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De levede og døde . . .  for 7000 år siden
A f  SVEND ERIK ALBRETHSEN, VERNER ALEXANDERSEN,

ERIK BRINCH PETERSEN OG JØRGEN BALSLEV JØRGENSEN

„Endelige løsninger inden for arkæologi
en har en varighed af fem til ti årtt, skrev 
en af os for to år siden i Nationalmuse
ets Arbejdsmark med henvisning til et ci
tat af forfatteren Tom Kristensen.

Anledningen var fremlæggelsen af to 
nye grave fundet ved Dragsholm. På 
trods af, at begge grave var rigt udstyret, 
var det dog ikke helt let at angive det 
kulturelle tilhørsforhold for den ene af 
gravene, dobbeltgraven. Resultatet blev 
dog dengang, at begge grave blev anset 
for at høre hjemme i den allerførste del 
af bondestenalderen.

At de historiske sandheder inden for 
arkæologien sommetider kan forandres 
hurtigere, end selv Tom Kristensen fore
stillede sig, det kan blandt meget andet 
vises med følgende artikel, som skal skil
dre udgravningen af en gravplads fra 
jægerstenalderen samt de første resultater 
af dette overraskende materiale.

Undersøgelsen
Lørdag den 1. marts 1975 blev vi kaldt 
til en byggeplads vest for Vedbæk stati

on, hvor man i forbindelse med terrænre
gulering til et skolebyggeri var stødt på 
et par grave.

Ved den efterfølgende besigtigelse af 
fundstedet konstateredes det, at der i et 
område, som var blevet stærkt ødelagt af 
en stor entreprenørmaskines gravearbej
de, lå to delvis afdækkede skeletgrave, 
hvoraf den ene umiddelbart kunne date
res til jægerstenalderen. Det igangværen
de byggearbejde blev øjeblikkelig stand
set, og en to måneders intensiv udgravning 
indledtes. Standsningen af byggeriet skete 
i henhold til kap. VII i den ny naturfred
ningslov, der blev vedtaget af Folketin
get i 1969. Loven indeholder bl. a. 
de lovparagraffer, der har relation til 
jordfaste fortidsminder. Som en meget 
vigtig ændring i forhold til tidligere lov
givning giver den nye lov mulighed for 
indgriben i forbindelse med tilfældigt op
dukkende fortidsminder, idet det i § 49 
hedder: „Findes der under jordarbejde 
grave, gravpladser, bopladser, ruiner el-

Fig. 1. Bøgebakken, fotograferet af Gudmund Hatt 
i 1924.
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Fig. 2. Situationsplan. Tegning ]. Christoffersen.

1er andre jordfaste fortidsminder, skal 
arbejdet standses i det omfang, det berø
rer fortidsmindet . . .“. Havde denne lov
paragraf ikke eksisteret i 1975, er det ikke 
sandsynligt, at det havde været muligt at 
skrive nedenstående om gravpladsen på 
Bøgebakken.

Undersøgelsen af gravpladsen fandt 
sted i marts og april 1975 og blev foreta
get som et samarbejde mellem Rigsanti
kvarens Fortidsmindeforvaltning, Natio
nalmuseets 1. afdeling, Universitetets for- 
historisk-arkæologisk Institut, Universite
tets Antropologiske Laboratorium samt 
Instituttet for Landmåling og Fotogram
metri på Danmarks Tekniske Højskole.

Stedet
Vest for Vedbæk by findes i dag en mose 
-  Vedbæk Maglemose -  men for ca. 7000 
år siden, i atlantisk tid, var der her en 
fladvandet fjord, der skar sig et par kilo
meter ind i landet fra Øresund. Langs 
denne fjords bredder og på de mange små 
holme ude i fjorden var der særdeles 
gode livsbetingelser for datidens jæger- 
og fiskerbefolkning, et forhold der tyde
ligt afspejler sig i det store antal boplad
ser, der er registreret i området.

Af de vigtigste bopladsfund skal her 
blot nævnes Vedbæk Boldbane, der blev

delvis undersøgt af Nationalmuseet i 
1944, Maglemosegård, hvor der i øjeblik
ket er en større undersøgelse i gang, beg
ge beliggende ved fjordens sydlige bred, 
samt Bøgebakken, under gården Henriks
holm nord for fjorden, hvor der i årene 
1924-75 har været foretaget flere større 
og mindre undersøgelser. Det var på den
ne lokalitet umiddelbart nord for det om
råde, der havde været genstand for bo
pladsundersøgelserne, at gravpladsen blev 
fundet (fig. 2).

Gravpladsen
I alt blev der undersøgt et areal på 2.500 
m2 med 17 grave. Der er dog oplysnin
ger, der tyder på, at der har været flere 
grave på stedet, måske omkring 25, men 
dels har et tidligere vejbyggeri beskåret 
pladsen mod vest, dels har den maskinelle 
afgravning, umiddelbart før man blev 
opmærksom på gravene, efter al sandsyn
lighed også ødelagt nogle.

Gravene ligger ikke tilfældigt spredt 
ud over området, men er anlagt på og i 
umiddelbar tilknytning til bopladsen. De 
ligger ordnet i flere rækker, og de enkelte 
grave kan være orienteret næsten hele 
kompasset rundt, selv om der er en over
vægt af grave, der ligger øst-vest. Her 
kan den gravlagte dog snart ligge med 
hovedet i øst, snart i vest.

Alle gravene er af samme simple
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udformning, en trugformet nedgravning, 
hvis bund ligger V2 -  3/4 m under den op
rindelige overflade. Nedgravningen er 
normalt ikke meget større end den eller 
de personer, der skulle gravlægges.

Gravene
De døde er på nær et enkelt tilfælde lagt 
ned udstrakt på ryggen og med armene 
ned langs siden, ofte med benene så tæt 
samlede, at de må have været snøret sam
men ved gravlæggelsen.

I næsten alle grave optræder rød ok
ker, oftest i form af et regulært pulver- 
lag, dækkende især kraniet og bækken
partiet. I visse tilfælde var der også okker 
omkring overkroppen og benene.

De 17 grave på Bøgebakken rummede 
skeletterne af 22 individer: fem børn, seks 
mænd og seks kvinder samt fem voksne, 
der ikke med sikkerhed har kunnet køns
bestemmes. Gravene indeholdt i de fleste 
tilfælde kun en enkelt person, men også 
to dobbelte og en tredobbelt grav fore
kommer med henholdsvis en voksen og et 
barn og to voksne og et barn.

Af de 22 gravlagte har de 11 fået nog
le personlige ejendele med i graven, 
hvorimod syv -  heraf fire børn -  ikke har 
fået noget med. For de resterende perso
ners vedkommende kan det ikke udeluk
kes, at eventuelt udstyr er forsvundet, 
idet disse grave var stærkt beskadiget før 
udgravningen satte ind. Ud fra placerin
gen af redskaber og smykker i gravene 
kan der ikke være tvivl om, at de døde er 
gravlagt i påklædt tilstand.

