på denne måde er der dog tale om en 
syntese af en lang periodes tankegang, hvis gyldighed naturligvis er 
diskutabel.

„Den sorte død“, der hærgede Europa i 1348 og følgende år, har rime
ligvis bidraget en del til udbredelsen af alkoholdestillaterne, idet disse 
overalt anbefaledes som forebyggende og helbredende middel. Det sti
gende misbrug af alkohol, der fulgte efter, og de åbenbare uheldige føl
ger dette havde, førte imidlertid til, at alkoholen af nogle betragtedes 
som djævelens værk. Den var både en velsignelse og en pestilens. Kirken, 
der før reformationen havde været alkohol’ens protektor, idet megen god 
sprit blev destilleret bag klostrenes mure, førte nu mange steder an i 
kampen mod alkoholen. Samtidig hermed udskænkedes vinen stadig i 
kirken under nadveren. Disse to ting betragtedes -  som rimeligt var -  
som helt forskellige. Det var selve destillationen, der var formastelig (vi 
mindes om situationen idag, hvor vi nok må lave vin selv, men ikke
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Fig. ft. ..Moorkopf" med sidetubus. der 
tillader gennemstrømning af kølevand 
fra en højere beliggende beholder. 
Jaeques J. Besson: ..De absolute rationc 
extrahendi olea et aquas e mcdicamcn- 
tis simplieibus. Liber", Ziirich 1559.
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destillere!), og dette kan måske have været medvirkende årsag til den 
stigende animositet hos nogle mod andres syslen med kolber, glas og 
retorter. For senmiddelalder-adepten var det klart, at lysets og mørkets 
fyrste åbenbarede sig i hans værk, og for nogle var det en stadig påmin
delse om, når man „legede med ilden“, da bestandig at påkalde sig 
Guds hjælp og beskyttelse. Nogle lod sig i stedet friste til at påkalde 
djævelens eller mørkets fyrstes hjælp. Det dualistiske syn, der afspejles 
i megen af den tids tankegang, havde rødder langt tilbage i tiden; via 
alkymistisk litteratur er der bl. a. forbindelse til den kinesiske yang og 
yin filosofi, men også aristotelisk filosofi med dens lære om modsæt
ningerne varm og kold, tør og fugtig, der kombineret på forskellig måde 
optrådte i de fire elementer, spiller ind.

For alkymisten gjaldt det om at forene noget i høj grad praktisk og 
reelt, nemlig de stoffer, han havde foran sig, hans viden om dem, hans 
iagttagelser, med noget andet, nemlig den filosofi, han skulle have det 
hele til at passe ind i, den filosofi, der skulle lede ham på hans vej. 
Tanken var hans andet værktøj, og hvorfor skamme sig over det? Med 
Descartes kunne han rose sig af at være udstyret med fornuftens klare 
lys, der trods alt var ham indgivet af Gud. Skinnede det undertiden ikke 
så klart, var det naturligt at søge sin tilflugt i bøn. Alkymien blev efter
hånden for dem, der ikke forstod at holde sig til de mere kontante prakti
ske resultater, en meget fortænkt affære opblandet med megen obscur 
og mystisk tankegang. Talmystikken, hvis rødder jo også fortaber sig i 
historiens perspektiv, blev en integrerende part heraf.

For os idag synes meget af denne middelalderlige naturfilosofi at 
være et slemt sammensurium af fuldkommen inkommensurable størrel
ser, selv om den ofte ejer sin egen logik. I 1600-tallet var det ander
ledes. Selv for den mest nøgterne hørte teologi og naturfilosofi, for ikke 
at kalde det naturvidenskab, sammen på en eller anden vis og lod sig 
ikke skille. Ja, ved Københavns universitet kunne en lærebog endnu i 
1748 ende med ordet amen (Horrebow’s Elementa Philosophiæ Natura
lis). Tingene hang anderledes sammen for folk dengang, og selv om vi 
i dag må afvise meget af den tids filosofi som tankespind og overtro, 
kan man ikke lade være med at finde sig tiltalt af netop dette træk. Der 
er et vidsyn heri, som kan minde om det, som i vore dage en Niels Bohr 
har ladet komme til udtryk.

Sideløbende med den mere spekulative alkymi og den meget eksperi- 
menteren eksisterede en praktisk, mere teknologisk bestemt kemisk virk
somhed knyttet til fremstillingen af en stadig mere omfattende række 
af stoffer. I skrift afspejles dette i receptsamlinger ofte af meget blandet 
art, bøger om minedrift og metallurgi m. v. Samspillet op igennem tiden 
mellem den spekulative kemi og den praktiske kemi er noget meget 
spændende. Den periode, vi i sidste ende beskæftiger os med her, 1600- 
tallets Europa, lægger op til den forening af de to, som opstår med den 
nye kemiske videnskab med tryk på ordet videnskab.



Fig. 10. Kobberstik med de symboler og 
insignier man elskede i 1500- og 1600- 
tallet. Stikket er udført til minde om 
Holger Rosenkrantz (1599-1634), søn af 
Frd. Rosenkrantz til Rosenvold og 
Stjernholm og Rigborg Brockenhuus 
(uden for ægteskab). Holger R. gik i 
hollandsk krigstjeneste og faldt i en 
træfning ved Venloo.
R. de Hooghe fecit 1682.
Fotografisk gengivelse direkte fra kob
berpladen. Rosenholm.

Alkymisternes bestræbelser for at finde guld er ofte nok blevet udlagt 
som griskhed, ligesom deres mere eller mindre bevidste forsøg på at føre 
andre bag lyset er blevet fremhævet. Blandt de mange, der har stillet 
deres større eller mindre færdighed og sagkundskab til rådighed for 
betalende fyrster, er også adskillige, der har måttet betale for deres 
dristighed med livet eller friheden, hvis de da ikke har vidst at for
trække i tide.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at megen alkymistisk stræben sim-
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Fig. 11. Afbildning af en alembic i W il
liam Henry: ..Élémens de Chimie Expe
rimentale“, Paris 1812.

pelthen har været dikteret af ønsket om en større erkendelse, et forsøg 
på at eftervise, om tanken om f. eks. metallernes vækst og gradvise for
ædling i naturen nu også holdt stik.

Troen på metallernes transmutation rækker tilbage til begyndelsen af 
vor tidsregning og er god latin langt op i tiden. Den ebber først ud, 
efterhånden som ideen om grundstoffer i mere moderne forstand vinder 
fodfæste, hvilket sker i slutningen af 17OO-tallet og begyndelsen af for
rige århundrede. Troen på transmutationen er filosofisk begrundet, men 
det faktum, at f. eks. visse sølvmalme indeholder guld, som man på et 
tidligt tidspunkt forstod at skille fra sølvet, tolkedes sådan, at noget 
af sølvet allerede var blevet til guld i jordens skød og altså som et tegn 
på, at forvandlingen var mulig.

Vil man bruge et par moderne ord som grundforskning og målforsk
ning, kan man måske sige, at begge ting fandtes i den alkymistiske 
forskning. De af fyrsterne engagerede kemikere havde i reglen konkrete 
mål at følge. Et af de væsentligste var naturligvis at finde genvejen til 
fremstilling af guldet.

Endnu op i 16- og 1700-tallet finder vi destillationsapparatur, der må 
antages ganske at ligne det apparatur, alexandrinske kemikere benyt
tede sig af ved begyndelsen af vor tidsregning. En del afvigende typer 
var ganske vist efterhånden opstået sideløbende hermed, men egentlig 
revolutionerende forbedringer var ikke indtrådt. Den vigtigste nyhed, 
der var indtrådt undervejs, var indførelsen af køling af piben, hvad 
enten denne var lige eller bugtede sig som en slange. Alembic’en kølede 
man undertiden ved hjælp af våde klude.

En med alembic’en beslægtet type var den såkaldte Moorkopf, som var 
forsynet med en høj krave, der dannede et bassin uden om og op over 
den egentlige hjelm. Dette bassin fyldtes med vand, som udskiftedes fra 
tid til anden. Sene Moorköpfe kan være forsynet med et afløb, sådan at 
man kan etablere kontinuerlig køling.

Ved siden af destillerapparatet med kolbe og hjelm opstod i middel
alderen en type, der forbandt disse to dele i én, den såkaldte cornue, 
krumhals eller retort. Formentlig opstået i det vestlige Europa kendes 
den eksempelvis fra de ældste trykte bøger om destillation, således 
Brunschwygk’s „Liber de arte distillandi de simplicibus“ trykt i Stras
bourg år 1500. Retorten overflødiggjorde den omstændelige tætning 
mellem kolbens hals og hjelmen, som ellers udførtes med det såkaldte 
lutum, for hvilket der fandtes forskellige opskrifter alt efter arten af 
destillatet.

Med forbedringer i glaspustningsteknikken i 16- og 1700-tallet blev 
der også tale om forbedringer af laboratorieudstyret. Både retorter og 
destillerhjelme kunne i 1700-tallet leveres med tubus foroven, gennem 
hvilken yderligere væske kunne tilføres eller termometre indføres. 
Nødvendigheden af at kunne skille hjelm og kolbe fra hinanden elimi
neredes hermed i nogen grad. Dette i forbindelse med bedre forståelse
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af varmens væsen, øget indsigt i fordampningens og kondenseringens 
mekanisme og den deraf følgende stadig forbedrede køleteknik gjorde, at 
alembic’ens dage var talte. Man ser den dog stadig afbildet i kemibøger 
fra forrige århundredes begyndelse som f. eks. William Henrys „Ele
ments of Experimental Chemistry“ her fra den franske udgave fra 1812.

Den vellykkede destillation af alkohol i den tidlige middelalder beroe
de på tre faktorer, der var nye inden for destillationskunsten nemlig 1) 
køling af siderøret, 2) opdagelsen af, at man kunne binde en del af van
det i kolben med brændt kalk eller andre kemikalier, der kan optage 
vand og 3) gentagen destillation. Hertil kommer detailler ved udform
ningen af apparaturet, opvarmningsformen og „brudt destillation“. Det 
sidste gik for sig på den måde, at man smed det første, der gik over, 
væk, det indeholdt for meget vand, dernæst fortsatte man, indtil en vis 
mængde af væsken var destilleret over. Ændringer i væskens koge
punkt havde man ikke mulighed for at fastslå, da man ikke havde noget 
termometer, men en del kunne aflæses af væskens opførsel i kolben og 
dråbernes flod. Begge dele kunne iagttages, hvis man destillerede i glas
apparatur.

Netop det på Rosenholm fundne apparatur er af den allerældste type, 
der var beregnet til køling af selve hjelmen. Destillerhjelmen fra Rosen
holm er ikke, som det er set anført et sted „et fremragende redskab til 
fremstilling af spiritus“. Hjelme til destillation af sprit blev på et meget 
tidligt tidspunkt af spritfremstillingens historie udformet med roret ud
gående foroven eller i siden af hjelmen og manglede ganske den rende, 
som Rosenholm-hjelmen har forneden og fra hvilken stilken udgår.

Fig. 12. To retort-„snabler“ fra Rosen- 
holm-fundet.
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Fig. 13-21. Et udvalg af de talrige sal
vekrukker, der indgår i vold gravs f l in 

dene på Rosenholm. De er gengivet i 
knap */3 størrelse.
For en kort omtale af de øvrige fund 
se Skalk 1962 nr. 3.

Hatten til det almindelige brændevinstøj tillader de mindre flygtige 
bestanddele, der kondenserer på indersiden af hatten, at flyde tilbage i 
den kogende væske. I Rosenholm-hjelmen vil der gå for meget vand 
med over, til at man vil kunne opnå nogen større spiritusprocent, men 
den kan have været brugt til overdestillering af alkoholiske udtræk af 
planter, hvor det gjaldt om at få de æteriske olier med over i destillatet.

I Rosenholm-fundet finder vi også fragmenter af retorter, bl. a. to 
krumme, ret tykke „snabler“ (retorten kaldes også undertiden elefant). 
Retorten er på denne tid endnu uden det skarpe knæk ved overgangen 
mellem kolbe og hals, som den får senere på Berzelius’ tid. Desuden fin
der vi nogle glasrør, der enten har tjent som piber til forlængelse af 
destillerhjelmens stilk eller er de langt udtrukne halse af „fioler“ 
(phiale) som de, der figurerer på håndskriftillustrationen hængende på 
væggen over ovnen. Desuden findes toppen af endnu to hjelme, stilken 
af en hjelm, en knækket glaspistil fra en glasmorter, bunden af en glas
morter -  muligvis netop den til pistillen hørende, og endelig et skår af 
en lille trekantet smeltedigel. Den lille glaskolbe er ikke egentligt labo
ratorieudstyr, men snarere en lille flaske eller karaffel, som dog udmær
ket kan have indeholdt et af de i laboratoriet fremstillede destillater.
Den i indledningen nævnte Erik Rosenkrantz var tredie besidder af 
slottet Rosenholm, søn af Holger Rosenkrantz, der kaldtes den lærde, 
sønnesøn af Jørgen Ottesen Rosenkrantz, slottets bygmester, rigens råd 
og medlem af formynderregeringen for den unge kong Christian IV.

Som almindeligt i de dage suppleredes de unge Rosenkrantz’ers hjem
lige skolegang med studier ved udenlandske universiteter. Jørgen Rosen
krantz (1523-96), hvis forældre døde af pest, da han var to år gammel, 
blev af sin faster Sophie Rosenkrantz (Axel Brahes hustru) sat i skole i 
Byring kloster i Skåne, siden i Malmö og København, hvor han under
vistes af forskellige af universitetets lærere. Siden kom han til Witten
berg, hvor han studerede en årrække og hørte der -  som han siger -  
„mange drabelige lærde mænd, besynderlig D. Morten Luther og Phi- 
lippum“ (Melanchton).

Sønnen Holger (1574-1642) havde privat lærer på Rosenholm, til 
han var tolv. Derefter sendtes han i skole i Århus fire år, hvorefter han 
kom til Rostock og siden til Wittenberg, hvor han var i fem år. Holger 
udviklede sig til at blive en overordentlig indsigtsfuld og lærd mand 
med omfattende kundskaber i jura, medicin, filosofi og navnlig teologi, 
der skulle blive hans særlige felt. Han beherskede latin til fuldkommen
hed, hvad hans omfattende korrespondance og øvrige bevarede skrifter 
viser, ligesom han lærte sig hebræisk af hensyn til sine studier. Lærde 
Holger betragtedes dengang som i dag som en af de mærkeligste per
sonligheder i 1600-tallets Danmark. Hans meget omfattende bibliotek på 
Rosenholm, der en overgang som krigsbytte befandt sig i Tyskland, men 
siden med stor bekostning købtes hjem igen, var berømt viden om, og 
Rosenholm blev under Holger et navnkundigt lærdomssted med natur-
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videnskabelige samlinger og laboratorium. Adskillige både adelige og 
borgerlige unge fik her en fortrinlig opdragelse og uddannelse. Holgers 
interesse for studier og pædagogik fik ham også til at støtte oprettelsen 
af udvidede stiftsskoler (gymnasier) for at sikre fyldigere forberedelse til 
universitetet. Da Odense gymnasium oprettedes i 1621, blev han dets 
„Director“, og han havde del i oprettelsen af det adelige akademi i 
Sorø, hvis „øverste tilsynsmand“ han blev. Han oprettede hospital i 
Hornslet ved kirken og indrettede i den mærkelige tilbygning oven på 
kirkens våbenhus et kirkeligt bibliotek, en idé, han muligvis havde fra 
sin farbroder, Holger Ottesen Rosenkrantz til Boller, om hvem det hed
der, at han „var en særdeles gudfrygtig Herre, læste ey allene flittig i 
Bibelen og andre gudelige Bøger, men endog hjalp til, at andre Folk 
også kunne dertil opmuntres; hvorfore han lod kiøbe og indlægge gavn
lige Bøger udi Hatting-, Vod (d. v. s. Ut)- og Torsted kirker“.