Der er en klar forskel i udstyret mellem 
mands- og kvindegravene. Mandsudstyret 
består af redskaber, som flintflækker, 
flækkeknive, flintøkser, flintægdolk, hjor
tetaksøkse og benpren. Kvindeudstyret be
står derimod udelukkende af smykker, 
fortrinsvis gennemborede fortænder af 
især kronhjort, men i et enkelt tilfælde 
også af gennemborede sneglehuse.

Grav 4
Den ene af de grave -  grav 4 -  der var 
årsag til gravpladsens opdagelse, var 
stærkt forstyrret som følge af den ma
skinelle afgravning af fundpladsen (fig. 
3). Af skelettet manglede såvel kraniet, 
dele af overkroppen, dele af armene som 
dele af benene, men trods gravens sørgeli
ge tilstand, er der dog tale om en af grav
pladsens vigtigste anlæg, takket være 
gravudstyret.

Ved bæltestedet lå henholdsvis i højre 
og venstre side en lang flækkekniv og en 
ca. 18 cm lang flintægdolk (fig. 4). Ved 
højre underarm lå en hjørnetand af et 
vildsvin, og umiddelbart neden for bæk
kenet fandtes rester af fem lange vildsvi-

Fig. 3. Grav 4 med angivelse af oldsagernes pla
cering på skelettet. Tegning ]. Christoffersen.
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Fig. 4. De „bortkomne“ oldsager fra grav 4. (2:3).

nefortænder, nok oprindelig en lille sam
ling tandperler. Selv om skelettet ikke har 
kunnet kønsbestemmes med sikkerhed, 
synes der på grundlag af gravudstyret ik
ke at være tvivl om, at grav 4 er en 
mandsgrav.

Grav 6/15
Allerede dagen efter, at den systematiske 
undersøgelse af gravpladsen var begyndt, 
konstateredes tilstedeværelsen af flere 
grave spredt over arealet. I den østlige 
ende af området tiltrak en række mindre 
okkerpletter med knoglefragmenter sig 
opmærksomheden. Ved den senere under
søgelse viste det sig at være resterne af 
to grave, grav 6/15. Den ene var en 
stærkt forstyrret dobbeltgrav med rester
ne af en voksen kvinde og et spædbarn, 
den anden en delvis intakt mandsgrav.

Det ser ud til, at dobbeltgraven er ble
vet forstyrret kort tid efter dens anlæg
gelse i forbindelse med indretning af den 
noget dybereliggende mandsgrav. Senere 
har en rævegrav og den maskinelle

Fig. 5. Grav 6/15 med skelet A.



afgravning på stedet fuldendt ødelæggel
serne, således at gravens tilstedeværelse 
kun kunne konstateres ved en antropolo
gisk analyse af de fundne knogler. Der 
blev ikke fundet noget gravudstyr, der 
kunne henføres til denne dobbeltgrav.

Mandsgraven var beskadiget af samme 
rævegrav. Skelettets øverste del var dog 
nogenlunde intakt, bortset fra at venstre 
arm og dele af kraniet var forstyrret (fig. 
5). Gravudstyret bestod her af en stor 
hjortetaksøkse, der lå ved den dødes højre 
side, samt tre flintflækker, der alle var 
flyttet fra deres oprindelige plads.

Grav 8
Det gravanlæg, der optog sindene mest 
under udgravningen, var vel nok grav 8. 
I denne grav lå et usædvanligt velbeva
ret skelet af en ca. 18-årig kvinde, begra
vet sammen med et nyfødt barn (fig. 6). 
Kvinden var rigt udstyret (fig. 7); til høj
re for kraniet lå en stor dynge tandperler

Fig. 6. Grav 8. Tegning ]. Christoffersen.

-  omkring 190 -  de fleste var tildannet af 
kronhjortetænder, men også en del store 
vildsvinetænder indgik i perlesamlingen. 
Samme sted lå en klump gennemborede 
sneglehuse af en lille brakvandssnegl kal
det Flodnerit eller Theodoxus fluviatilis 
(L.). Med henvisning til placeringen af 
gravens øvrige udstyr kunne man tænke 
sig, at disse perler har siddet på en dragt, 
der har været anbragt sammenfoldet un
der den dødes hoved som en slags hoved
pude.

Omkring bækkenet tværs hen over læn
den fandtes en række tandperler, i alt ca. 
50 samt flere rækker gennemborede sneg
lehuse af samme art som den tidligere 
nævnte (fig. 8). Disse perler må efter de
res placering have været fæstnet på den 
dragt, den døde havde på ved gravlæg- 
gelsen.

Barnet ved kvindens højre side lå i ud
præget babystilling med bøjede ben. Selv 
om det ikke er muligt at kønsbestemme et 
så lille individ, antyder den store flække 
ved „bæltestedet“, at der er tale om et 
drengebarn. Barnet lå ikke direkte på den 
bare jord, men var lagt ned på en svane
vinge, hvis rester kan ses mellem dets 
fødder. Også omkring barnet fandtes ok
ker (fig. 7).

Antropologerne har kunnet bestemme 
barnets alder til at være mellem 8. og 9. 
fostermåned, og dette gør det sandsynligt, 
at såvel kvinden som barnet ikke har kun
net overleve komplikationerne ved en for 
tidlig fødsel.

Grav 19
Grav 19 er nok den grav, der taler mest 
til fantasien, her var to voksne gravlagt 
med et ét år gammelt barn imellem sig 
(fig. 9). Personen, der ligger til venstre 
for barnet, har ikke noget udstyr, men 
mellem 2. og 3. brysthvirvel sidder en 
benpilespids fastklemt; dette pileskud er 
kommet ind forfra og har efter antropolo
gernes udsagn været øjeblikkeligt dræ
bende.
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Fig. 7. Grav 8, nærbillede af kvinden og barnet. Fig. 8. Grav 8, tandperler og sneglehuse på bag
siden af bækkenet.
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Fig. 9. Grav 19, barnet ligger imellem de to 
voksne personer.
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Fig. 10. Grav 10, manden på hjortetakker. Fig. 11. Grav 22, kvinden på hjortetakker.

Den anden voksne var derimod 
gravlagt med et meget rigt udstyr, bestå
ende af tandperler, fortrinsvis af kron
hjort, men også tandperler af vildsvin, 
urokse og menneske var repræsenteret. 
Desuden lå der tre ugennemborede sæt 
fortænder af kronhjort sammen med den 
højre underkæbe af en skovmår. Forment
lig har disse sidste genstande ikke som 
tandperlerne været smykker på dragten, 
men snarere været båret i en pose foran 
på brystet. Endelig lå der til højre for 
den dødes underkæbe -  delvis under den
ne -  en lille flintflække. Ud fra dette ud
styr må den gravlagte have været en 
kvinde. Barnet har i modsætning til bar
net i grav 8 ikke fået noget gravudstyr 
med.