Det gik sørgeligt med Holger Rosenkrantz’ mange teologiske skrifter, 
hvoraf kun ganske få kendes nu. Holger kom på forskellige måder i 
modsætning til den hjemlige teologiske sagkundskab, hvilket hindrede, 
at hans senere værker blev trykt. Det, der er bevaret fra hans hånd, har 
dog været tilstrækkeligt til at overbevise religionshistorikere om det 
beklagelige i, at dette store materiale er gået tabt.

Holgers store bibliotek er også borte. Det deltes mellem sønnerne 
Gunde og Erik og er siden spredt for alle vinde, idet Gundes bibliotek 
blev ført til Sverige som krigsbytte, og Eriks solgt efter hans død. En del 
af bøgerne findes nu i Stockholm, Uppsala og København, men et no je 
kendskab til Holgers bibliotek må vi savne. Derimod får vi et vist kend
skab til bogbestanden på Rosenholm i Eriks tid gennem det auktions
katalog, der udfærdigedes ved salget af hans bøger. Grundstammen i 
Eriks bibliotek udgjordes af bøger fra faderens og farfaderens samling, 
men Erik øgede støt bindenes antal, og slottet havde i hans tid sin egen 
bogbinder.

Erik (1612-81) havde ikke haft ringere skolegang end sin far. Efter 
først at have haft privat lærer på Rosenholm blev han sendt til Odense 
Trivialskole samtidig med, at han undervistes af en anden privatum 
præceptorem (Doet. Lauridtz Jacobsen, siden superintendent d. v. s. bi
skop over Fyns stift). 1624 kom han til Sorø Akademi, hvor han var ind
til 20. dec. 1626, „der Keyserens Folck hafde indtaget Jylland“, efter 
hvilket familien opholdt sig i Skåne indtil freden i 1629. Fra 1629 to års 
studier i Oxford; „Reyste och imidlertid udi Landet de fornemmeste 
Steder og Byer at bese /  hvor noget mercheligt var at observere“. 1631- 
34 universitetsstudier i Leyden. Endelig rejste han alene via Holland og 
Brabant til Frankrig, hvor han besøgte en række byer og studerede i 
bl. a. Saumur og Paris. Rejsen varede fra februar 1635 til maj 1637.

Erik afslørede allerede i sine studieår sin levende interesse for kemi 
og naturvidenskab i det hele taget. Han korresponderede bl. a. med 
kemikeren Ole Borch (stifteren af Borchs kollegium).
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Fig. 22. Parti af kælderen i Rosenholms 
sydvestre hjørne pavillon. Rammet er op
delt i to halvdele af en murbue. der ses 
i billedets øverste højre hjørne. Bagved 
ses åbningen til en ovn og i billedets 
øverste kant åbningen til skorstenen. Til 
venstre ses en lille murniche ligeledes 
med aftræk til skorsten samt rester af 
den murede kappe, der har dækket hele 
ildstedet.

Erik fortsatte faderens Rosenholm akademi, til hvilket knyttedes flere 
lærere. Eriks lærdom og hans bogsamlings ry afspejles på morsom måde 
i flere af de latinske og danske epigrammer, som er trykt sammen med 
biskop Grawes ligprædiken over ham. I Johannes Olavius’ 4. epigramma 
står der f. eks. om Døden:

„Hand kunde sparet ham fordi hand er saa lærd /
Bibliotheche best hand havde her i Landet,
Det brød mig* Døden høyt med Medicin og andet / “

og senere stadig om Døden:

„Hand os Her(r) Rosenkrantz har skilt ved Lif og Bøgger“.

I et andet:

„Bibliotheche var ey til med lige Ære
Det aaben stod for hver /  hand til de Lærdis Laf (laug)
Saa mangen ædel Bog och self til Trycken gaf“.

Endnu klarere fornemmelse af Eriks oprigtige interesse for naturvi
denskaberne, specielt kemi og medicin, får vi ved at gennemlæse auktions
kataloget. Foruden adskillige uspecificerede bøger og håndskrifter om 
kemi og medicin placeret bagest i kataloget indeholder det en så repræ
sentativ samling af litteratur om disse og tilgrænsende emner strækkende 
sig fra oldtidsforfatterne og frem til Eriks egen dag, at man må for-

* trykfejl for med?
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bavses. Biblioteket var naturligvis bredt anlagt, som adelsbiblioteker 
almindeligvis var, men tendensen er klar. Der er ingen tvivl om, at 
samlingen nøje afspejler Eriks interesser. Forholdet kan være accentu
eret, hvis man tænker sig, at de solgte bøger kun har været et udvalg af 
den bestående bogmasse. Vi ved ikke, om man har solgt alt rub og stub, 
men størsteparten har det vistnok været. Det drejer sig om noget over 
6000 bind.

Nu må man ikke forestille sig Erik Rosenkrantz som en stuelærd herre, 
der var uden sans for livets mere praktiske sider. Godset øgedes i hans 
tid betydeligt ved en meget bevidst indsats fra hans side. I relation til 
kemien lægger vi mærke til, at han anlagde en krudtmølle på godset 
(1655). Hans store leverancer af krudt til kongen, der fik brug for ikke 
så lidt under de efterfølgende svenskekrige, betaltes for en stor del med 
pant i krongods, der efterhånden ved mageskifter kunne lægges til de 
rosenkrantz’ske godser omkring Rosenholm.

Rosenholm havde i Eriks tid sin egen apoteker Johannes Steuer. 
Denne har ganske sikkert måttet fremstille duftende vande, akvavitter, 
salver og mange andre ting til familien, men kan jo også have bistået 
med eksperimenter af anden art i laboratoriet.

Også før Erik overtager Rosenholm, har der været destilleret på 
slottet. I moderens, Sophie Brahes regnskabsbøger fra 1627-1640 kan

h

Fig. 23. Parti af kælderen i Rosenholms 
nordvestre hjørne pavillon. I tilslutning 
til det store ildsted, hvis åbning ses til 
venstre, er bygget to gruer med egen 
indfyringsåbning og aftræk til skorste
nen. Deres brug til tøjvask er velkendt, 
men gruer af denne art kan, som ældre 
illustrationer viser, meget vel have væ
ret brugt også ved destillation. Den 
samme kælder indeholder yderligere en 
større og en mindre muret bageovn. 
Murstensgulvet er lagt således, at en 
rende giver afløb til voldgraven.
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Fig. 24. Erik Rosenkrantz og hans tre 
hustruer Margrethe Albertsdatter Skeel 
(1626-1647), Mette Pallesdatter Rosen
krantz (1632-1665) og Margrethe Ivers
datter Krabbe (1640-1716). Malet af 
Abraham Wuchters. Epitaphium i Horn
slet kirke. Ralknowsky fot.

vi læse, at familien to gange inden for dette tidsrum har forsynet sig 
med „distelere kiedell“ fra kobbersmeden i Viborg. Er det mon egentligt 
destillationsapparatur, eller er det blot kedelen (à la gruekedel), hvori 
destillerkolben hviler i vandbad? Vi kan ikke sige det; kobberbrænde
vinstøj var ganske almindeligt, ligesom glaseret lertøj var uhyre almin
deligt på grund af sin prisbillighed.

Hvad vi også ser i regnskabsbøgerne, er de omfattende udgifter til 
apotekere i denne tid, formentlig ikke blot til medicin, men også til 
kosmetica, krydderier og deslige, samt gentagne bestillinger afgivet til 
kongens (Chr. IV’s) hofdestillerer Peter Payngk, der i destillerhuset i 
Kongens Have ved Rosenborg fremstillede allehånde „vande“ til hoffets 
brug. Bestillingerne fra Rosenholm lyder på „atschilige disteleret vannd, 
slagwannd, kanellevannd, hoffvitvannd og atschillige medicin“ (det sid
ste er en foræring fra Peter Payngk, fremgår det -  han får dog til gen
gæld 8 rosenobler forærende). Slagvandet er formentlig en spiritusholdig 
bitter. Vi finder en opskrift i Peter Payngk’s optegnelser på „das starke
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Fig. 25. (Se de følgende sider 164 og 
165.) Opslag fra Erick Mogensen Gra- 
we's ligprædiken over Erik Rosenkrantz, 
trykt i Kbh. 1683: „Et godt skifte. 
En Bygning af Gud/ et Huus uden 
Hænder ævigt i Himlene for et Taber- 
nackels Jordiske Huus -  der dend Höy- 
ædle oc Velbaarne Herre Erick Rosen
krantz til Rosenholm hans Salig Liig udi 
en fornemme Adelig oc anseelig Guds 
Børns forsamling i hans Soegne-Kircke 
Hornslet med Adelige Ceremonier hæ- 
derligen blcf nedersat dend 14. Decem- 
bris Anno 1681“.
Ebbe Spang-Hanssen har i sin „Erasmus 
Montanus og Naturvidenskaben“, Kbh. 
1965 påvist, at man ingenlunde på Hol
bergs tid var almindelig overbevist om 
nogen virkelig sammenhæng mellem 
Copernicus' verdensopfattelse og en fak
tisk fysisk virkelighed.

li*

schlagwasser“ indeholdende skabiose, krusemynte, lavendel, isop, salvie, 
ærenpris og jordbærblade. Hovedvand fyldtes i de såkaldte hovedvands
æg, som altid måtte være i nærheden, hvis damerne fik ondt og var ved 
at dåne. De små „desmerknopper“ med særskilte rum for merian, ros
marin, kanel, rose o. s. v. opfyldte et lignende formål. Man måtte have 
noget vellugtende for hånden i betragtning af de mange ilde lugte, der 
mødte en, hvor man kom. Hertil brugtes destillererens „vande“, der 
dryppedes på svampen i desmerknoppens rum.

Da Rosenholm ligesom flere andre herregårde herhjemme får sit eget 
apotek, følger man en linie, der mere end 100 år før er afstukket af rigs
rådet, der, da Frederik I på herredagen i 1526 søgte at få rådet til at 
bevilge løn og underhold for „nogle gode Medicos og Apotekere“, resol
verede, at „hvo dennem hafver Behoff, han lønne dennem“. Det mel
lemliggende 100 år havde dog set apoteker opstå rundt omkring i de 
større byer. København får vistnok sit første apotek i 1536 (muligvis dog 
først i 1546), men er således næsten 200 år efter London, hvis første apo
tek skal være etableret i 1345.

1645 lader Christian IV udarbejde en apotekertakst, der også tilgår de 
adelige apoteker. Formålet er at sætte bom for de ublu priser på apote
kervarer, som forhindrer jævne folk i at få del i lægemidlernes velsig
nelser. Erik Rosenkrantz er ikke nævnt blandt de adelsmænd, der skulle 
have taksten tilsendt. Det betyder formentlig, at man endnu ikke giver 
sig af med at sælge apotekervarer fra Rosenholm, sådan som det vistnok 
er tilfældet senere.

Apoteker Steuer, der en kort tid menes at have haft Århus Løveapotek 
i forpagtning, nævnes som apoteker på Rosenholm 1668 og er muligvis 
allerede kommet hertil 1657, hvor Århus apotek synes at være overtaget 
af den forrige apotekers enke. Steuer forbliver på Rosenholm til sin dod 
i 1689.

Meget taler således for, at det fundne laboratorieudstyr har været 
brugt til fremstilling af de på den tid gængse apotekervarer, men vi kan 
ikke afvise tanken om, at det har været anvendt til en mere generel 
syslen med kemi. Holgers korrespondance med Tycho Brahe om kemiske 
spørgsmål, Eriks med Ole Borch, bibliotekets tydelige vidnesbyrd, fami
lietraditionen, krydret med beretningen om Eriks datter Elisabeth, der 
trygler faderen om at lægge eksperimenterne på hylden, altsammen vid
ner det om en virksomhed, der har strakt sig videre end til fremstillingen 
af kanellevand og andet af den skuffe. Muligheden af, at Erik virkelig 
har beskæftiget sig med eksperimenter med metalforvandling, er også 
til stede, selv om man har indtryk af, at det medicinske har stået i cen
trum. Der er næppe nogen tvivl om, at Erik har troet på transmutatio
nens mulighed, i den henseende har han sikkert været barn af sin tid. 
I et andet spørgsmål træffer vi ham ganske sikkert som repræsentant 
for den gamle tid. Det er ganske vist ikke ham selv, der taler; men hans 
gennem 30 år fortrolige ven biskop Erik Grawe har næppe fremsat tan-
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Fig. 26. Salamanderen i ilden. Ifølge 
Plinins kunne salamanderen ikke bran
de, men var tvart imod i stand til at 
slukke ild. Den gengives hyppigt i al
kymis tiske værker. Her fra en sten i 
kældergangen i Rosenholms østfløj for
an indgangen til slottets kapel. Stenen 
bærer desuden to dødningehoveder og 
inskriptionen „Morte infeetus -  Per 
medios ignes fugiens -  Morte refigiar. 
Befengt med Død -  Ilend gennom glød 
-  Ved død forvindes nød“. Vilh. Loren
zen („Rosenholms Bygmestre“ 1937) be
tragter stenen som en kaminoverligger.
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ker, om hvilke de har været uenige, når han i sin ligprædiken over 
Erik Rosenkrantz afslører den opfattelse, at jorden står stille i centrum 
af universet med solen kredsende udenom. Denne opfattelse var det altså 
endnu ikke lykkedes at tage livet af til trods for, at Copernicus’ helio- 
centriske system var publiceret næsten halvandet århundrede tidligere i 
1543, og Keplers hovedværk havde foreligget siden 1609. Medvirkende 
hertil var naturligvis Tycho Brahes (Eriks morfaders brors) system, der 
fastholdt jorden i midten. Kirken fandt længe argumenter for at for
svare en geocentrisk verdensopfattelse (Gud havde jo optrådt i et 
menneskes skikkelse -  en sådan begivenhed kunne ikke tænkes at foregå 
på en tilfældig planet, der mellem andre planeter kredsede om solen). 
Ligprædikenen, der beskæftiger sig side op og side ned med sol og måne 
i vendinger, der smager af både alkymi og astrologi, viser som sagt dette, 
men undlader dog ikke at gøre opmærksom på, at nogle „subtilige Me
stere“ formene, at solen står stille i centrum, og jorden bevæger sig 
udenom med månen som „sin Gesell och Staldbroder.“ Grawe påberåber 
sig herpå Salomons autoritet til fordel for sit eget standpunkt -  „dend 
allerviiseste Salomon, der hafver disputered gandske Physicam igiennem 
og hafver vel kjendt Himmelens og Jordens Nature.“

Det er ikke Eriks svoger Christen Thomesen Sehested, men et barne
barn af denne med samme navn, der i 1717 bekoster ombygningen af 
Rømers planetmaskine, således at den med et enkelt greb kan omstilles 
fra Tychos til Copernicus’ system og omvendt; dette efter, at den så sent 
som 1697 er ombygget af Rømer selv efter „vor hjemlige tychoniske 
skik“. (Oprindelig havde han bygget den efter Copernicus’ system.)

Vi har i denne artikel fulgt destillationsapparatets tidlige historie fra 
dets opståen omkring Kristi fødsel og frem til omkring 1700-tallet, en 
periode i hvilken alkymistisk tankegang råder. Den starter, da man bl. a. 
takket være destillationsapparatet ser sig i stand til at begynde et nøjere 
studium af såvel faste stoffer som vædsker af mange slags, og slutter, da 
man begynder at underkaste luften og ilden nøjere undersøgelser. Da det, 
vi kalder den naturvidenskabelige revolution, er løbet over Europa, har 
vi fået taget livet af „de fire elementer“ og står med en grundstoftabel i 
stedet. Det er på tærskelen til denne den nye tid, men endnu tydeligt 
som eksponent for den gamle, at vi skal placere Rosenholm laboratoriet.

Jeg har her søgt at skildre ganske kort det miljø, i hvilket disse appa
rater har været anvendt, og at give en vis idé om til hvad. Hvad angår 
deres datering, bør det nævnes, at Peter Riismøller, Ålborg Museum, på 
grundlag af skårfund fra glashyttens tomt mener at kunne henføre Ro
senholm destillerhjelmens oprindelse til et af Frederik II’s glasværker 
i Glarbo syd for Silkeborg. Glasværket fungerede i tiden 1582-1600. 
Er dette rigtigt, må vi tænke os apparaturet anskaffet i lærde Holgers 
allerførste år på Rosenholm. Skønt dette ikke kan afvises, er det måske 
knap så sandsynligt, som den lidt senere datering, der er lagt op til i 
denne artikel.



Frilandsmuseets hus fra Dörröd i Skåne

A f  PET ER  M IC H E L SE N

Fig. 1. Huset fra Dörröd, som del ligger 
på Frilandsmuseet. I den nærmeste læn
ge er der stald længst til venstre. Her 
har man gennem den lavtsiddende lem 
kunnet smide gødningen lige ud på den 
lille mødding udenfor. Den højtsidden
de lem til højre har givet luft til loen. 
Den udstikkende ende med gavlen yderst 
til højre er laden. Lennart Larsen fol. 
1970.

På Frilandsmuseet er bygningerne i hovedsagen ordnet landsdel for 
landsdel. Derfor ligger gårdene fra Skåne og Halland samt loftbod, 
vandmølle og badstue fra Småland i nærheden af hinanden. Alligevel 
kan man under et besøg i museet godt komme lidt i tvivl med hensyn til, 
hvor grænsen mellem Sjælland og Skåne egentlig befinder sig. Det 
skyldes, at der nu ved overgangen mellem de to områder ligger et lille 
trelænget hus, som er blevet flyttet til museet fra Dörröd i Skåne. På 
grund af de helt hvidkalkede bindingsværksvægge og stejle bræddegavle 
synes huset ved første øjekast ganske at svare til de sjællandske. Når 
man kommer nærmere, vil man imidlertid opdage, at en del af huset er 
beklædt med brædder. Hvis man herefter træder ind i stuen, er man
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Fig. 2. Kortet viser, hvordan de gamle 
bygningskonstruktioner har fordelt sig 
i Skåne. Lodret skravering markerer 
bindingsværk, vandret bulkonstruktion, 
kvadrering en blanding af disse to. 
Vandrette og skrå streger sammen be
tyder en blanding af bul og blokhustek
nik. -  Efter Åke Campbell, forenklet.

straks inden for døren ved at støde mod en solid stenplade på bordet. 
Det største møbel i rummet er en udtræksseng af en slags, der også er 
ukendt på Sjælland. På væggen hænger et indrammet sentensstykke med 
svensk stavemåde „På Guds Välsignelse beror Allt“, og på bilægger
ovnen ses Carl X III’s navnetræk og de svenske tre kroner.

Her er altså blandet træk, der føles helt hjemlige, når man befinder 
sig på Sjælland, og andre træk, der tydeligt hører til østensunds. Når 
Skånes beliggenhed og historie tages i betragtning, kan det ikke over
raske, at der her er blandet elementer af dansk og svensk. Det synes 
imidlertid at være den almindelige erfaring i studiet af skånsk bonde
kultur, at der i dette landskab ikke blot har været gode forbindelser 
til alle sider, men at gamle træk også er blevet bevaret meget længe. 
Det betyder, at kulturen i området ikke simpelthen har været først 
dansk, så svensk, men meget længe først og fremmest skånsk.

Denne skånske bondekultur har, før Dörröd-huset kom til, udeluk
kende været repræsenteret på Frilandsmuseet af den store tvillinggård, 
Näsgården, fra N. Mellby sogn i V. Göinge herred dybt inde i Skåne. 
Den har på forskellige punkter givet et billede af skånsk bondekultur, 
som har trængt til at suppleres. Gården er således meget gammeldags
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Fig. 3. Huset på sit oprindelige sted i 
Dörröd. Det havde været ubeboet i ad
skillige år, og dets tilstand var præget 
deraf, skønt taget heldigvis var blevet 
holdt ved lige. P. M. fot. 1964.



indrettet, hvilket naturligt medfører ønsket om også at se et senere sta
dium af boligindretning. Der er endvidere tale om et udpræget gård
mandsmiljø, men der har jo også været lavere lag af landbefolkning i 
Skåne, husmænd f. eks. Endelig er gården bygget af egeplanker som et 
såkaldt bulhus. Denne konstruktion var engang kendt i det meste af 
Danmark, men har kun været bevaret til vore dage i et fåtal af byg
ninger i visse egne af Jylland. Den massive virkning af de overvæl
dende mængder af tømmer har ganske uberettiget fået den til at virke 
fremmedartet for de fleste danske museumsgæster. Måske har mange 
ligefrem forvekslet bulkonstruktionen med den blokhusteknik, som viser 
sig i det allernordligste Skåne og er normal byggemåde i det øvrige 
Sveriges store nåleskove.

Näsgården er kommet fra en del af Skåne, hvor temmelig meget 
skov endnu er bevaret, og hvor man længe har holdt fast ved at anvende 
rigeligt med træ til bygningsbrug. Noget andet gælder huset fra Dörröd. 
Det er kommet fra den sydvestlige del af Skåne, hvor ret store områder 
tidligt blev sletteland uden skov af betydning. Det må være en af grun
dene til, at det før i tiden var almindeligt her, at bønderne byggede 
deres huse i bindingsværk med lerklining.

Fig. 4. Huset genopføres på Frilands
museet. Tømmerskelettet til vægge og 
tag er rejst. Heer på ser man en bjælke- 
tap, der er stukket gennem et hul i stol
pen og rager frem på ydersiden af væg
gen. Bindingsværkets tavl er lige blevet 
lukket med lodrette kæppe, hvorpå flet
tes halmbånd. Sidenhen skal der klines 
1er på begge sider. Foroven ses det flet
gitter, der skal lukke åbningen mellem 
tag og husmur og holde på tækkemate
rialet. J. S. Røster fot. 1967.
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Fig. 5. Huset genopføres på Frilands
museet. Efter en skabelon formes den 
kærne af sand, som bagerovnens lerkap
pe siden bliver lavet over. Lerkappens 
tykkelse ses af fremspringet af det svære 
stenfundament, som ovnen hviler på. 
Frode Kirk fut. 1967.

Det er fra dette sydvestskånske bindingsværksområde, huset er kom
met til Frilandsmuseet. Dets hjemsted Dörröd ligger i Veberöd sogn, 
ca. 25 km sydøst for Lund, på den østlige skråning af Romeleåsen. Man 
er ikke her i den egentlige slettebygd, men tæt ved overgangen til den 
mellemzone, der kaldes risbygden, og som strækker sig i et bælte mellem 
slettebygden og skovbygden mod nordøst. Selve Romeleåsen må ellers i 
flere henseender betragtes som en skovbygd. Det ses umiddelbart af de 
sammenhængende skovområder, der dækker de højereliggende dele af 
åsen, og det fremgår af de landbrugsmæssige forhold i egnen i ældre tid. 
Men dette isolerede skovområde har åbenbart ikke betydet noget for 
bygningernes udformning, højst at man kunne anvende lidt mere træ 
end ude på sletten, hvor alt tømmer måtte købes. Hele denne del af 
Skåne synes i hvert fald siden første halvdel af 1700-årene klart at 
have hørt til det rene bindingsværks område, og fra Dörröd har man 
både for 200 år siden og i vort århundrede skullet et godt stykke vej 
mod nordøst, før man fik de sydligste eksempler at se på skånske bonde
bygninger i bulkonstruktion.

Hvor langt tilbage i tiden huset fra Dörröd rækker, kan ikke siges med 
blot nogenlunde nøjagtighed. På et kort fra 1714 over Dörröd m. m. er
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Eig. 6. Husets nordside efter genopførel
sen. Den lange overkalkedc bindings- 
vcerksvag er som vanligt for nordsider 
temmelig lukket. Det enlige vindue hø
rer til stuen, der har sine øvrige vinduer 
mod syd. Ved siden af springer bager
ovnen frem under sit skjul. Lennart 
Larsen fot. 1970.

ganske vist på det sted, der senere var optaget af vort hus, afsat en byg
ning med det nummer, som også siden var knyttet til huset. Heri ligger 
imidlertid ikke noget bindende bevis for, at det hus, der nu er flyttet til 
Frilandsmuseet, eksisterede allerede dengang. Huset på kortet kan være 
et ældre hus, der senere er blevet afløst af et andet. At noget sådant 
er foregået på et eller andet tidspunkt, synes at fremgå af nogle sten fra 
sylden af et ældre hus, fundet under den flyttede bygning. På den anden 
side er der efter byggemåden ikke noget i vejen for, at museets hus kan 
nå tilbage til begyndelsen af 1700-årene.

Det kan altså ikke med sikkerhed siges, om det er det flyttede hus 
eller en forgænger, der fra 1740’rne optræder i jordebøgerne for om
rådet. Det nævnes en del gange gennem de følgende årtier som hørende 
under en gård i Dörröd, der op gennem 1700-årene ejes af herregården 
Björnstorp, beliggende et par sogne fra Dörröd, ved den nordvestlige 
ende af Romeleåsen. Vi kender navne på de skiftende beboere, Jöran 
Larson, rytterhustruen Anna, Pär Pärsson, Jöran Jönsson. 1772 er huset 
ubeboet, men i årene derefter nævnes en del gange Måns Tufvasson. 
I den første snes år af 1800-årene er Ola Holgersson beboer af huset, der 
stadig ligesom forskellige andre huse i Dörröd hører under Björnstorp.
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Fig. 7. V c stlængen og en del af midter- 
længens sydside. Det ses, at vestlængen 
er i traditionelt overkalket bindings
værk. men hele siden mod gårdspladsen 
er brudt af døre til de enkelte små rum. 
Midterlængens sydside og vestlængens 
sydgavl er bræddeklædt. Lennart Larsen 
fot. 1970.

Men 1821 blev huset ifølge tingbogen solgt fra den gård i Dörröd, det 
havde hørt sammen med, til Nils Christensson, og det blev således nu 
selveje.

Efter den nævnte Nils Christensson fulgte 1850 hans datter og sviger
søn skrædder Nils Hansson. Efter dennes død 1874 gik huset igen til en 
datter og svigersøn. Han hed Petter Andersson, hans kone Berta var Nils 
Hanssons yngste datter, og hos dem kom Nils Hanssons enke på aftægt, 
efter at de havde overtaget huset 1875. Efter et kort mellemspil med en 
vis Anders Larsson som ejer blev huset allerede fem år senere, 1880, 
købt af en anden svigersøn, Johan Eriksson, der var gift med Nils 
Hanssons ældste datter Mätta. Hun blev enke tre år efter, og fra 1883 
til hun døde 80 år gammel i 1931 boede hun som enke i huset. Efter 
hendes død stod huset ubeboet, og da det i 1966 blev undersøgt og ned
taget af Frilandsmuseet, var den almindelige betegnelse for huset blandt 
folk på stedet stadig Mor Mättas hus.

I daglig tale mellem folk i Dörröd er huset på normal vis blevet be
nævnt efter sine skiftende beboere. I de mere upersonlige papirer f. eks. 
tingbogsudskrifter, aftægtskontrakter, skifteforretninger o. lign., som 
man har gemt på i huset samt i notater i protokoller, man kan finde i de 
offentlige arkiver, betegnes huset som gadehus nr. 10. Sådan har man 
kaldt småhuse, der gerne lå på eller ved gaden, landsbyens fælles om
råde. Ofte hørte der slet ingen jord til, eller så lidt, at en familie ikke 
rigtig kunne leve af den alene. Det synes også at gælde vort hus, for da 
det blev solgt til selveje 1821, hørte der blot mellem 1 og 2 tønder land 
til det. Sine bedste år som landbrugsejendom har huset åbenbart oplevet
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i Nils Hanssons tid. Han købte i 1851 en naboejendom for at dyrke 
jorden sammen med sin egen, medens bygningerne blev revet ned. Da 
hans enke solgte hele ejendommen 1875, var der mellem 6 og 7 tønder 
land. Selv denne beskedne besiddelse kunne ikke holdes samlet ret 
længe. Da Mor Mätta, husets sidste beboer, blev enke i 1883, var gælden 
i boet så stor, at hun på auktion måtte sælge ikke blot en hel del løsøre, 
men også 3 tønder land. Det er klart, at med den smule jord, der i 
begyndelsen hørte til huset, må det have knebet at ernære en familie. 
Indtægten må have været suppleret på anden måde, formentlig i reglen 
ved at man gik på arbejde hos andre. Den eneste af beboerne, der har 
haft et klart angivet erhverv udover at være husmand og landmand, er 
Nils Hansson, der betegnes som skrædder, altså den samme mand der 
skaffede mere jord til ejendommen.