Hvilket drama, der har udspillet sig i 
forbindelse med de tre personers død la
der sig ikke mere opklare. Det står dog

fast, at de alle tre er blevet begravet sam
tidig.

Grav 10 og 22
To af gravene -  grav 10 og 22 -  skiller 
sig ud fra gravpladsens øvrige anlæg, 
idet de døde her var lagt på kronhjorte
takker.

I grav 10 (fig. 10), der er en mands
grav, var der placeret to store kronhjor
tetakker, henholdsvis under den dødes 
skuldre og under bækkenet. Gravens øv
rige udstyr bestod af to kraftige flint
flækker, der lå ved bæltestedet. Over den 
dødes fødder var placeret fem store sten, 
som om man ville sikre sig, at han blev 
dernede. Det er i øvrigt den eneste af 
gravene fra Bøgebakken, hvor noget så
dant blev iagttaget.

I grav 22 (fig. 11) hviler den døde, en 
ældre kvinde, med hovedet og skuldrene
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på et sæt store kronhjortetakker, men 
bortset herfra var der ikke noget gravud
styr.

Samfundet
Som det kan ses af ovenstående gennem
gang, er der en klar forskel i gravudstyret 
mellem mands- og kvindegravene. Des
uden ser det ud til, at der er en direkte 
relation mellem mængden og kvaliteten 
af gravudstyret og den dødes alder. Alle 
de gravlagte, der med nogenlunde sikker
hed har kunnet bestemmes som mænd, 
har fået redskaber med. Det ser ud til, at 
jo ældre de gravlagte mænd er, jo bed
re bliver udstyret. De yngre mænd, som 
f. eks. grav 5 (fig. 12), har kun fået et el
ler to simple redskaber med, hvorimod de 
ældre mænd i gravene 6/15, 10 og for
mentlig også i grav 4 har fået et langt ri
gere udstyr med, bestående af hjortetaks- 
økse, store kraftige flintflækker og flint- 
ægdolk.

Fig. 12. Grav J, en af de simpelt udstyrede grave.

Med hensyn til kvindernes udstyr ser 
det derimod ud til, at kun de unge kvinder 
får et personligt udstyr med i form af 
smykker, medens de ældre gravlægges 
uden udstyr. Dette er dog ikke ensbety
dende med, at de ældre kvinder af den 
grund behøver at være ringere stillet, 
hvad kvinden i grav 22 er et udmærket 
eksempel på.

Datering
Dateringen af gravpladsen på Bøgebak
ken bygger, indtil der er foretaget C-14 
dateringer, alene på gravudstyret. Afgø
rende i den forbindelse er flintægdolken 
fra grav 4 og hjortetaksøksen fra grav 
6/15, begge redskabstyper, der peger mod 
en datering omkring 5000 f. Kr. hvilket 
svarer til begyndelsen af Ertebøllekultu- 
ren.

S. £. A. E. B. P.
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GRAV 1 2 3 4 5 6 /1 5 7 8 9 10 12 14 18 19 20 21 22

SKELET A B c A B A B C

KØN (?) cf ? (tf) cf Cf ? ? ? ? ? cf cf (tf) of ? (tf) ? (?) ? ? ?

ALD ER J M M ? M M ? A J J A ? M M ? A A 1 M ? A M

HØJDE cm. ? 176 152 ? 168 174 ? ? ? 156 ? ? 161 174 175 ? 165 ? 154 153 ? 151

JÆ G E R S TEN ALD E R

G EN N E M S N ITLIG  Hl

EN, VEDBÆ K t f  170,8

Z>JDE cm . ? 153

A NYFØ

J JUVEI

DT

NIS 1 8 - 2 0 å r

B O N D E S T E N A LD E R E N  , DANMARK t f  164

G E N N E M S N ITL IG  HØJDE cm. ? 151

A ADULTUS 2 0 -4 0  å r

M MATURUS 4 0 -6 0  å r

Fig. 13. Skelctmaterialc.

Antropologi
Indtil nu har skeletfundene fra jægersten
alderen i Danmark været enkeltfund, og 
der har været få af dem. I 1952 kunne 
man således kun opregne fire, hvor blot 
størstedelen af kraniet var bevaret; fra 
Ravnstrup Mose, Vedbæk Boldbane, Kor
sør Nor på Sjælland og Koelbjerg Mose 
på Fyn. Senere er først Melby-manden og 
derefter de to kvindeskeletter fra Drags
holm kommet til. Når man nu i Ved
bæk har kunnet undersøge en gravplads 
med rester af 22 individer, åbner dette 
derfor helt nye perspektiver.

Nu får man mulighed for at drage kon
klusioner om befolkningsstruktur, leveal
der, vilkårenes indflydelse på vækst og 
kropsbygning osv., ligesom man har stør
re mulighed for at finde frem til træk, 
som tilsammen kan tegne en bestemt men
nesketype.

Kon og alder
Fordelingen af de 22 individer efter køn 
og alder fremgår af figur 13. Ser man 
først på kønsfordelingen, må man gøre 
opmærksom på, at kønsbestemmelse af 
børn og delvis også af unge er umulig, 
hvorfor man ikke har indladt sig herpå 
ud fra skeletundersøgelserne. At gravgod
set måske alligevel tillader en bestemmel
se af, om det drejer sig om drenge eller pi
ger, er en anden sag.

Der er her skelnet mellem tilfælde, 
hvor kønsbestemmelsen er nogenlunde 
sikker, og de mere tvivlsomme tilfælde, 
som er markeret med en () omkring sym
bolet. Det vil ses, at der for flere skeletters 
vedkommende har været vanskeligheder 
med at komme til en sikker bestemmelse. 
Især vil man lægge mærke til, at det med 
grav 19 har været umuligt at afgøre med 
sikkerhed, om der er tale om to voksne 
personer af samme eller modsat køn, hvis 
man alene holder sig til knoglerne.

Et meget interessant forhold gør sig her 
gældende, et forhold som også har stor 
betydning for den racemæssige karakteri
stik af skeletterne. Det er nemlig et gen
nemgående træk, at kvindeskeletterne, 
specielt kranierne, viser mange karakteri
stika, som i andre befolkninger er typiske 
alene for mænd. Nu er bækkenknoglerne 
de sikreste til kønsbestemmelse, og man 
har i flere tilfælde med stor sikkerhed 
kunnet afgøre, at kønnet var kvindeligt ud 
fra bækkenknoglerne, suppleret med de 
øvrige kropsknogler. Samtidig har man 
dog på kraniet fundet så tydelige mands
træk, at man, hvis kraniet havde været 
fundet alene, måtte have kønsbestemt det 
som mandligt. Skelet 22 er det bedste ek
sempel herpå; kraniet til dette i øvrigt 
helt feminine skelet ser overordentligt 
maskulint ud, er kraftigt og robust og har 
især stærkt fremspringende øjenbrynsbu- 
er, et ellers udpræget mandligt tegn. De 
fleste kvindekranier fra Vedbæk har imid
lertid disse fremspringende øjenbrynsbu- 
er, og man må vel derfor regne med, at 
dette er et særligt racekendetegn for den-
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ne gruppe mennesker, og man har da og
så konkluderet, at skelettet i grav 22 er et 
kvindeskelet.