Den periode, da skrædder Nils Hansson boede i huset, tredie fjerdedel 
af 1800-årene, har formentlig i nogen grad sat sit præg på huset. Få år 
efter Nils Hanssons død blev der mere unormale forhold i huset, da 
hans ældste datter Mätta blev enke og i et halvt århundrede blev boende 
under beskedne vilkår og med en indskrænket husholdning. Det har også 
sat sit præg på huset, mest på den måde, at det blev bevaret gammel-

Fig. 8. Den smalle passage mellem mid
terlængen til venstre og vestlængcn til 
højre. Man ser på langs ad midterlæn- 
gens sydside, der mod gårdspladsen er 
beklædt med brædder. Foroven til højre 
i passagen anes den lodne underkant af 
en flettet enebær gavl. Lennart Larsen 
fot. 1970.
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Fig. 9. Frilandsmuseets hus fra Dörröd, 
således som det står på museet. Opmålt 
af Frode Kirk, tegnet af Inge Kjeld- 
gaard.
Til venstre fra oven nordside, sydside, 
grundplan. Til højre fra oven vestside, 
snit ved skorsten, østside, snit i vest
længe og stuehus.



Rummene på grundplanen er i vcstlæn- 
gen fra syd: vognport, svinehus, hønse
hus (det L-formede rum), kværnhus. I 
midterlængen er fra vest: stegers og bag 
det spisekammer, forstue og bag den 
skorstenen, stue, kammer og lade. 1 øst
længen følger foran laden en lo og i den 
sydligste ende stalden.



Eig. 10. Straks inden for doren til stuen 
står bordet med den svære stenskive. 
Langs vinduet bænk og ved tværvæggen 
bordendebænk. Til denne traditionelle 
bordopstilling horer også hjorneskabet i 
krogen over husfaderens [dads for enden 
af bordel. Lennart Larsen fol. 1970.

dags, uden væsentlige moderniseringer inde og ude. Ved genskabelsen 
af huset på Frilandsmuseet har man søgt bag om Mor Mättas lange 
enkestand til de sidste år forud derfor, da huset var beboet af en almin
delig husstand. Ved at gå tilbage i tiden kommer man også til en 
periode, da udlængerne blev benyttet efter deres bestemmelse. Den 
smule jord, Mor Mätta havde tilbage, kunne næppe fylde lade og 
stænge, ligesom der før tilkøbet af jord ved midten af 1800-årene nok 
ikke havde været brug for så meget husrum.

Oprindelig var huset nemlig ikke så stort, som det er nu. Det tidligere 
nævnte kort fra 1714 kan man som anført ikke slutte noget af. Men når 
huset dukker op på et kort fra 1801, er der ingen fornuftig grund til
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Fig. 11. Bortset fra bordopstillingen do
mineres stuen af liggemøbler. Ved tvær
væggen står en stor udtræksseng, husets 
ægteseng, som under brug gøres bredere. 
Til venstre er en slagbænk, der om 
dagen er siddemøbel og om natten åbnes 
og trækkes ud, så den kan rumme et 
eller flere børn. Ude på gulvet er ende
lig vuggen til den mindste. Lennart Lar
sen fot. 1970.

ikke at tro, det er museets bygning. På dette kort har huset imidlertid 
kun to længer. Det samme er tilfældet på et udskiftningskort fra 1816 
med de seneste tilføjelser fra 1829. De to længer er angivet som nord- 
og østlænge og sammenbygget. Først på et kort over ejendommene i 
Dörröd m. m. fra 1853 er den tredie længe kommet til, og her er bygnin
gernes form endda angivet så tydeligt, at den udstikkende bagerovn kan 
ses. Den vestlige sidelænge må være tilbygget mellem 1816 og 1853. Det 
er nærliggende at gætte på Nils Hanssons jordkøb i 1851 som bag
grunden for denne udvidelse af udlængerne til huset, men noget sikkert 
vides der dog ikke herom.

Alle tre længer er i hovedsagen opført på samme måde. Hvad der nu 
kan konstateres af forskelligheder, er enten ubetydeligheder, som man 
ikke tør lægge for meget vægt på, eller hænger sammen med visse senere 
ændringer. En af disse ændringer, bræddeklædningen af midterlængens 
sydmur, er det eneste, der iøjnefaldende bryder de ellers helt hvidkal
kede ydervægge. Under kalken anes bindingsværkets lodrette stolper af 
eg, forbundet af vandrette løsholter. Stolperne står direkte på syldste
nene, uden at der er anvendt noget fodtømmer oven på sylden. Nogle 
få steder i vestlængen er der dog indskudt syldstykker mellem de neder
ste ender af stolperne. I den øvre ende af stolperne er bjælkerne stukket 
igennem, således at man foroven langs ydervæggene ser rækken af ud
stikkende bjælketappe. Tavlene, de rektangulære felter mellem yder
væggenes tømmerstykker, er lukket med lerklining, der dog i et par tavl 
hist og her er blevet afløst af udmuring med ubrændte lersten. Lerkli- 
ningen er udført på et skelet af støj 1er, lodrette stokke, der for det meste 
har været forbundet med en vandret fletning af snoede halmbånd.
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Fig. 12. Ved væggen ud mod skorstenen 
står bil ægger ovnen, som man har fyret 
i gennem et hul i muren. Man skimter 
navnetrækket af den svenske konge Carl 
X I11, der regerede 1809-18. Under lof
tet er der tørrestænger til tørring af 
vådt tøj. Lennart Larsen fot. 1970.

Tagets spær hviler på normal måde forneden på remmen, det vand
rette tømmerstykke der afslutter væggen opefter. Spærfoden er hugget 
til, så den kan støtte mod den tap, som stolperne ender i foroven, og som 
går gennem et hul i remmen. Nogle få af spærene er krogede og af eg 
eller ask, men de fleste er af regulært lige fyrretømmer. Huset har for
mentlig længe haft et normalt tag med lægter, men naglehuller i spæ
rene fortæller om vandrette sideåse, der engang har tjent til at støtte 
rafter. I midterlængen synes der kun at have været en enkelt sideås midt 
på spærene, medens der i vestlængen efter naglehullernes antal at døm
me har været to sideåse i hver side. Forholdene i østlængen kan ikke 
bedømmes, da de oprindelige spær her var blevet udskiftet. Rafterne 
har gået fra tagryg til rem og har udgjort underlaget for tækkemateria
let. Det er rughalm, som man i nyeste tid havde syet fast med ståltråd, 
men som tidligere må have været fastholdt af tækkekæppe bundet ved 
hjælp af vidjer, hvoraf en del rester blev fundet i taget, da huset blev 
flyttet. Mønningen er halm, der holdes på plads af kragtræer. Ved tag
skægget er åbningen mellem tag og husmur lukket med et fletværk. Det 
består af nogle pinde, som sidder skråt opefter fra remmen. Mellem dem 
er flettet hasselkviste, og det hele er tættet med 1er. Kun i det yderste 
fag af vestlængen er der en anden form for lukning under taget, idet de 
to nederste lægter her sidder på nogle nagler, der stikker vandret ud fra 
siden af remmen.

To af husets gavle er lavet af enebærgrene. Det drejer sig om midter
længens vestgavl og den gavl på vestlængen, som vender ud til smøgen 
i hjørnet mellem de to længer. De er flettet på lodrette kæppe på en
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sådan måde, at ombøjningerne af enebærgrenene på indersiden giver en 
forholdsvis jævn overflade, medens enderne med rødder og sidegrene 
vender udad og gør ydersiden ujævn og strittende. De øvrige gavle er 
lukket med lodrette brædder. Vestlængens sydgavl har tillige brædde- 
klædning forneden, men det er en ændring i forhold til den oprindelige 
gavl.

Her er et af de steder, hvor der på et eller andet tidspunkt er blevet 
bygget noget til huset. I sydenden af vestlængen drejer det sig om det 
yderste fag. Væggen mellem dette fag ôg det næste er tydeligt nok en 
gammel gavl. Den nuværende gavl har yderst en bræddeklædning, også 
på undergavlen, og indvendig en lerklinet væg. Denne lerklining kunne 
ved nedtagning ses at være lavet indefra og op mod bræddevæggen, der 
altså er mindst lige så gammel som klinevæggen. Det er usandsynligt, at 
Mor Mätta skulle have fundet anledning til at udvide sit udhus, så det 
er nok sket før hendes tid. Hele længen har dengang ikke været ret 
gammel på stedet. Men i bygningsteknisk henseende virker den ikke 
yngre end de andre længer, og det er derfor fristende at gætte på, at 
det er en ældre bygning, der er flyttet. Den har nok i begyndelsen 
ligget frit, uden at der var tag over smøgen. Formentlig har man først 
kunnet forbinde de to længers tage senere, fordi midterlængens vestlig
ste fag endnu ikke var bygget, da vestlængen kom til.

Der er nemlig alle grunde til at antage, at midterlængens vestgavl før 
har stået et fag længere inde, eller at bygningen med andre ord i denne 
ende har været et fag kortere. Ved denne oprindelige gavl er stolperne 
tidligere hjørnestolper med taphuller efter forsvundne løsholter i gavlen, 
her er støjlehuller i bjælke og begge spær, og remmen er stykket sammen

12*

1'ig. 13. I kammeret cr der foruden væv 
og andre tekstilredskaber især opbeva
ringsmøbler. Kisten til højre har navne
træk efter den sidste beboers afdøde 
mand Johan Eriksson. Lennart Larsen 
fot. 1970.
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Fig. 14. Den store åbne skorsten er hu
sets midtpunkt. Herfra har man gennem 
hullet til højre i skorstensmuren fyret op 
i stuen. Kæppen med grenklojten har 
været brugt til at skubbe det glødende 
brænde ind i bilæggeren. Ved ildsted- 
bænken, bygget op af sten, har husmo
deren stået og lavet mad. Og i bagvæg
gen er munditigen af bagerovnen. Len
nart Larsen fot. 1970.

i begge sider. Denne tilbygning synes dog at være lavet, før det nævnte 
kort fra 1853 blev tegnet. Også i den modsatte ende har midterlængen 
været kortere, således at den ikke oprindelig har sprunget frem uden for 
østlængen. På kortet 1853 flugter gavlen med østlængen.

Der er ikke noget, der sikkert tyder på, at østlængen er yngre end 
midterlængen, selv om det egentlig er en nærliggende tanke. Skillevæg
gen mellem de to længer synes ikke at bære spor af at have været yder
væg. Østlængen indgår i anlægget med konstruktioner af samme karak
ter som de andre længers. Blot kan man måske om den sige, at den er 
den del af huset, der er mest præget af genanvendelse af tidligere brugt
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tømmer. Det vrimler med spor af ældre tømmersamlinger, heriblandt 
også nogle tilfælde af bladninger af sidebånd, altså eksempler på en 
bindingsværksteknik, der i Skåne ligesom på Sjælland optræder jævn
sides med bindingsværk med tapninger.

Midterlængens beklædning med brædder på sydsiden er det, der tyde
ligst springer i øjnene som en ændring i forhold til husets oprindelige 
udseende. Medens huset ellers udvendig stort set kunne gå for at være 
sjællandsk, er her tale om noget, som klart peger i en anden retning. 
Sådan vægbeklædning kan vel ikke engang siges at være særlig skånsk, 
men har sin baggrund i den svenske savværksindustri, der for nogle 
generationer siden oversvømmede det ganske land med billige brædder. 
I sidste halvdel af forrige og begyndelsen af dette århundrede trængte 
sådan udvendig vægbeklædning ind nordfra og kom til at skjule man
gen skavank i gammelt skånsk bindingsværk. I huset fra Dörröd er der 
imidlertid det interessante, at bindingsværksvæggen inde bag brædderne 
er undergået en total ændring. Stolperne er der endnu, og bjælketappene 
stikker frem oven for bræddeklædningen. Men mellem stolperne er de 
gamle tavl erstattet af en mur af ubrændte lersten. Her er det ikke blot 
lerkliningen, der er udskiftet, men løsholterne er fjernet og vinduerne 
gjort større. Ved opmuringen af den nye ydervæg har stuen fået en hel
stensmur, men kammeret blot en halvstensmur. Denne mur har været 
hvidkalket på ydersiden og har således åbenbart ikke fået bræddebe- 
klædning umiddelbart i forbindelse med ombygningen, men først nogen 
tid derefter.

Nøjagtigt hvornår denne ændring af stuens vinduesvæg fandt sted, 
vides ikke, men der er som nævnt noget der tyder på, at den lignende 
bræddevæg på vestlængens sydgavl ikke er helt ung. Moderniseringen af 
vinduerne er nok ikke noget, en fattig enke har indladt sig på. Ved ned
tagningen af huset viste en slidrille indvendig på lerstensvæggen tyde
ligt, at væggen var så gammel, at der havde stået en langbænk op ad 
den. Det var et møbel, Mor Mätta havde skilt sig af med, og sat bordet 
op til væggen, ligesom hun, efter hvad hendes svigersøn senere fortalte, 
havde solgt hjørneskabet engang hun var alene hjemme. I løbet af Mor 
Mättas mange år som enke er der således gradvis sket en vis udtynding 
af indboet i huset. Frilandsmuseet har ved indretningen af rummene 
valgt en periode forud for denne unormale tilstand. Huset skal, som det 
nu står, opfattes som rammen om et normalt familieliv, hvad det sidste 
gang var i årene før 1883. Ved udstyrelsen af huset med møbler og red
skaber har man netop i denne periode et håndfast udgangspunkt i lister 
over indbo m. m. i huset, lavet i anledning af skiftet efter Nils Hansson 
1874, efter hans enke, som døde 1884, og efter Mor Mättas mand Johan 
Eriksson 1883 samt fra auktionen samme år.

Derfor står der nu igen en langbænk ved den væg, hvor slidrillen 
viste, at der engang havde stået en sådan bænk. Ved siden af den, for 
enden af bordet, er en bordendebænk, som nu er vendt tilbage til sin
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Fig. 15. 1 stegerset er det meste af hus
holdningsarbejdet foregået, og her op
bevares både kokkentøj og ting til at 
sætte på bordet under måltiderne. De 
mange huller i stolpen i skillevæggen 
er støjlehuller fra en tidligere anven
delse. Lennart Larsen fot. 1970.

oprindelige plads efter i adskillige år at have stået hos Mor Mättas 
svigersøn i et andet hus i Dörröd. I hjørnet over bænkene er et hjørne
skab. Bordet foran de to bænke, præget af den svære sorte stenplade, har 
ikke været nogen sjældenhed i Skåne, og vi ved, at der i hvert fald var et 
bord med stenplade i huset 1874, da Nils Hansson døde, for der nævnes 
sådan et bord i skiftet efter ham.

Stuen har været varmet op med en bilæggerovn. Den er smykket med 
tre kroner og navnetrækket af Carl XIII, der var konge af Sverige 
1809-18. Mor Mätta havde i øvrigt afskaffet bilæggeren og i stedet 
anbragt et lille komfur, der både kunne bruges til opvarmning og til 
madlavning. På tørrestængerne under loftet har man kunnet tørre 
tøj. Pressejernet på bilæggeren kan passende minde om, at der engang 
boede en skrædder i huset, medens glittestenen af glas længe var nød
vendig, når man skulle give skjorter og hovedtøjer de rigtige folder. 
Slagbænken under nordvinduet står på sin gamle plads. Dette møbel kan 
dels bruges til at sidde på, dels trækkes ud, så man kan ligge i det. Ude 
på gulvet står husets gamle blomstermalede vugge, der sidst må have 
været i brug just i de år, museets indretning af rummene refererer til. 
Vuggen og den ådrede udtræksseng ved tværvæggen har sengetæpper
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Fig. 16. Kværnrummet har også tjent 
som huggehus. Foruden håndkværnen, 
som man kun ser et hjørne af, er her 
især redskaber til forskelligt husflids- 
og reparationsarbejde. Lennart Larsen 
fot. 1970

med beslægtede karakteristiske mønstre af takkede striber i grønt, rødt 
og blåt. Over sengen hænger et vægur af amerikansk fabrikat, en type, 
der i enormt antal blev spredt ud over Europa i sidste halvdel af 1800- 
årene. Vi ved fra skiftet efter Mor Mättas mand Johan Eriksson, at der 
var et vægur i huset 1883.

Kammeret bag stuen bliver helt domineret af væven. Det arbejde, der 
er i gang på den, er et kludetæppe, en form for tæppe, som blev over
ordentlig almindelig østensunds i løbet af anden halvdel af 1800-årene. 
I kammeret er forskelligt tilbehør til væven og andre tekstilredskaber, 
medens resten af den slags, som ikke bruges til daglig, er sat op på loftet. 
Det gælder f. eks. hørbryderne, hvis brug er sæsonbestemt, og trende- 
ladet, der kun anvendes, når man sætter væven op til vævning af et nyt 
stykke tøj. I kammeret er ellers opbevaringsmøbler, et ådret klædeskab 
og to kister, den ene en ældre med blomsterkranse, den anden ådret og 
forsynet med Mor Mättas mands forbogstaver Jh. E. S. for Johan Eriks
son og årstallet 1875. Denne kiste er nu efter adskillige års ophold hos 
Mor Mättas datter og svigersøn vendt tilbage til sin gamle plads i 
kammeret.

Der er en klar forskel i de omtalte to rums funktioner. Stuen har været
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Eig. 17. Den lille vognport er næsten 
fyldt af den tohjulede kærre. Foruden 
forskellige håndredskaber er her dog 
også plads til en kärrårder“, et hjul
år, der er skilt ad, sådan at hjul for stil
lingen næsten skjuler selve pløjer edska
bet, der står op ad væggen til venstre. 
Lennart Larsen fot. 1970.

det rum, hvor man opholdt sig. Her blev måltiderne indtaget, her ud
førtes forskellige indendørs arbejder, og her lå man og sov om natten. 
Det afspejles i stuens indretning, ligesom man inde ved siden af umid
delbart kan se af møblerne, at kammeret ikke mindst er beregnet til op
bevaring. En så stor ting som væven har dog måttet anbringes her 
simpelthen af pladsmæssige grunde. Medens stuen blev opvarmet med 
sin bilægger, har kammeret overhovedet ikke kunnet opvarmes, idet 
husets eneste skorsten ligger ved den modsatte side af stuen, i faget 
med forstuen og indgangsdøren.

Den store skorsten er det egentlige køkken, hvor madlavningen er 
foregået, indtil Mor Mätta opgav at stå her, undtagen når hun bagte 
brød i bagerovnen, hvad hun åbenbart er blevet ved med ret længe. 
Ligesom det har været normalt på Sjælland, er skorstenen så rummelig 
forneden, at man kan gå helt ind i den. Her er opmuret en ildstedbænk, 
hvor gryderne står lidt hævet på en trefod, så der kan komme luft til 
ilden. Ved hjælp af en træstok med tveje i den ene ende har man 
skubbet de brændende træstykker ind gennem hullet til bilæggeren, der 
varmer stuen op. Ved bagsiden af skorstenen er bagerovnsmundingen, 
som er muret med et stik af mursten, medens ellers skorsten og ildsted
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bænk er af kampesten. Selve den store bagerovns svære hvælvede kappe 
er af 1er, medens bunden er lagt af lersten. Bagerovnen rager langt 
uden for husets ydervæg og er her beskyttet mod vejrliget af et udra
gende halvtag i forlængelse af husets tag. Den åbne skorsten var ved 
museets overtagelse af huset delvis blevet lukket, men denne væg med 
dør er nu fjernet. Den var nok først anbragt, da man helt holdt op at 
bruge skorstenen som åben skorsten. I hvert fald må den have gjort det 
meget vanskeligt at anvende de lange bageredskaber, grissel, rage og 
kost, der stadig ligger på stængerne i smøgen eller lågen lige uden for 
forstuedøren.

Den snævre lille forstue, der er skilt fra foran skorstenen, har heller 
ikke været der oprindeligt. Før den blev lavet, er man kommet lige ind 
i stegerset. Her foran og ved siden af skorstenen må en stor del af de 
normale husholdningsarbejder være foregået, og redskaber til den slags 
er derfor anbragt rundt omkring. Rummet domineres helt af den store 
bing, en svær kasse med låg beregnet til opbevaring af korn. Ved siden 
af er kiste og sække til mel og korn. Denne kiste må oprindelig have 
stået inde i stue eller kammer. Dens hemmelige rum i bunden af læddi- 
ken blev benyttet til opbevaring af papirer. Her blev ved konserveringen 
af kisten på museet fundet en stærkt medtaget aftægtskontrakt og nogle 
kvitteringer, som i glemsel havde overlevet kistens fornedrelsestid i 
stegerset.

I denne kiste har man taget mel, når der skulle bages brød, og dejen 
skulle æltes i dejtruget. Sådan et kan man se i spisekammeret bag steger
set. I dette opbevaringsrum er også sulekarret til den slagtemad, der 
skulle saltes, medens andet kom op at hænge i røgekrogene oppe i skor
stenen. Spisekammeret har ikke altid eksisteret, for huset har som nævnt 
før været kortere, og en del af den resterende plads har været optaget 
af en forsvunden gruekedel, hvis indfyringshul stadig ses i skorstens
vangen. Efter sigende boede Mor Mättas far på sine gamle dage i det 
rum, der nu er spisekammeret. Det er dog usikkert, om han og hans 
senere enke faktisk har boet der. Da hun nogen tid efter hans død solgte 
ejendommen, fik hun en aftægtskontrakt om ret til at bo i denne del af 
huset, hvor hun åbenbart ikke havde boet hidtil. Den tilbygning til huset, 
der blev aftalt ved den lejlighed, er tilsyneladende aldrig blevet ført 
ud i livet.

Da Mor Mättas mor døde 1885, havde situationen i huset ændret sig 
betydeligt, siden hun og hendes mand flyttede ind. De var begyndt med 
at købe ekstra jord til. Nu var hendes mand død, en datter og svigersøn 
havde haft huset nogle år, dernæst en anden datter, hvis mand var død 
få år efter. Denne sidste datter, Mor Mätta, havde måttet sælge jord og 
holde auktion over landbrugsredskaber og mandens tøj. Hun skulle dog 
stadig eksistere, så hun købte selv nogle af redskaberne tilbage.

Det gælder f. eks. håndkværnen, der står i vestlængen i rummet nær
mest lågen mellem denne længe og stuehuset. Dette kværnhus har i
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Fig. 18. Mor Mät to, husets sidste beboer, 
og lærerinden i Dörröd stående i hjør
net of gårdspladsen foran forstuedøren. 
Fotografi fra slutningen af 1920'rne.

*
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øvrigt nærmest tjent som huggehus og er derfor som alle huggehuse fuldt 
af værktøj samt småting og brudstykker, som er blevet gemt, fordi der 
måske engang kunne blive brug for dem. 1 vestlængen er der ellers 
hønsehus og svinehus. I det yderste rum af længen står forskellige red
skaber, heriblandt et hjul-år, et symmetrisk pløjeredskab med hjulfor
stilling, der har været almindeligt i Skåne. Når Mor Mätta på den 
nævnte auktion ikke købte det år tilbage, som blev udbudt, må det for
modes at have hængt sammen med, at der havde været to af disse red
skaber i huset, sådan som det fremgår af skiftet efter hendes mand fra 
samme dag som auktionen. Hun købte heller ikke vognen tilbage, og hun 
siges senere at have nøjedes med en hjulbør og har åbenbart i det meste 
af sin tid ikke holdt hest. Den tohjulede vogn, der nu står i det yderste 
rum, er ellers ganske karakteristisk for den helt lille landbrugsejendoms 
beskedne køretøj, der dog naturligvis forudsatte et trækdyr.

I stalden i den sydlige ende af østlængen er der da også plads nok, 
til at der kan være en hest foruden den enlige ko, der hele tiden synes 
at have været det normale på stedet. Den besætning, der angives i for
bindelse med skiftet 1874, kan nok meget godt gå som det naturlige for 
ejendommen, mens den var i normal drift, og før den atter blev for
mindsket. Der var dengang en hest, en ko, en kvie, en kalv, to får med 
lam og en so med fem grise. Foderet til disse husdyr har man haft på 
stænget over stalden og på sædegulvet i enden af midterlængen. Mellem 
dette laderum og stalden ligger loen, hvorfra man kun kan komme ind i 
laden ved at kravle over den lave væg. I loen tærskede og rensede man 
det korn, der siden kom ind i bingen i stegerset, og skar hakkelse i skæ
rekisten. Man kunne ikke gå direkte fra loen til stalden, men måtte bære 
udenom, når der skulle fodres.

I det hele taget har man ustandselig måttet passere den lille gårds
plads, når man skulle fra det ene rum til det andet og ud til husdyrene. 
Man har også stået på gårdspladsen, når man huggede brænde og kvas. 
Og når man skulle hente vand ved brønden, måtte man gennem lågen, 
den smalle passage mellem midterlænge og vestlænge, som sandsynligvis 
er blevet til, netop fordi brønden har ligget ude ved vestgavlen, længe 
inden vestlængen blev bygget.

Når man gik ud på gårdspladsen, hen til stenkisten over den bæk, der 
løber lige forbi, om til brønden ved vestsiden eller til møddingen ved 
østsiden, har man let kunnet overskue de herligheder, der hørte til dette 
gadehus. En stump have med et pæretræ og en lille indhegnet mark, 
det var alt. På tilsvarende måde kan museumsgæsten nu til dags, når 
han kommer ud fra huset, overskue omgivelserne. Til den ene side kan 
han sammenligne bygningen med de sjællandske, som den ligner så 
meget. Til den anden side er det Näsgårdens bulbyggede længer, der 
byder til sammenligning. Her får man et umiddelbart indtryk af mang
foldigheden i skånsk landbokultur og tillige af forholdene i to forskellige 
lag af det gamle bondesamfund, hos gårdmanden og hos husmanden.



Frihedsmuseets udstillinger i udlandet

A f  AA G E RO USSELL

Fig. 1. Auschwitz, hovedsalen. I en lille 
montre midt på gulvet ligger et arm
bind. Under de store fotografier på væg
gene er som frise opsat Ib Spang Olsens 
trefarvede plakat med modstandsfolk 
som små, hvide mus mellem de store 
tysker-ben. E. Saxtorph Jørgensen fol.

Striden om museers forpligtelser over for sig selv og over for publikum 
er nu så levende som nogensinde. Skal museerne blot stille deres sam
linger op så smukt og videnskabeligt korrekt, som det for øjeblikket er 
muligt, og så lade publikum om resten? Eller skal videnskabsmændene 
iføre sig papnæse og slå vejrmøller mellem montrerne for at fornøje 
gæsterne? Er særudstillinger vejen frem til at skabe interesse? Skal det i 
så fald ske i selve museet, eller kan man flytte en særudstilling ud af 
huset? At det sidste er muligt, giver Nationalmuseets udstillinger i Brede 
med deres store succes et klart svar på. Og kan og bør museerne vise 
flaget også uden for landets grænser?

Frihedsmuseet indtager på mange måder en særstilling i den danske 
museumsverden. Det er vel et spørgsmål, om det med sine samlinger af

187



Fig. 2. Auschwitz. Danmarkskort med 
angivelse aj jernbanesabotager, nedkast
ningspladser for faldskærme og krigsfor
lis i danske farvande. Over kortet lys
aviser med polsk og engelsk tekst.
E. Saxtor pli Jørgensen [ot.

ødelæggelsesvåben, sabotagemateriel og minder om koncentrationslejre i 
det hele taget kan kaldes et kulturmuseum. Men lad det være, hvad det 
er. Det er et museum, som kun beskæftiger sig med en snævert afgrænset 
periode på fem år og inden for denne kun en bestemt side af den menne
skelige tilværelse. Men det er et stykke Danmarkshistorie, som endnu 25 
år efter, at det blev udspillet, tiltrækker såvel landets egne som udlæn
dinge. Med besøgstallets stadig stigende kurve, i 1969 var det over 
177.000, kan Frihedsmuseet ikke klage over mangel på interesse fra 
publikums side. Og vi ser mange eksempler på, at det efterhånden er 
kendt verden over, fra Japan til Canada. Hvad skyldes nu det? Vel 
næppe, at Danmarks modstandskamp udmærker sig fremfor andre lan
des, og museet kan nok ikke rose sig af, at dets opstilling er så genial, at 
det af den grund tiltrækker sig verdensberømmelsen. Museets fortræf
felige beliggenhed i byen er sikkert i høj grad medvirkende. Han, der 
skar hovedet af den lille havfrue, er utvivlsomt for den del ansvarlig for
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Fig. 3. Auschwitz. Knud A’ellemoses 
bronzeskulptur af koncentrationslejr
langen under Ungermanns plakat med 
slangebøssen foran krigstanken.
E. Saxtorph Jørgensen [ot.

den sommers stærkt stigende fremmedbesøg. Men først og fremmest er 
det i sin art et ret enestående museum. Jeg har på lange rejser i øst og 
vest kun i Overloon i Holland fundet noget, der kan kaldes et søster
museum.

Måske skyldes det også, at Frihedsmuseet selv er søgt ud i verden med 
særudstillinger. Eller rettere har stillet sig positivt til opfordringer i den 
retning.

For så vidt er ideen ikke ny. Den første udstilling af Danmarks mod
standskamp fandt sted allerede i 1942 i London, hvor den blev set af 
kong Håkon og Churchill. Og umiddelbart efter krigen flyttede mod
standsbevægelsen sin udstilling i frimurerlogen i København til Göte
borg og Stockholm.