De to voksne skeletter i grav 19 har 
voldt særligt store problemer. Her fin
des på begge skeletter en sådan blanding 
af mandlige og kvindelige karakteristika, 
at det ikke har været muligt at komme til 
nogen sikker konklusion. Det højre ske
let, 19 C (fig. 9) var vanskeligst, og en 
kønsbestemmelse er i realiteten ikke gen
nemførlig. For det venstre skelets, 19 A, 
vedkommende må man også sige, at kønnet 
ikke kan bestemmes ud fra skelettet. Hvis 
man overhovedet skulle udtale sig om 
kønnet, ville man dog nok nærmest hæl
de til den anskuelse, at det her drejer sig 
om en mand.

Gravgodset til det højre skelet -  tand
perler -  er på denne gravplads typisk for 
en kvinde, og der er da heller ikke ud 
fra skeletundersøgelsen noget der strider 
imod, at det kan dreje sig om en kvinde.

Vender man tilbage til det venstre ske
let (19 A), kunne dette som anført heller 
ikke kønsbestemmes, om end man dog sna
rest mener, at det drejer sig om en mand.

Den eneste oldsag som findes her, er den 
dræbende pilespids i halsen. Det er i vir
keligheden ikke udelukket, at dette også 
kunne være en kvinde. Foruden selve 
kønsbestemmelsens vanskelighed er der 
nemlig også en anden ting, der gør, at man 
ikke uden videre kan gå ud fra, at det dre
jer sig om far, mor og barn. Undersøgel
ser af det højre skelet (19 C), der for
mentlig altså stammer fra en kvinde, vi
ser, at alderen ved dødens indtræden var 
35-45 år, mens undersøgelser af det ven
stre skelet (19 A), som altså eventuelt 
kunne være mandligt, kun viser en alder 
på 25-30 år, da han blev dræbt. Selv om 
den mest iøjnefaldende tolkning af graven 
må være, at det drejer sig om en far og 
mor med deres barn, må man i hvert fald 
regne med, at det så har været en ældre 
mor og en ung far.

Ser man herefter på aldersfordelingen 
i dette samfund, finder man i tabellen, fig. 
13, at der er fire nyfødte børn og et barn

Fig. 14. Kindbuebredderne i Vedbæk sammenlig
net med fordelingen i forskellige afsnit af bonde
stenalderen.
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på ca. 1 år. Dette tilsyneladende store an
tal døde småbørn er ikke forbavsende, det 
findes i alle samfund og til alle tider. I 
forhold til antallet af døde voksne -  5/17 
-  er det endog et meget lavt tal, som vel 
snarest skyldes, at man simpelt hen ikke 
har kunnet påvise alle de simple barne- 
grave, der i virkeligheden har været på 
stedet.

Er man først blevet voksen, ser det ud 
til, at chancen for at nå relativt høj alder 
ikke har været helt ringe. Som det ses af 
tabellen, fig. 13, var blandt de 9 voksne 
mænd, 5 med sikkerhed over 40 år, da de 
døde, én var 25-35 år gammel, og for de 
sidste tre’s vedkommende har man ikke 
kunnet bestemme alderen ved dødens ind
træden med sikkerhed. Det vil sige, at i 
hvert fald over halvdelen af de voksne 
mænd har passeret 40 år. For de syv 
kvinders vedkommende er to døde helt 
unge, omkring 20-års alderen, tre er ble
vet over 40 år, og to har man ikke kunnet 
aldersbestemme nøjagtigt. De unge døde 
kvinder forklares almindeligvis naturligt 
ved overdødeligheden på grund af børne
fødsler hos kvinder og er kendt fra 
mange andre samfund. I Vedbæk er der 
tilsyneladende oven i købet bevis for det-

Fig. 15. Iøjnefaldende lighed mellem Cromagnon- 
kvinde (t. h.) og kranium 22 fra Vedbæk (t.v.).
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te, idet to af de unge kvinder jo er begra
vet sammen med et nyfødt barn.

Udseende
1 forbindelse med spørgsmålet om bestem
melsen af kønnene er det allerede nævnt, 
at et karakteristisk træk ved kvindekrani
erne er, at de er robuste med grove an
sigtstræk og fremspringende øjenbrynsbu- 
er. Et direkte udtryk for kraniets ro- 
busticitet har man i tykkelsen af kraniets 
væg, som hos i hvert fald tre af mændene 
er over 1 cm, hvilket er langt over gen
nemsnittet, både i vor tid og hos skeletter 
fra forhistorisk tid i Danmark. Også kind
buebredden er overordentlig stor, i figur 
14 er fordelingen af kindbuebredderne i 
bondestenalderen angivet i kurver, og 
man har markeret Vedbæk-kranierne i 
forhold hertil, og som det vil ses, ligger 
Vedbæk-kranierne til højre for den nor
male fordeling.

Det har i øvrigt ikke været muligt at 
foretage ret mange kraniemål. Ejendom
meligt er det, at det eneste længde/bred- 
deindeks, man har kunnet bestemme (ske
let 22), er ca. 80, og at kraniet således er 
på grænsen mellem middelskaliethed og 
kortskallethed.

Ud fra længderne af de lange rørknog
ler har det været muligt at beregne le
gemshøjderne i en del tilfælde (fig. 13).



Det vil fremgå af tabellen, at hvad enten 
man tager de usikre tilfælde med eller ej, 
får man en gennemsnitlig legemshøjde 
for mændene på ca. 170 cm og for kvin
derne på ca. 153 cm. I tabellen er til sam
menligning angivet legemshøjderne i 
bondestenalderen. Vedbæk-mændene er 
højere end mændene fra bondestenalde
ren, mens kvinderne er næsten lige så små 
som kvinderne fra samme periode. Det 
er interessant, at mændenes legemshøjde 
er større end den gennemsnitlige højde i 
Danmark i 1800-årene, på den anden side 
er kvinderne måske snarere lavere end 
det tilsvarende tal for kvinder i Danmark 
i 1800-årene.

Typemæssig peger skeletterne overve
jende tilbage i tiden til ældre racetyper 
fra jægerstenalderen. De tunge an
sigtstræk, kraftige øjenbrynsbuer og rela
tivt lave øjenhuler er typiske for Cro- 
magnon-folket, og det er da nærliggende 
at formode, at der eksisterer et nært 
slægtskab mellem Cromagnon-folket og 
de nu fundne jægerfolk fra Vedbæk (fig. 
15).