Det fortsatte med en lille køje i koncentrationslejren Sachsenhausen 
ved Østberlin i 1961. Og senere med en lille udstilling i Vestberlin. 
Men det kom til større udfoldelse i Auschwitz i Polen, hvor koncentra
tionslejren står som et frygteligt minde om nazisternes grusomheder. 
Det er nu et museum, der besøges af en halv million mennesker om året. 
Det siges, at tyske turistrejsende i deres busser kører ud fra Krakow syn
gende deres hjemlands sange. Men så kører polakkerne dem til Au
schwitz, og så er der ingen, der synger på tilbagevejen. Gennem den dan
ske attaché i Warszawa, hr. Brahe Petersen, opfordrede Auschwitz mu
seets ledelse i Danmark til sideordnet med andre besatte lande at arran
gere en permanent udstilling af vor modstandskamp. Maskinpistoler og 
bomber har de set nok af, så Danmarks udstilling, som blev åbnet den 28. 
april 1968 af den polske kulturminister og den danske ambassadør i nær
værelse af et stort antal danske gestapo-fanger, fik en anden karakter. 
Den består af en forstue med et stort Danmarkskort, hvorpå med for- 
skelligtfarvede, lysende prikker faldskærmsnedkastning, jernbanesabo
tage og krigsforlis i danske farvande er markeret. Over kortet sidder en 
lille lysavis, som på polsk og engelsk giver en kort redegørelse for mod
standskampen. I stuen står desuden Knud Nellemoses lille bronzefigur 
af koncentrationslejrfangen. I en større sal er væggene dækket af meget 
store fotografier begyndende med den 9. april 1940 og sluttende med 
den danske sømand i allieret tjeneste. Under fotografierne sidder en 
lang frise af Ib Spang Olsens plakat „tyskerben“, hvor modstandsmænd 
og piger som små hvide mus løber mellem de store, sorte støvler. Udstil
lingens eneste genstand er et armbind i en lille montre.

Vi ønskede at give udstillingen et så stærkt dansk præg som muligt. 
Medvirkende hertil blev 100 m2 gulvbelægning, der var en gave fra 
Hasle Klinke- og Chamotte Fabrik samt en stor koglekrone, som Louis 
Poulsen & Co. stillede til rådighed.

Det næste store udenlandske arrangement fandt sted i Jerusalem i 
1968. I anledning af „den danske uge“, hvor man indviede en „Dan
marks Plads“ og en dansk skole, havde mindeinstitutionen Yad Vashem 
gennem den danske ambassadør opfordret Frihedsmuseet til at møde op
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Fig. 4. Danmarks hus i Paris. I et hjorne 
al salen cr opstillet et lille interior v i
sende en radio fra krigens tid, der på et 
indbygget bånd gengiver særmeldinger 
o. a. fra London. På de hvide draperier 
over billederne er opsat en stofstribe i 
armbindets farver. C. C. Denning fot.
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med en udstilling. Det var på „Danmarks Plads“, at nu afdøde over
rabbiner Marcus Melchior holdt sin tale: Det var den kristne, danske 
kirkes præster, der reddede vore hellige skrifter, og det var de kristne 
danske kirkers præster, der gav os dem tilbage igen. Yad Vashem er 
først og fremmest et mindetempel for de faldne jøder, men der er også 
et museum for jødeforfølgelserne, og her stillede man en smuk sal til 
rådighed for os. Også denne udstilling bestod af store fotografier for
uden dokumenter og bøger. Til indvielsen var ca. 500 danske modstands
folk mødt op foruden mange israelere, og det var betagende ved ind
vielsen, hvor blandt andet hovedanklageren fra Eichmann-processen 
talte, at høre de 500 synge Altid frejdig . . . Også her blev vor udstilling 
overordentlig venligt modtaget, og den cirkulerede efter Jerusalem i en 
række større byer i Israel.

I mellemtiden havde Sverige bedt om at se særudstillingen om red
ningen af jøderne i 1943, og det skete i Kristianstad museum. I vinteren 
1969-70 cirkulerer på SAS’s initiativ et udvalg af udstillingsfotografier 
i vestamerikanske byer fra Los Angeles til Seattle, og sidst har en itali
ensk modstandsorganisation i Torino efter anmodning fået tilsendt store 
kopier af vore billeder til udstilling.

I de sidst nævnte tilfælde har Frihedsmuseet ikke direkte deltaget i 
udstillingsarrangementet; arbejdet har herfra blot bestået i udvælgelse 
og fremskaffelse af materialet med de nødvendige forklaringer.

Anderledes forholdt det sig med udstillingen i Paris, som blev åbnet 
den 9. april i år i nærværelse af prinsesse Margrethe og prins Henrik. 
Udstillingen blev arrangeret af komiteen for udstillinger i Dan
marks hus på Champs-Élysées på kulturattaché Mogens Hermannsens 
initiativ. Som sædvanligt bestod den af store fotostater, Danmarkskortet, 
en montre med illegale blade og armbindet. Desuden en lille kalkstens
figur af en koncentrationslejrfange, som er skåret i lejren af en fransk 
kunstner og dér foræret til en dansk medfange. Den skulle antyde, at 
selv om modstandskampen i Frankrig og Danmark var uafhængig af 
hinanden, mødtes dens mænd og sluttede venskab i de nazistiske rædsels- 
lejre. Endvidere stod der et radioapparat fra krigens tid, i hvilket der 
var indbygget en båndsender, som gav uddrag af BBC’s danske udsen
delser med særmeddelelser til faldskærmsmodtagerholdene, og en illegal, 
dansk radiostation, som havde holdt forbindelsen med England. I et 
sidelokale blev vist film fra modstandskampen. Et særligt arrangement 
var opstillingen af Frihedsmuseets kampvogn, som med stort besvær var 
slæbt til Paris og som blikfang var opstillet foran Danmarks hus. I 
butiksvinduer blev reklameret for udstillingen ved plakater tegnet af Ib 
Spang Olsen. Udstillingen tør vist betegnes som en succes.

Man kan spørge: er det hele ulejligheden værd? Svaret må blive 
ubetinget ja. Ikke blot for Frihedsmuseets specielle emnes skyld, men 
også for Danmarks anseelse udadtil. Vi kan godt være vore museer 
bekendt.



Glimt fra arbejdsmarken

Cham-dansen, der kendes i tibetanske 
og mongolske klostre, er et pantomimisk 
maskespil, som symboliserer de gode 
kræfters -  dvs. buddhismens -  sejr over 
dæmonerne. Den „hvide olding“ t. v. 
repræsenterer det „døende“ gamle år. 
Over for ham står en dødning kaldet 
„gravpladsens vogter“.

Siden Nationalmuseet i sommeren 1968 viste udstillingen „Den hellige 
Mose“ i Brede, har man ikke kunnet drøfte en ny udstillings-idé uden 
at stille spørgsmålet: „Hvor er mosen?“ -  Egentlig var „mosen“ de 
rekonstruerede jernalder-landskaber, der med deres baggrund af ste
reofonisk lydgengivelse viste sig at have en tiltrækkende og besættende 
magt over for publikum. Efterhånden er „mosen“ blevet et symbol på 
noget ikke helt forklarligt, noget der appellerer mere til følelse og fan
tasi end til saglig udredning. Man kunne kalde det udstillingens „sjæl“, 
men det er nu så højtideligt igen. „Mosen“ er på alle måder mere 
jordnær.

Da man opstillede Nationalmuseets samlinger i 1930’rne, interesse
rede man sig ikke for „moser“. Saglig fremlæggelse af tingene med 
skematiske forklaringer, grå hylder, naturtræs-montrer, gullig vægfar
ve overalt -  hvis man brugte et billede til supplement, var det forvist 
til en vinduesniche. Der var en forklaring på puritanismen. Man rea
gerede mod „folkemuseerne“ med deres -  undertiden neustalgiske -  
rekonstruktioner af gamle hjem; og man havde ikke råd til andet og 
mere. Udstillingerne i Brede har altså brudt denne praksis, og det 
stadigt stigende besøgstal viser, at man er på rette vej.
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Tidlig indisk Bnddha-sknlptur i den så
kaldte Gandhara-stil, der er påvirket af 
hellenistisk formsprog. Buddha samler 
ha nderne i ..dhamachacra-mudra" -  dvs. 
den håndstilling, der symboliserer 
„igangsa tningen af la rens hjul".

„Buddha’s Veje“ -  den femte Brede-udstilling -  var større end no
gen tidligere, fordi det i år var lykkedes at inddrage større dele af det 
gamle fabrikskompleks til forhal, undervisningslokale, biograf m.v. Den 
var også „større“ i den forstand, at den inddrog det meste af et kon
tinent -  Asien -  og rundt regnet 2500 år i tid. Gennem fotostater og 
korte tekster blev der i de „gule korridorer“ gjort rede for Siddharta 
Gautama’s simple lære om vejene til frigørelse fra menneskelig lidelse 
og dens fortolkning gennem forskellige „skoler“ og sekter. Et stort 
Asiens-kort med skiftende lysbilledprojektioner og ledsagende foredrag 
leverede en kort redegørelse for buddhismens udbredelse og dens ak
tuelle status. Mange manuskripter -  hovedsageligt udlån fra Det kgl. 
Bibliotek -  gav et indtryk af dens kanoniske bøger. Enkelte skulpturer, 
dragter, malerier, liturgiske genstande osv. sagde lidt om det præg, 
buddhismen har sat på Indien, Ceylon, Burma, Bagindien, Indonesien, 
Tibet, Mongoliet, Kina, Korea og Japan; men udstillingen „toppede“ 
givetvis i tre store arrangementer. I det tibetansk-mongolske tempel -  
en omhyggelig rekonstruktion, der navnlig var baseret på Henning Has- 
lund-Christensens indsamlinger. I meditationssalen sad mediterende og 
syngende munke (se omslaget), og på pladsen udenfor opførte mun
kene deres rituelle cham-danse i anledning af det buddhistiske nyt-år. 
Denne skikkelse -  præget af mystik og magi -  antog buddhismen i 
Asiens højlande.

Den diametrale modsætning kom til udtryk i de to japanske have
anlæg. Der var en frodig the-have med en lille the-pavillon -  for the- 
drikningen har i Japan udviklet sig til et eksklusivt ceremoniel, og der 
var en tør sandhave med små klippeblokke, hvor sandet var revet i 
abstrakte figurer -  et billedligt udtryk for zen-buddhismen med dens 
intellektuelle vægt på koncentration og improvisation.

Men udstillingens gæster følte sig åbenbart bedst hjemme i den 
„røde Buddha’hal“ -  et neutralt rum, hvor man blev anmodet om at 
tage skoene af, inden man betrådte det sensible podium. Men hermed 
hørte ethvert påbud også op. Et antal puder var stillet til de besøgendes 
rådighed, og de brugte dem efter lyst og evne. Børn byggede „borge“ 
af dem. Ældre lavede stole af dem -  unge brugte dem som løjbænke. 
Fra højttalerne under loftet strømmede buddhistisk musik og sang kom
menteret gennem korte foredrag.

At mange „langhårede“ fandt den røde Buddha’hal tiltrækkende og 
satte sig i meditationsstilling, kan næppe undre. Det er mere bemærkel
sesværdigt, at „Buddha’s Veje“ havde samme folkelige succes som tid
ligere Brede-udstillinger. Den var en udpræget familie-udstilling, hvor 
man kom med børn i klapvogn og svigerforældre. Det kan næppe op
lyses, om det er udsigten til en kulturel oplevelse alene eller i forbindelse 
med en kop kaffe og et stykke wienerbrød, der er afgørende. Formentlig 
har begge dele deres betydning. I hvert fald havde „Buddha’s Veje“ en 
„mose“, som ikke lod de besøgende uberørt.
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Tegningen t. v. er reproduceret efter 
Vilhelm Boye: „Fund af Egekister fra 
Bronzealderen i Danmark*, 1896.

Bronzealder-hår pisk

Det kan nok i almindelighed siges, at måderne, at bære hår og skæg 
på, til enhver tid har været dels mode-bestemte, dels kaste-bestemte. 
Under de sidste må også religiøse hensyn medtages. Under en gennem
gang af vore oldtidsfrisurer og skæg gjordes en ny iagttagelse på et 
iøvrigt velkendt stykke, den lille bronzekniv fra Javngyde, hvis skaft 
slutter i et menneskehoved med store ørenringe. Normalt dateres den til 
yngre bronzealder. Og på grund af sin udsmykning kan den næppe 
anses for at være en almindelig brugskniv. Snarere må den have været 
bestemt til sakralt brug. Ser man hovedet bagfra, ser man en ganske 
ejendommelig frisure, nemlig en lang hårdusk, der synes at udgå fra 
issen, og kun herfra, ikke fra tindingerne og den øvrige del af hovedet, 
der virker glatraget eller dog i hvert fald så kortklippet, at man ikke 
har fundet det påkrævet med en markering af hår.

Det er en frisure, der står i modsætning til hvad vi ellers ved om 
håropsætning i bronzealderen, da kvinderne normalt gik med langt hår 
(undtagelsen er Egtvedpigens pagehår) og mændene med 5-10 cm langt 
hår. Frisuren på kniven synes altså at vise dens bærer, som hørende til 
et særligt samfundslag, sandsynligvis „præsteskabet“. Ørenringene in
dicerer ikke nødvendigvis, at hovedet forestiller en kvinde. Fra Lille 
Dragshøj i Sønderjylland har vi nemlig fra en mandsgrav den til
svarende frisure bevaret in natura, hvilket altså viser, at dens bærer har 
indtaget en særlig samfundsstilling, formodentlig stillingen som præst. 
Dog har han ikke båret ørenringe, selv om de altså også kan have været 
mandssmykker i bronzealderen.
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Præstejruen og døtrene samlet om kla
veret i dagligstuen i Star up præstegård.

Et prastehjem

Opbygningen af et frilandsmuseum er et langtidsprojekt. På museet i 
Sorgenfri har mange gårde og huse allerede ligget 20-30 år eller mere 
og ventet på at blive genopført, men det betyder ikke, at de er glemt. 
Med mellemrum tages problemerne omkring dem op til drøftelse, og 
der holdes til stadighed øje med mulighederne for at skaffe det indbo, 
som husene skal være udstyret med den dag, de åbnes for publikum.

Et eksempel herpå er præstegården fra Søften ved Århus, som i 1956 
blev overført til Frilandsmuseet, og som antagelig må blive liggende 
på magasin endnu en årrække, før det bliver muligt at genopføre den. 
I mellemtiden har vi fået ikke så få gaver, som vil kunne anvendes i det 
kommende præstegårdsmilieu, ja, nogle af tingene har endog direkte 
tilknytning til selve den opmagasinerede præstegård.

Det gælder således en del af den meget store indbosamling, som i 
januar 1970 blev skænket til Frilandsmuseet af fhv. overmassøse, frk. 
Anna-Karis Thygesen. Gaven omfatter et komplet studereværelse med 
møbler, skilderier, bøger og diverse småting samt væsentlige dele af et 
spisestue- og dagligstuemøblement. Giveren har arvet genstandene fra 
sin far, pastor Gustav Thygesen, som var præst for Øster-Starup og
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Pastor Gustav Thygesen fotograferet i 
sit studereværelse i Aagerup præste
gård.

Vester-Nebel menigheder i Vejle amt fra 1885 til 1902, hvorefter han i 
perioden 1902-14 virkede i Aagerup sogn i Holbæk amt.