Ved den almindelige gennemgang af 
skeletterne fandt man i øvrigt en meget 
dyb fure på bækkenknoglerne lige over 
hofteskålen. De eneste hidtil kendte ske
letter, der har en så markant fure på det
te sted, er netop de ældre Cromagnon- 
skeletter. Fig. 16 er en optagelse af en af-

Fig. Ib. Dybe furer over ledskålen på en bækken
knogle fra Vedbæk og fra en Cromagnon-kvinde, 
sammenlignet med en knogle fra bondesten
alderen.

støbning af et kvindebækken fra et Cro- 
magnon-skelet sammen med bækkenet fra 
grav 22 og et yngre bækken fra bonde
stenalderen.

Der er større forskelle mellem Vedbæk- 
skeletterne og skeletterne fra bondesten
alderen; dette gælder både kropsbygnin
gen som helhed, men også kraniets læng- 
de/bredde indeks, så vidt som det nu har 
kunnet bestemmes, og legemshøjderne. 
Forskellen mellem jægerstenalderens og 
bondestenalderens skeletter er dog ikke 
større, end at en jævn udvikling fra den 
ene type til den anden meget vel kan tæn
kes. På den anden side er det dog vel 
mere sandsynligt, at det i virkeligheden 
drejer sig om en anden legemstype.

Sygdomme
Den forholdsvis dårlige bevaringstilstand 
af de fleste skeletter gør, at en bedømmel
se af hyppigheden af forskellige sygelige 
forandringer er umulig. Visse utvivlsom
me forandringer må dog nævnes.

Først og fremmest finder man på fem 
af de voksne skeletter forandringer i 
leddene, som skyldes slidgigt {spondylosis
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Fig. 17. Svær, lokaliseret slidgigt i rygsøjlen. Grav 
6/15, skelet A.

deformans} i hvirvelsøjlerne. Hos to æl
dre kvinder og en ældre mand er foran
dringerne moderate, mens der er meget 
svære forandringer hos to ældre mænd, 
skelet 10 og 6/15 (fig. 17). Disse lidelser 
har dog til alle tider været hyppige i vort 
land og er derfor ikke overraskende. Og
så i leddene i ekstremiteterne er der på 
flere skeletter fundet tilsvarende foran
dringer, særligt svært angrebne er hofte
leddene på skelet 10.

Følger efter ydre vold findes på tre 
skeletter. I hvirvelsøjlen på skelet 19 A 
sidder en benpil indkilet mellem anden og 
tredje brysthvirvel. For at kunne komme 
derind må pilen have læderet livsvigtige 
organer på halsen, og læsionen må have 
haft døden til følge øjeblikkeligt. Herpå 
tyder i øvrigt også, at pilespidsen sidder 
fast og ikke er fjernet. Nogen større læ
sion af selve knoglen findes ikke, men i 
denne situation har knoglelæsionen været 
uden betydning.

Fig. 18. Røntgenbillede af den sammenfaldne ryg
hvirvel fra skelet 3.

I lændehvirvelsøjlen til skelettet i grav 
3 (en ældre kvinde) findes en af hvirvler
ne sammenfalden og kileformet, men med 
velbevarede øvre og nedre flader (fig. 
18). Sådanne forandringer tyder på, at 
der har været et brud på hvirvlen, men 
at bruddet er helet, således at den døde 
har levet et stykke tid efter ulykkestilfæl
det. I sig selv er bruddet da heller ikke 
livsfarligt, men nogen invaliditet har det 
efterladt sig i form af sammensynkning 
og stivhed i ryggen.

Også den ældre mand i grav 6/15 har 
måske haft et brud i rygsøjlen; der er 
middelsvære slidgigtforandringer i hele 
søjlen, men forandringerne er særligt 
svære omkring 12. brysthvirvel og 1. 
lændehvirvel, og 12. brysthvirvel er lidt 
sammenfalden. Så svære lokaliserede for
andringer netop på dette sted tyder på et 
brud, men helt sikker kan man dog ikke 
være på grund af de i øvrigt betydelige 
gigtforandringer i rygsøjlen.

7 B.J.
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Tandsliddet
Ved undersøgelsen af tandmaterialet fra 
Bøgebakken er det kraftige tandslid et 
meget påfaldende træk. Allerede i teen- 
age-alderen slides emaljelaget igennem 
på fortænderne og flere af kindtænderne, 
så tandbenet blottes. Hos de ældre perso
ner er nogle af tandkronerne helt bort
slidt, og der er i nogle tilfælde opstået 
blottelse af tændernes marv {pulpa), som 
normalt når at trække sig tilbage i roden 
i takt med sliddet.

Hvorledes forholder dette slid sig til 
tandsliddet i en nutidig jægerbefolk
ning?

I den østgrønlandske jægerbefolkning i 
Angmagssalik distriktet kunne to danske 
tandlæger i 1937 gøre følgende observa
tioner: „Fortænderne er -  i overensstem

melse med eskimoernes stærke brug af 
disse -  de tænder, der slides stærkest og 
hurtigst. Hos nogle blottes dentinen alle
rede i 12-års alderen, hos andre først lidt 
senere. Første molar (store kindtand) er 
den tand, der næst efter fortænderne vi
ser det stærkeste slid. Allerede omkring 
15-16 års alderen kan dentinen her 
træffes blottet, medens dette først sker be
tydeligt senere for præmolarernes ved
kommende, nemlig omkring de 30 år“.

De danske tandsæt fra jægerstenalde
ren svarer til de østgrønlandske. Der er 
endda kraftigere slid af de små kindtæn-

Fig. 19. Tand slid i overkæben: (a) i 17-18 års 
alderen, (b) i ea. 30 års alderen, (c) i 40-50 års 
alderen og (d) i 50-60 års alderen. Sliddet er 
særlig kraftigt fortil i overkæben, hvor tændernes 
kroner er helt bortslidt i 50-60 års alderen.

b

d
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der, præmolarerne, hvor dentinen blottes 
i 17-18 års alderen (fig. 19).

Hos de unge voksne jægere fra Bøge
bakken ændres det oprindelige overbid 
på de forreste tænder til ligebid, og for
tændernes skærekanter bliver til slid
flader. På kindtænderne slides tyggeknu
derne helt bort ved de kraftige, malende 
tyggebevægelser. Der opstår mere eller 
mindre plane tyggeflader med emalje
rande, der omgiver de blottede øer af 
tandben. Også på dette alderstrin er der 
lighed mellem de sjællandske og de 
grønlandske jægeres tandslid.

I moden alder sker den totale ned
slidning af tandkronerne på fortænderne 
og de forreste kindtænder -  de tænder, 
der har været længst i brug. Hos østgrøn
lænderne nåede alle mænd i 50 års alde
ren dette stadium. Kvinder, der angav at 
have tygget skind i særlig grad, opnåede 
dette slidstadium før mændene. Ved det 
kraftige slid er der risiko for pulpablot- 
telse. Det forekom sjældent blandt eski
moerne. Synlig blottelse som følge af 
voldsomt slid fandtes kun på to ud af ca. 
6000 tænder.

I Bøgebakkens befolkning fandtes blot
telse af pulpa som følge af slid i to 
tandsæt, grav 12 og 22 samt fra den tid
ligere grav på Vedbæk Boldbane. I alle 
tilfælde drejede det sig om de første sto
re kindtænder i underkæben. Hyppighe
den af pulpablottelse som følge af slid er

Fig. 20. Et tandsæt med talrige småfrakturer langs 
tyggefladernes kanter.

ca. 1 °/o af samtlige tænder i modsætning 
til x/3 promille blandt de østgrønlandske 
eskimoer. Denne forskel skyldes ikke for
skellig aldersfordeling i de to populatio
ner. Den kan bero på, at eskimoerne race
mæssigt har større molarer med tyk, mere 
foldet emalje end europæerne. Den kan 
også skyldes, at den sjællandske føde på 
den tid var mere slidende.

Den væsentligste årsag til det kraftige 
tandslid turde være slidende bestanddele 
i kosten, som dels bestod af animalske, 
dels af vegetabilske fødeemner. En del af 
sliddet skyldes ikke fødens hovedbe- 
standdele, men det supplement af tygge
emner, som jægere og samlere ustandse
ligt putter i munden for at stille sulten, 
eller fordi de kan lide at tygge seje, ofte 
velsmagende plantedele eller kødbidder.

I flere tandsæt fra Bøgebakken findes 
små eller større emalj edentinfraktu- 
rer langs tyggefladernes ydre, perifere 
kant (fig. 20). Blandt de voksne samt æl
dre personer havde fire ud af ni tandfrak- 
turer. I to tilfælde var frakturen så dybt
gående, at pulpa var blotlagt (fig. 19 c- 
d). I andre tandsæt fra jægerstenalderen, 
Korsør Nor, Melby, Vedbæk Boldbane og 
den ældre kvinde i dobbeltgraven ved 
Dragsholm, findes ligeledes talrige min
dre tandfrakturer. Det antages, at disse er 
opstået ved tygning af hårde bestandde
le i kosten (tygning af ben) eller ved brug 
af tænderne som redskab. Sådanne små 
tandfrakturer var i øvrigt almindelig fo
rekommende hos grønlandske eskimoer.

Tændernes brug som redskab må have 
bidraget til det kraftige slid, men det er 
vanskeligt at identificere særlige slid
typer, samt angive en årsag. I franske og 
portugisiske samfund fra jægerstenalde
ren har man bemærket et særligt udtalt 
slid på den ganevendende kroneflade af 
overkæbens fortænder. Dette slid findes 
tydeligt i to af Bøgebakkens tandsæt, 
grav 8 (fig. 21) og 19 A. Muligvis har 
forarbejdning af læder kunnet fremkalde 
en accentuering af sliddet på disse tand
flader. I tandsættet tilhørende skelet 8 er 
overkæbens fortænder desuden planslidte 
på forsiderne.
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Helbredstilstand
Tanddannelsen foregår hele barndom
men igennem. Tandemaljens dannelse er 
en rytmisk proces, som det fremgår af de 
fine horisontale riller på tandoverflader
ne af nylig frembrudte tænder. Underti
den forekommer tanddannelsesforstyrrel
ser. Deres placering på tænderne gør det 
muligt at bestemme tidspunktet for deres 
opståen. Milde forstyrrelser af emalje
dannelsen kommer synligt til udtryk som 
markante riller eller båndformede ind- 
snøringer cirkulært omkring tand
kronerne (fig. 22). Alvorlige forstyrrelser 
af emaljedannelsen i en kortere eller læn
gere periode giver en ujævn og hullet 
tandoverflade. I Bøgebakkens tandsæt 
fandtes kun milde tanddannelsesforstyr
relser.

I dag forekommer de fleste alvorlige 
tanddannelsesforstyrrelser i de partier af 
tænderne, som er dannet i tiden fra føds
len til ca. det tredje år. Børn med disse 
forstyrrelser har lidt af en sygdom eller 
de har været fejlernærede med hensyn til 
kalk- og D-vitamintilførsel. Såvel milde 
som alvorlige forstyrrelser i emaljedan
nelsen svarende til tiden fra fødselen til 
ca. 2V2 års alderen fandtes ikke i Bøgebak
kens tandsæt. En lang diegivningsperio- 
de, indtil så mange mælketænder er brudt 
frem, at barnet kunne vænnes til stam
mens normale kost, har formentlig virket i 
gunstig retning. Alvorligt syge børn har 
muligvis ikke overlevet, så særlig defek
te tænder er aldrig blevet færdigdannet. 
Det kan nævnes, at alvorlige tanddannel
sesforstyrrelser er fundet hos samtidige 
jægerfolk i Frankrig, Portugal og Nord
afrika.

De milde tanddannelsesforstyrrelser 
opstår i tiden fra 2V2 til 7 års alderen. 
Hyppigheden af disse forstyrrelser, der 
benævnes lineære emaljehypoplasier, er 
ens i jægerstenalderen og bondestenalde
ren i Danmark, som vist i tavlen (fig. 23). 
I vore dage er hyppigheden signifikant 
lavere. Ved at undersøge visdomstænder
nes tandoverflader kan man registrere 
forstyrrelser opstået, mens tænderne dan-

Fig. 21. Fortand fra overkæben tilhørende den 
unge kvinde i grav 8. Både forsiden og den gane
vendende flade er planslidte. Fortænderne har 
været brugt som redskab.

nes indtil ca. 12 års alderen. På disse 
tænder fandtes imidlertid kun forstyrrel
ser ved emalje-rodgrænsen, hvor emalje
laget er tyndt. Hyppigheden var 62,5 °/o 
tandsæt med milde forstyrrelser opstået 
i 11-12 års alderen.

Det vil sige, at børnesygdomme og der
med forbundne forandringer i kosten 
med hensyn til mængde og sammensæt
ning har givet sig udtryk i milde tand
dannelsesforstyrrelser hos omkring 60 °/o 
af befolkningen.

Der er ikke fundet sikre tegn på caries 
i tænderne fra Bøgebakken, men caries 
kendes fra andre samtidige samfund.

Fig. 22. Tandemaljen viser tanddannelses forstyr
ret ser i form af hypoplasi-linjer. De horisontale 
rillers placering højt oppe på kronerne betyder, 
at de opstod i 4-5 års alderen.
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Tanddannelsesforstyrrelser i danske populationer.

Population N
Lineære hypoplasier 
n o/o

Jægerstenalderen .................................................................
Bondestenalder (Dolktid) ..................................................
Nutid .....................................................................................

17 10 59
35 19 54

104 16 15

Fig. 23. Hyppigheden af lineære emaljehypoplasier 
af samme type som vist i fig. 22. Hyppigheden i 
jæger stenalderen og i bondestenalderen er signi
fikant større end i en nutidig dansk population.