En del af tingene har tidligere været benyttet af Gustav Thygesens 
far, provst Christian Thygesen, som virkede i Søften fra 1850 til 1857. 
Det gælder en betydelig del af møblerne i studereværelset, bl.a. det 
skrivebord, som ses på fotografiet fra Aagerup præstegård. Blandt de 
mange småting fra præstehjemmet, som lykkeligt har undgået tidens 
tand, skal blot nævnes en lille papæske, som provst Thygesen i Søften 
har lavet. I denne æske opbevarede sønnen, Gustav Thygesen, de fidi
busser af papir, som han brugte til at tænde sin lange pibe med. Fidi
busserne lavede han af sine prædikener, når han kom hjem fra kirke, 
og en del af dem findes endnu i æsken.

En del af de erhvervede genstande er kommet ind i milieuet, mens 
Gustav Thygesen var præst i Ø.Starup-V.Nebel. Til de yngste hører 
spisestuemøblerne og et spisestel af fajance fra Gustavsberg, begge dele 
gaver fra menighederne til det afholdte præstepar ved sølvbrylluppet i 
1900.

Sammen med genstandene har frk. Thygesen overladt Frilandsmuseet 
en fyldig samling notater, erindringer og fotografier, som til sin tid vil 
være til stor hjælp ved genskabelsen af det gamle præstehjem.
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Frilandsmuseets nyindrettede forhal i 
den gule indgangsbygning ved Konge
vejen.

Frilandsmuseets indgangsforhold

Fra et museumsbesøg er det helst museets indhold, man skal huske. 
Indgangen skal blot så hensigtsmæssigt som muligt formidle overgan
gen udefra til det egentlige. Frilandsmuseets velkendte gule indgangs
bygning med restauranten er ikke mindst et kendetegn for, hvor på 
Kongevejen man skal standse. Hvad man før i tiden efter et besøg på 
museet har kunnet huske om denne bygning, har nok for de flestes 
vedkommende været den susende gennemtræk i porten.

Ved begyndelsen af sæsonen 1970 er disse indgangsforhold blevet 
ændret. Man skal stadig ind ved porten, men i stedet for at gå helt 
igennem, drejer man nu til venstre ind i en stor forhal. Her er billet
salg og forhandling af vejledninger, småskrifter om museet, post
kort m.m.

Lige ved døren ud til museet er en model, der viser de gamle bygnin
gers placering i terrænet. I magelige stole ordnet i smågrupper kan man 
sidde og læse i vejledningen, skrive postkort eller blot hvile, mens man 
venter på dem, man er sammen med.

196



Museets tækkemand i arbejde på Sdr. 
Se jer slev gården. Til højre laden, til 
venstre stald og mellembygning.
F. Kirk fot. 1969.

Bagest i bygningen er en sal, der ligesom forhallen tidligere har tjent 
til magasinering af vogne og nu har fået et nyt gulv indbygget et par 
meter over det gamle. Her kan større grupper af besøgende samles og 
få indledende foredrag o.lign.

Gården fra Sdr. Sejerslev

I Nationalmuseets Arbejdsmark 1968 blev det omtalt, at Frilandsmu
seet havde holdt rejsegilde på den første etape af en gård fra Sdr. 
Sejerslev i det vestlige Sønderjylland. Siden da er arbejdet med denne 
bygning blevet videreført, og det er endnu ikke helt afsluttet. Men det 
drejer sig også om den måske største og vanskeligste genopførelsesop
gave, som Frilandsmuseet har påtaget sig.

En bygnings størrelse kan måles på mange måder. At angive den i 
tagareal er måske lidt usædvanligt, men når det drejer sig om genop
førelse af en stråtækt bygning, er det ikke helt uvæsentligt, og målt på 
den måde placerer Sdr. Sejerslev-gården sig klart som museets stør
ste. Billedet på denne side viser ikke, som man måske kunne tro, ned-
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Murermester Harry Jensen i færd med 
at sætte fliser op i gårdens „kønne 
dørns '. F. Kirk fol. 1970.

gangen til en mineskakt, men tækkearbejdet på den store gård, hvis 
tagflader på grund af dens særprægede form er placeret på en noget 
forvirrende måde.

Under nedtageisen af gården afslørede spor i tømmer o.lign., at går
den oprindelig havde bestået af to længer, hvoraf den ene rummede 
bolig og stald, mens den anden var lade. De to længer lå med samme 
solrette orientering i forlængelse af hinanden, men parallelforskudt 
og forbundet med en lille mellembygning, så anlægget nærmest havde 
form af et Z, en gårdtype, som har været ret almindelig i disse egne. 
Bønderne i Sdr. Sejerslev havde store og gode græsgange, så det kunne 
betale sig for dem at lægge sig efter studeopdræt. Det krævede mere 
staldplads, og kvægstalden blev derfor forlænget mod øst hen langs 
med laden, som den blev forbundet med ved den modsatte ende med 
endnu en mellembygning. På den måde fremkom der mellem længerne 
en ganske lille gårdsplads, kun P/2-2 m bred, og det er den, der ses 
nederst på billedet som en smal spalte.

Studeopdræt bragte velstand, og overskuddet blev bl.a. investeret i 
bedre boligforhold. Stuehuset blev udvidet dels mod vest, dels ved til
bygning af en særlig bryggersfløj mod nord. I hovedlængen ligger 
mod syd fire stuer på rad og bag dem mod nord køkken og småkamre. 
Vi vil søge at genskabe interiørerne, som de så ud i 1870’erne med den 
blanding af ældre og nyere træk, som de da må have haft, efter at 
stuehuset i 1874 var blevet noget ombygget og moderniseret. Til de
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ældre træk hører ydervæggenes beklædning med hollandske fliser, som 
endnu var bevaret i de tre af stuerne, da gården blev flyttet til Frilands
museet.

Sølvskål fra middelalderen

Vesterhavets bølger har på stranden ved Blåvand, formodentlig fra et i 
middelalderen strandet skib, opskyllet et enestående og meget smukt 
stykke husgeråd: en flad, glat sølvskål, hvis eneste ornament indvendig 
er et i bunden indgraveret gotisk skjold med en oprejst løve og ud
vendig en smal bladfrise. Begge ornamenterne har oprindelig været for
gyldte. Skålens diameter er foroven 15 cm, dens højde er 3 cm.

Middelalderlige sølvkar til kirkeligt brug -  kalke og diske -  findes 
der adskillige af både ude i landets kirker og i Nationalmuseet. Men 
middelalderlige sølvskåle, der som denne var bestemt til verdsligt brug, 
hører til sjældenhederne i europæiske museers samlinger, og National
museet har hidtil ikke haft en eneste.

Fra omtale i middelalderlige testamenter ved vi, at danske gejst
lige og adelige betænkte venner og slægtninge med sølvskåle, både 
med og uden fod. Når sølvskålene idag er forsvundet, skyldes det ind
smeltning efterhånden som moden skiftede, og bægre, stobe og kovske- 
ner i middelalderens slutning afløste de flade drikkeskåle. Disse har 
desuden kun været anvendt af en fåtallig overklasse; i almindelighed 
brugtes drikkekar af træ.

I de store sølvskatte, der på Gotland blev nedlagt i jorden i anled
ning af Valdemar Atterdags krigstogt og plyndring af øen efter Vis- 
by-slaget 27. juli 1361 findes flere eksempler på sølvskåle af samme 
slags som vor. De ved drivning udførte, glatte skåle har en diameter 
på fra 15 til 18 cm og anbragt centralt i bunden forskellige ornamenter,

Sølvskålen fra Vesterhavet gengivet i 
naturlig størrelse.
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Løveskjohlet i blinden uf sølvskålen fra 
Vesterhavet.

som f.eks. en indgraveret ørn i et skjold, et korslam i médaillon eller 
Kristus med apostlene. På flere af dem er skjoldene og medaillonfel- 
terne ligesom på vor skål skraveret ved hjælp af trembulérstik. Der er 
dog den forskel imellem de gotlandske skåle og vor, at på disse er 
de ornamenterede midtfelter loddet ovenpå bundene, mens skjoldet 
på vor er graveret direkte ned i selve skålen.

Andre træk, der er fælles mellem nogle af de gotlandske skåle og 
vor, er en ca. 1 cm høj udvendig påloddet kant, der styrker mundings
randen, og på hvilken den smalle, oprindelig forgyldte bladfrise er 
indgraveret, desuden et under bunden indridset ejermærke, på vor skål 
et utydeligt krydsformet bomærke, som desværre ikke kan identificere 
ejeren for os.

På grundlag af det gotiske skjold med den slanke, oprejste løve, og 
ligheden med de gotlandske skåle fra Kyrkebinge, Dune og Bjärby 
(nu i Statens Historiska Museum, Stockholm) må vi datere skålen fra 
Blåvand til 1200-tallets slutning eller 1300-tallets første halvdel. Om 
dens tilblivelsessted kan kun meddeles, at det kan have ligget mange 
steder i Europa, sandsynligvis i Skandinavien (Gotland?) eller i Nord
tyskland. Løven i skjoldet er Lyneborgs våbenmærke, men dette har den 
gode hansestad haft til fælles med talrige andre stæder og adelsslægter.

Sølvskålen er indgået i museets middelaldersamling som danefæ, 
selv om det er så længe siden som under den første verdenskrig, at den 
ved lavvande efter en storm kom for dagen på Blåvands strand om
trent ud for fyret og dernæst blev hjemført af forretningsbestyrer Hans 
Rasmussen, Odense. Dennes datter har nu af Nationalmuseet fået ud
betalt en dusør.

Krucifiks fra ca. 1200

Onsbjerg kirkes menighedsråd har af sikkerhedsmæssige grunde depo
neret kirkens middelalderlige, gyldne krucifiks i Nationalmuseets 2. af
deling og har i stedet modtaget en af konservator Gerda Møller udført 
kopi til opsætning på den malede trætavle fra 1596, hvorpå sagnet om 
krucifikset står skrevet. Der fortælles her, at korset fandtes på et lig, 
som flød i land ved Ilsemå i Tranebjerg sogn på Samsø, og at det ikke’ 
lod sig transportere til andre kirker på øen end Onsbjerg, hvor liget 
blev begravet.

Hvorfra kirken egentlig har fået det smukke og særprægede kruci
fiks ved vi ikke. Samsø har altid hørt til Århus stift, hvis bisper i mid
delalderen viste stor interesse for den velhavende ø.

Krucifikset består af et 27 cm højt forgyldt kobberkors med en 13 
cm høj støbt Kristus-figur af forgyldt bronze. På korsets forside er 
indgraveret medailloner med symbolerne for de fire evangelister. I kor
sets midte er en siddende skikkelse med en flad krone på hovedet og
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hænderne rakt op i bedende stilling. I cirkelfeltet over skikkelsen står 
indgraveret I H C N A Z A R C N V S  (Jesus af Nazareth), en ind
skrift, der må høre sammen med den korsfæstede og ikke giver for
klaring på, hvem det er der ses i medaillonen, om det er Kristus -  i så 
fald uden glorie -  eller om det kan være en konge eller kejser, der 
er placeret her på korsets fornemste sted. I Skåne har man i 1200- 
tallet fremstillet krucifikser, på hvilke Konstantin den Stores og kejser
inde Helenas legender er gengivet i billeder, og hvor disse -  ganske vist 
helgenkronede -  fyrsters billeder er vist i midten af tilsvarende kors.

Onsbjerg-krucifikset, der antagelig oprindelig har været beregnet til 
anbringelse på en processionsstage, må dateres til tiden omkring år 
1200, og selve korset med de liljeprydede medailloner har meget til 
fælles med den gruppe skånske krucifikser, til hvilke de ovennævnte 
hører.

Krucifikset fra Onsbjerg kirke, halv 
størrelse.

201



Græske mønter
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I foråret 1970 solgtes ved en auktion i København den sidste betydelige 
samling af græske mønter i dansk privat eje. Takket være betydelige 
tilskud fra bl.a. Ny Carlsbergfondet lykkedes det ved den lejlighed 
Den kgl. Mønt- og Medaillesamling at erhverve ialt 35 antikke græske 
mønter, hvoraf et udvalg publiceres her.

Den mest betydelige græske møntserie fra oldtiden, set fra et 
kunsthistorisk synspunkt, stammer fra Syrakus på Sicilien. De to her 
afbildede tetradrachmer, nr. 1 og 2, har begge på forsiden et firspand, 
på bagsiden et kvindehoved (kildenymfen Arethusa) omgivet af delfi
ner. Nr. 1 kan dateres til årene før 485-480 f. Kr., umiddelbart før det 
store opgør mellem grækere og karthageniensere om herredømmet over 
Sicilien, mens nr. 2 hidrører fra perioden umiddelbart efter den græske 
sejr. Fra byen Knidos i Lilleasien kendes en meget smuk serie af mønter 
med typerne løvehoved/Afrodite fra ca. 530-394 f. Kr., hvoraf Na
tionalmuseet allerede besad en udsøgt samling. De to nyerhvervelser 
nr. 3 og 4 repræsenterer den sjældne sidste fase af denne udmøntning 
og kan dateres til ca. 430 og ca. 400 f. Kr. Afrodites hoved på bagsiden 
af nr. 3 griber tilbage til ældre forbilleder og er altså udpræget arka- 
iserende. Endelig afbildes som nr. 5 bagsiden af en sølvmønt fra byen 
Herakleia på Lilleasiens nordkyst. Den ualmindeligt velbevarede mønt 
viser den siddende vingud, Dionysos, med en skål eller kande i den 
fremstrakte højre hånd. Mønten dateres til omkring 285-280 f. Kr. og 
tilhører altså den hellenistiske kulturs første, blomstrende periode.

Den interessante guldmønt nr. 6 er indkøbt i den internationale 
mønthandel. Forsidens springende hest kendes som mønttype bl.a. på 
Sicilien og i Karthago, men den bemærkelsesværdige bagsidefremstil
ling viser, at mønten er præget i Ægypten. Man ser her en kombination 
af to hieroglyftegn; vandret et halsklæde med nedhængende perler, der 
står for urb = guld og lodret et luftrør med tilhørende lunge eller 
hjerte, som betyder nefer = god. Før Alexander den Stores komme 
klarede man sig i Ægypten stort set med umøntet metal som betalings
middel. Den lille serie guldmønter, hvortil vort exemplar hører, er for
mentlig præget af den sidste ægyptiske farao Nektanebos II (359-343 
f. Kr.), og har været anvendt til betaling af græske lejetropper, som 
har foretrukket af få deres sold udbetalt i mønter.

Alle mønter er afbildet i naturlig størrelse. Nr. 1-4 er en gave fra 
Ny Carlsbergfondet.