Der er bevaret tandsten på tænderne i 
de fleste af tandsættene. Selv om den kraf
tige tygning har poleret de udvendige og 
indvendige sider af tænderne, har der 
dog samlet sig belægninger med tandsten 
nær tandkødsranden. Før eller siden vil 
der da opstå betændelse i tandkødet med 
svind af dette og den underliggende 
knoglerand. Der opstår „parodontose“ 
med løsnede tænder, som det ses hos 
den ca. 40 årige kvinde fra grav 3 (fig. 
24). I de øvrige tandsæt ses med alderen 
et gradvist fremadskridende svind af 
knoglen omkring tandrødderne, og tand
stenen lejrer sig længere og længere ned 
på rodfladerne. Der opstår mellemrum 
mellem de slidte tænder med mulighed 
for indpresning af trevlet kød og plante-

Fig. 24. Underkæbcn fra en ca. 40-årig kvinde 
viser tegn på parodontose. Der er knoglesvind 
omkring tandrødderne i et sådant omfang, at 
kindtænderne har været løsnede.

dele. I disse mellemrum forekom i nogle 
tilfælde brede, horisontale furer i de ap
proximate tandflader, dvs. de flader, der 
vender mod hinanden i et tandmellem- 
rum. Furerne findes på overgangen mel
lem den hårde emalje og den blødere ce
ment på rodfladerne. De er mere eller 
mindre udtalte, men velafgrænsede fra 
omgivelserne. Furernes bund er glat med 
fine horisontale ridser. Der er tendens til, 
at den forreste tand i mellemrummet har 
furen tydeligst ud imod kinden, mens 
den bageste tand i mellemrummet har 
furen mest udtalt indvendig imod ganen 
eller tungen (fig. 25).

Sådanne approximate furer fandtes på 
flere tænder i tandsættet fra grav 2. De 
er endvidere fundet mellem de bageste 
kindtænder i overkæben af skelettet fra 
Korsør Nor, og der er en svag tendens til 
furer i tandsættet hos den ældre kvinde 
fra dobbeltgraven ved Dragsholm.

Furerne er formentlig opstået ved brug 
af tandstikker-lignende genstande, træ
pinde, fiskeben og lign., til fjernelse af 
indpressede, generende føderester. Disse 
furer mellem kindtænderne kendes fra 
andre jæger- og samlerfolk, såsom au
straliere, buskmænd og nordamerikanske 
indianere. De kendes fra historiske og 
forhistoriske perioder fra mange lande. I 
vore dage findes approximate furer af og 
til, men især fortil i munden, og det er 
dokumenteret, at de kan frembringes ved 
ihærdig brug af trætandstikkere.

Det er omtalt, hvorledes tænderne ud
sættes for mange forskellige påvirkninger 
under deres dannelse og senere under de
res funktionsperiode. Resultatet heraf var 
en betydelig slitage af tandsættene og op
ståen af sygdomsforandringer, når de yd-
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re påvirkninger oversteg personernes til
pasningsevne og modstandsdygtighed.

Dette skal imidlertid ikke tages som ud
tryk for, at jægerstenalderens mennesker 
var dårligt tilpassede deres livsvilkår. 
Nutidens folkesygdomme, caries og paro- 
dontose, er så gamle som menneskeheden 
selv, men de var intet alvorligt problem 
for disse mennesker. Samtlige individer

Fig. 25. En sårlig slidtype på sidefladen af bage
ste kindtand i overkæben af skelettet fra Korsør 
Nor. Furen er fremkaldt ved brug af en tandstik
lignende genstand til fjernelse af føderesler ind
presset mellem tænderne.

havde bevaret funktionsdygtige tandsæt 
til deres død. Hvor mange er i den situa
tion i dag?

V .A .

A f r u n d i n g

Efter denne udgravning er jægerstenal
deren således ikke længere nogen „ano
nym“ periode, men vi kan nu iagttage 
dens mennesker og deres sociale liv. Det 
er måske også et spørgsmål, om ikke net
op denne form for levevis viser arten H o -  

7710 s a p ie n s '  bedste tilpasning til miljøet, 
såvel det naturmæssige som det sociale. 
Der er i hvert fald ud fra en social medi
cinsk betragtning ikke noget ynkeligt over 
dette samfund, hvad bl. a. den høje leveal

der viser, selv om man udelukkende har 
skaffet sig den daglige ernæring ved jagt, 
fiskeri og indsamling. En sådan „lavere“ 
levevis behøver altså heller ikke at betyde 
et ringere socialt liv. Vi ser det i gravenes 
forskelligartede udstyr, i kvindernes rige 
udsmykning og i den fortsatte nære til
knytning mellem forskellige personer, 
som fulgtes eller måtte følges ad i dø
den.
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Biblioteket fra Den kongelige Mønt i Altona
A f  JØRGEN STEEN JENSEN

For nogen tid siden kom der en forespørg
sel til Den kongelige Mønt- og Medaille- 
samling, om man ville overtage bibliote
ket på Den kongelige Mønt. Årsagen 
var, at Mønten nytår 1975 overgik fra at 
høre under Finansministeriets Budgetde
partement til at høre under Nationalban
ken, og man mente, at det gamle bibliotek 
mest rimeligt burde forblive i statens eje. 
Da Møntsamlingens bibliotek jo er statens 
hovedbibliotek for numismatik var det

Fig.2. Den kongelige Mont i Altona. Bygget 1771 
med ]. G. Rosenberg som arkitekt, ødelagt ved 
bombardement 1943. Ældre foto i Denkmalschutz
amt. Hamburg.

Fig. 1. Altona-møntens ældre stempel, senest brugt 
omkring 1834.

naturligt at flytte Møntens bibliotek til 
Nationalmuseet.

Det var et spændende tilbud. Bibliote
ket var opstillet i et kontor på Mønten, og 
vi kendte dets eksistens, ligesom vi vidste, 
at Den kgl. Mønt havde holdt orden på 
det -  et maskinskrevet katalog gav gode 
antydninger om indholdet. En lidt nøje
re gennemgang viste, at vi absolut burde 
tage imod tilbuddet; på mange punkter 
kompletterede bogsamlingen vort biblio
tek, ikke mindst fordi det indeholdt så
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megen teknisk litteratur fra 17- og 1800- 
årene.

Samlingen blev overført til National
museet i november 1975, og der har siden 
været anledning til at stifte nærmere be
kendtskab med bøgerne. Der er godt 20 
hyldemeter eller omkring 900 numre, 
hvoraf en snes stykker blev tilbage på 
Mønten, da de var uundværlige håndbø
ger for medailløren. Desuden vil det sik
kert vise sig, at en del af bogsamlingen 
falder uden for Møntsamlingens interes
seområde, det gælder ikke mindst diver
se almen teknisk litteratur af nyere dato. 
I øvrigt er der en anden, ret omfattende 
gruppe, som man naturligt ville vente at 
finde netop i Møntens bibliotek, det var 
omkring 200 årsberetninger fra forskelli
ge nationale møntsteder, især USA og 
England.