Den i dobbelt størrelse afbildede sølvtetradrachme fra den lille græ
ske by Mende hidrører fra den på forrige side omtalte auktion og er 
ligeledes en gave fra Ny Carlsbergfondet. På forsiden er fremstillet 
vinguden Dionysos i en ældre, skægget udgave (jævnfør den ungdom
melige Dionysos på mønten fra Herakleia nr. 5). Han sidder skødesløst 
henslængt på ryggen af et æsel, som han holder fast i med venstre



hånd, mens han i højre hånd holder en vinskål, en såkaldt kantharos, i 
en vinkel som antyder, at den er tom og derved har bidraget til gudens 
noget usikre balanceakt. Foran æslet sidder en fugl, der nærmest min
der om en krage, mellem to kviste af en busk eller et lille træ. Bag
siden viser en vinstok med fem vindrueklaser inden for en firkantet 
ramme. Udenfor står byens navn med store kraftige bogstaver.

I den klassiske periode i Grækenlands historie var udmøntningsretten 
forbeholdt de selvstændige bystater. Vi ser derfor en mængde små, ube
tydelige byer udsende mønter, ofte af prestigemæssige grunde for net
op at understrege deres uafhængighed. Dette er sikkert også tilfældet 
med Mende, skønt byens beliggenhed på den trefingrede halvø Khalki- 
dike i nærheden af de thrakiske sølvminer bevirkede, at den var i stand 
til at fremskaffe råmateriale til en relativt betydelig udmøntning. Vor 
mønt stammer fra midten af 5. årh. f. Kr., umiddelbart før Athen ved 
et dekret forsøgte at standse sine forbundsfællers sølvudmøntninger, 
for Mendes vedkommende uden større held. I 423 f. Kr. forsøgte Mende 
et forgæves oprør mod Athen, hvis monopol på udmøntningens område 
givetvis har bidraget til at irritere såvel Mende som andre forbunds
fæller.

Mende var i oldtiden berømt for sin kraftige og gode vin. Både 
for- og bagsidefremstillingen henviser klart til denne vigtige eksport
artikel, således at mønterne også har haft en funktion som reklame.

Spisested til tolv

Da en københavnsk håndværksmester i begyndelsen af 1890’erne gif
tede sig med en håndværkerdatter fra provinsen, medbragte bruden ef
ter skik og brug bl.a. et spisestel til 12 personer. Servicet blev brugt 
både til daglig og til fest, men alligevel blev det meste bevaret uskadt, 
og for nylig skænkede ægteparrets arvinger det til Nationalmuseet.

For at denne gave kunne få den fulde kulturhistoriske værdi for

203



Bordopdækning med det i teksten om
talte spisestel. 3. afd. Mus. nr. 1087- 
1169/1970.

museet, blev der foretaget optegnelser om borddækningsskik til hverdag 
og fest -  et emne hvorom man ønsker at indsamle et øget materiale. 
Nationalmuseet fik bl.a. lejlighed til at fotografere dette festbord, der 
er dækket efter familiens sædvanlige skik. Man har dækket til 6 perso
ner, og har tænkt sig en middag bestående af suppe, fisk, steg med 
gelé og dessert. På anretterborde i et tilstødende rum må man tænke 
sig fade og terriner anbragt parate til brug.

Bordet er dækket med hvid dug, og på midten har man anbragt er 
mindre broderet pyntedug. Foruden blomster midt på bordet brugte 
man små buketter ved kuverterne. Ved hver kuvert ses to flade og en 
dyb tallerken med hvide, broderede mellemlægsservietter imellem. En 
lille flad tallerken med en teske til gelé har man stillet skråt til venstre 
for hver kuvert. Til suppen drak man sherry eller madeira, til fisken 
hvidvin, til stegen rødvin, til desserten igen sherry eller madeira, men 
ikke sjældent likør til damerne. Glas og sølvtøj var anbragt i den række
følge, hvori det skulle bruges. Der er tændt lys i de tre-armede lyse
stager, og de små stager med julelys ved kuverterne er beregnet til at 
tænde herrernes cigarer ved -  damerne røg ikke.
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En klovnedragt

Fra den nedlagte Hildebrandts Teaterforretning har Dansk Folkemuse
um erhvervet en samling chansonette-kjoler fra omkring 1900, samt en 
klovnedragt, der antagelig er fra tiden mellem 1870 og 1890. Den er 
bemærkelsesværdig ved at have glatte ærmer i modsætning til de siden 
1890’erne brugte klovnedragter med ballonærmer. Desværre er kraven 
gået tabt, men den opgives at have været ret smal og flad. Med bukse
dragten fulgte en kappe og en hvid spidshue. Kappe og dragt er tæt 
besat med store pailletter med dekorationer af mindre, runde og dråbe
formede pailletter i stærke, brogede farver.

Denne dragt er et værdifuldt supplement til Dansk Folkemuseums 
igangværende indsamling. Gennem en halv snes år har man undersøgt 
de folkelige forlystelser og indsamlet dragter, rekvisitter, plakater, 
tryksager, billeder, fotografier og traditionsoptegnelser om dette emne.

Herover: Klovnen William Olschansky i 
kostume 1892.

Herunder: Klovnedragt. 3. afd. Mus. nr. 
339-355/1970.

Dragkiste fra Salling

Det er kun meget få af de danske bondemøbler, hvis mester er kendt. 
I 1960 behandlede professor Axel Steensberg imidlertid i en artikel i

r
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Dragkiste [ra Salling. Højde 132 cm, 
bredde 131 cm, dybde 60 cm. 3. afd. 
Mas. nr. 2004/1970.

Budstikken en gruppe malede bondemøbler fra Salling og Mors, som 
kunne henføres til snedkermesteren Niels P. Dyhr, som virkede i Ny
købing Mors fra 1803 til 1835. Steensberg kunne påvise, at Dyhr ikke 
alene havde stået for den snedkermæssige fremstilling af møblerne, 
men i hvert fald i sine yngre dage også havde dekoreret en del af dem 
selv. Ud fra karakteristiske træk i opbygning og dekoration kunne det 
med sikkerhed fastslås at 5 dragkister og 38 skabe måtte være udgået 
fra Dyhrs værksted.

Af de 5 dragkister stammede de 3 fra Mors og de 2 -  begge i privat
eje -  fra Salling. I det forløbne år er det imidlertid lykkedes Dansk 
Folkemuseum at erhverve en hidtil ukendt dragkiste fra egnen mellem 
Balling og Krejbjerg i Salling. Folkemuseets kiste svarer, med sine 
kvart-søjler, i opbygning nøje til den allerede kendte fra Krejbjerg, og 
begge kisters bundfarve er rød; dog har skufferne på den nyerhvervede 
kiste lyseblå kantaffasninger, ligesom hjørne-søjlerne her er sortma
lede. Skuffeforsiderne er dekoreret med Dyhrs karakteristiske firpas- 
sige blomster i lyseblåt, gult, hvidt og sort. Mellem de naturalistiske 
ranker på fodstykket er malet M K C D, utvivlsomt ejerindens initialer.
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Folkelivsundersøgelser

Ved forårstid kunne man ved århundredskiftet i enhver dansk lands
by iagttage børn og unge, der på den næsten utrafikerede bygade var 
ivrigt optaget af at spille „pind“, således som Hans Olsen fra Jyllinge 
her viser det for Nationalmuseets medarbejdere.

Mange af de spil og lege, man yndede dengang, er nu gået af brug, 
ligesom det legetøj, de fleste børn på landet selv kunne fremstille efter 
gammel tradition, er ganske ukendt for nutidens børn. Hvordan er 
dette gået til, når dog en del gamle lege trives storartet endnu?

Dette og mange andre spørgsmål vedrørende legetraditioner arbejder 
Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser i disse år på at løse bl.a. 
ved at indsamle skriftlige beretninger om leg og legetøj i ældre tid efter 
en udsendt spørgeliste. Med tiden ønsker man ligeledes at samle oplys
ninger om yngre generationers legeforråd, for herigennem at under
søge hvilke ændringer, der er sket i tidens løb og hvorfor.

3. afdeling. Mus. nr. 2005/1970.
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Tidligere gårdmand Jens Pinborg i Vester Vedsted ved Ribe „harer“, 
det vil sige, skærper sit leblad ved at banke æggen tynd med en ham
mer på en speciel ambolt. Fotografiet er indsendt til NEU som illustra
tion til en serie beretninger om dagliglivet i ældre tid. Af disse beret
ninger fremgår det, at haringen indtil høstens mekanisering var i al
mindelig brug på Bornholm og Fyn samt i Jylland syd for en linie fra 
Vejle fjord til lidt syd for Thisted. I den øvrige del af landet fore
trak man i stedet at slibe lebladet skarpt, og det samme var tilfældet 
i Sverige, Norge og Finland. Også i England sleb man leen, selv om 
ambolt til haring er fundet i romerske militærlejre. Haring er i alminde
lig brug i hele det øvrige Europa, fra Portugal til Rusland. Haringen 
giver altså mulighed for at følge modstanden mod et centralt kultur
element i Europas yderkant. I 16’ og 1700’årene gik nordgrænsen for 
haringen lidt nordligere i Jylland, fra Horsens fjord til Hanstholm. 
Der er 8 forskellige måder at hare leen på her i landet. Heraf har de 
4 paralleller længere syd på, medens de 4 er lokale danske forbedrin
ger, som f.eks. den måde, der ses på fotografiet fra Vester Vedsted, 
hvor Jens Pinborg ligger ned over en sæk hø med ambolten drevet ned 
i jorden. Liggende haring findes i 3 variationer langs den jyske vest
kyst fra Lemvig til Tønder, og adskillige ældre mænd bruger endnu 
metoden. Nationalmuseet foretager i øjeblikket en indsamling af hare
ambolte, kaldet „harestejer“ eller „haresped“, for at få en komplet 
landsdækkende repræsentation af formvarianterne.

Tegningen viser en hareambolt skænket 1969 af Karl Emil Christof
fersen, Rø på Bornholm. Tidligere var det vanskeligt at få en landmand 
til at afstå sit harested, men nu er leen så sjældent i brug, at det er 
blevet lettere.
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Holmens kirke, København

I forbindelse med en omlægning af gulvet i Holmens kirke, København, 
har Nationalmuseets 2. afdeling i månederne juni-juli haft lejlighed til 
at følge arbejdet. Det nu fjernede plankegulv fra ombygningen i 1830’- 
erne blev opmålt, og herunder afdækkedes partier af det ældre sam
mensunkne kalkstens flisegulv. Heri lå tyve hele og enkelte ituslåede 
gravsten fra det 17. og 18. århundrede. Flere af disse har hidtil været reg
net som forsvundne, heriblandt to gravsten med smukke bronzerelieffer 
lagt over viceadmiral Peder Jensen Morsing t  1678 og schoutbynacht 
og chef for Holmen Joh. Michael Herbst t  1762. De bedst bevarede 
gravsten vil blive hævet og indpasset i kirkens ny flisegulv.

Den arkæologiske undersøgelse afslørede i korgangens vestligste del 
fundamentrester, som hidrører fra ankersmedien og Den kgl. Mønt, de 
to bygninger som Chr. IV i 1620 lod omdanne til Holmens kirke.

Anlægningen af en varmekanal i kirkens kor gjorde det muligt at 
danne sig et indtryk af de sammenstyrtede gravkamres opbygning. I 
forbindelse med de her foretagne gravundersøgelser blev der fundet 
en del kisteplader, mønter m.m.

Hvidernes grave i Sorø

Nedtagning af knæfaldet i Sorø kirke bevirkede, at Nationalmuseet fik 
mulighed for at foretage en udgravning umiddelbart foran kirkens nu
værende alter; et af de ganske få steder i kirken, hvor der ikke før er 
foretaget udgravninger, og et sted hvor der ifølge en i afskrift over-
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1 folge den middelalderlige grav forteg
nelse må dette skelet være levningerne 
af Johannes Marsk -  son af Esbern 
Snare.

leveret gravfortegnelse skal være begravet adskillige medlemmer af 
Hvide-slægten.

Der kunne altså stilles ret store forventninger om ved en udgravning 
dette sted at få værdifulde oplysninger om begravelsesformen i første 
halvdel af 1200-tallet. Supplement til de store udgravninger af konge
gravene i Ringsted kirke og til de gentagne åbninger af Absalons grav 
og Frederik d. VII’s og J. J. A. Worsaae’s udgravninger i Sorø kirke.

Medens dette skrives er udgravningen knap færdig endnu, men re
sultatet kan allerede nu siges at have svaret til forventningerne.

Der er ialt udgravet og undersøgt syv middelalderlige grave, deraf 
seks murede, alle liggende i en række fra nord til syd i et snævert 
område foran alteret.

De to nordligste grave havde været undersøgt tidligere af Frederik 
d. VII og Worsaae i 1857, men den sydligste viste sig foruden en højt
liggende sekundær begravelse, i bunden at indeholde en ikke tidligere 
erkendt ældre og oprindelig begravelse. Yderligere to af gravene in
deholdt sådanne sekundære begravelser.

De forskellige af munkesten opmurede grave var vidt forskellige 
både i konstruktion og indhold. Således var den midterste grav udfor-
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Den centrale grav foran kortrappen må 
formodes at rumme Esbern Snare, og det 
forhold, at den murede grav indeholder 
en fornem blykiste støtter antagelsen. 
Ved åbningen af blykisten viste det sig 
imidlertid, at den rummede ikke én, 
men to skeletter -  heraf det ene in situ, 
det andet omrodet. Dette ejendommelige 
forhold er endnu uforklarligt.



Dc tre midterste grave i udgravnings- 
feltet som de fremtrådte kort efter på
begyndelsen af udgravningen. I midten 
ses Esbern Snares formodede grav -  
ligesom Johannes Marsks endnu uåbnede 
grav tildækket med kalksten. I graven 
foran ville man forvente at finde en an
den son af Esbern, nemlig Absalon 
Balg; men denne grav var tilsyneladen
de senere sløjfet, og i stedet har man 
jordfæstet to børn.

met med et specielt rundt rum til hovedet, var overdækket med kridt og 
frådstensfliser og indeholdt en stor meget velbevaret blykiste, hvis nær
meste parallel skal søges blandt kongegravene i Ringsted. Det kraftige 
mandsskelet i kisten var forstyrret af en senere begravelse.

Graven syd for midtergraven var uden specielt rum til hovedet, 
men overdækket med meget store udkløvede sandstensplader og inde
holdt et kraftigt mandsskelet nedlagt i en tømret jernbeslået kiste, der 
har været betrukket eller foret med klæde.

De to sydligste grave var i udformningen ens med specielt rum til 
hovedet, men til forskel fra de øvrige dækket af tagstillede teglfliser. 
Begge indeholdt de uforstyrrede og velbevarede skeletter.

I det hele taget er mange af skeletterne meget velbevarede, hvorfor 
resultatet af de antropologiske undersøgelser må imødeses med stor 
interesse, og så meget desto mere, som man har at gøre med nærtbeslæg- 
tede personer -  Esbern Snare og hans efterkommere. Selv om identifi
kationen af de enkelte gravlagte kan være usikker, er familieskabet sik
kert nok. Derimod er gravgodset og løsfundene meget sparsomme, et 
enkelt spænde, nogle få tøjrester, nogle få mønter og et brudstykke af 
en endnu ikke identificeret seglstampe.
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