Men der var en ting, som straks fan
gede opmærksomheden, og som er årsa
gen til, at dette causeri bliver skrevet, og 
det var det store antal bøger, som havde 
Altona-møntens stempel. Det drejede sig 
om godt 450 numre, altså omkring halv
delen af hele biblioteket. Heraf havde 94 
indstemplet på tysk „KØNIGL: MÜNZE 
ALTONA“ (fig. 1), mens 358 havde det 
danske stempel „DEN KONGELIGE 
MONT I ALTONA“ (ses på flere af il
lustrationerne, således fig. 9). Efter ty
pografien at dømme er det tyske stem
pel det ældste, og dette støttes også af be
nyttelsen. Den yngste bog, hvori det er 
set, er trykt 1834. Derimod er det danske 
stempel benyttet også ved de seneste bog- 
anskaffelser fra begyndelsen af 1860- 
erne.

Den kgl. Mønt i Altona var oprettet 
1771 og sammen med Mønten i Køben
havn og (indtil 1814) Mønten i Kongsberg 
fungerede den som møntsted i den gam
le dansk-norsk-holstenske helstat. Virk
somheden i Altona var i lange perioder 
meget betydelig, til tider endda stør
re end på Mønten i København, hvad 
der bl. a. skyldtes nærheden til Hamborg. 
Den lå på Grosse Johannisstrasse 72, hjør
net af Annenstrasse, og bygningen var 
opført 1771 af landbygmester J. G. Ro

senberg (fig. 2). Ved et bombeangreb 1943 
brændte huset. Blandt de kendteste mønt- 
mestre var Michael Flor (1786-1816) og, 
vel især, Johan Friedrich Freund (1819- 
1856). Den sidste møntmester var Hans 
Frederik Alsing. Han havde været ansat 
ved Mønten i Altona siden 1825, og det 
blev ham, der kom til at sørge for Møn
tens nedlægning 1863 og maskinernes 
overflytning til København. Nedlægnin
gen var oprindelig begrundet i rationa
liseringshensyn, men den blev utvivlsomt 
fremskyndet af de politiske begivenheder, 
der gik forud for krigen 1864. Alsing sør
gede øjensynlig for at få biblioteket med 
sig, og hans omhu illustreres bl. a. af en 
serie adressebøger for Hamborg-Altona 
fra årene 1849 til 1861. Man tør nok tro, 
at intet blev glemt!

Det virkede lidt overraskende at få en 
hilsen fra den gamle Helstat midt i ord
ningsarbejdet. Og det er derfor fundet ri
meligt at give en kortfattet præsentation 
af bogsamlingen, som den nu kan rekon
strueres, idet der dog bortses fra sådan 
litteratur, som i sin tid vel har været på 
ethvert offentligt kontor, og som her har 
overlevet i kraft af en historisk tilfældig
hed. Som det vil ses, er det kun et min
dre udvalg af titler, der her er medtaget, 
men udvalget tilstræber at være repræ
sentativt. Det skal også straks understre
ges, at samlingen behandles som en hel
hed, uden hensyn til det mulige tidspunkt 
for erhvervelsen af bogen. Endelig gøres 
der opmærksom på, at alle bøgerne er på 
tysk, med mindre andet siges. Titlerne bli
ver gengivet i dansk oversættelse og nor
malt i forkortet form.

Som nævnt træffes en del teknisk litte
ratur, og det er her naturligt at begyn
de med minedriften, for uden miner var 
der intet metal til at præge mønter af. 
Her er nogle af de smukkest udstyrede 
værker i hele samlingen. Det gælder nog
le store Brunsviger folianter i helbind med 
guldsnit, henholdsvis F. E. Bruckmanns 
gennemgang af over 1600 bjergværker i 
„alle fire verdensdele, et underjordisk 
skatkammer for alle kongeriger og lan
de“ fra 1727 med kobberstukne tavler, og

25



C. A. Schlüters „Grundige underretning 
om hytteværker og fuldstændige prober
bog“ fra 1738 (se fig. 3). Fortsættelsen til 
Schlüters bog er H. Calvörs „Teoretiske 
og praktiske beskrivelse af maskinvæsnet 
og hjælpemidlerne ved bjergværksdriften 
i Øvreharzen“ fra 1763. Det var et vig
tigt standardværk og er i øvrigt vistnok 
den eneste af bøgerne, som bærer J. Fr. 
Freunds navn samt årstallet 1810.

En ret stor gruppe er prober-bøgerne, 
der giver underretning om finhedsunder- 
søgelser af guld og sølv. Det var meget 
vigtigt for et møntsted at kunne foretage 
den slags undersøgelser, da råstoffet ved 
møntprægning ofte var gamle mønter, 
som først skulle omsmeltes, og dernæst 
skulle man have den foreskrevne lege
ring. Den ældste af disse bøger er skrevet 
af Modestin Fachs, fyrstelig anhaltisk 
møntmester og guardejn i Leipzig, 
først udgivet 1567, men i Altona-bibliote- 
ket var der en senere udgave fra 1678. 
Faget var naturligvis omgivet af en vis 
aura af hemmelighedsfuldhed, og det 
drog Christian Carl Schindler fordel af,

Fig. 3. Allegorisk titelblad til C. A. Schlüters 
„Grundige underretning om hytteværker og fuld
stændige proberbog“, 1738. 1 forgrunden ses putti 
med forskellige former for erts, mens smede i 
mellemgrunden frembærer ovnmodeller for jord
gudinden Kybele, hvis vogn er dækket med ke
miske tegn. Bag hende drejer vingede putti et spil, 
der trækker erts op fra en minegang, mens man 
i baggrunden ser byen Goslar med sølvbjerget 
Rammelsberg i Harzen. Efter udkast og tegning 
af G. ]. Arenhold, Hannover, stukket af G. D. 
Heumann, Nürnberg 1738. 28,8 X 18,8 cm.

da han 1705 i Frankfurt udgav „Den hem
melige møntguardejn og bjergproberer, 
der viser alle hemmelige håndgreb, som 
hidtil har været fortiet“ etc. Holdigheden 
af sølvet blev angivet i mark, lod og gren, 
som aritmetikeren J. H. Kern skrev 1736 
i „en over finsølv . . . helt nøje og akkurat 
affattet ny udregning“ (fig. 4), idet der 
gik 16 lod à 18 gren på hver mark. Pro
bering foregik ved hjælp af forskellige 
ovne, men i 1832 udgav den berømte 
franske kemiker J.-L. Gay-Lussac en 
„Fuldstændig underretning om hvorledes 
man proberer sølv ad den våde vej“, 
og denne fremgangsmåde blev hurtigt 
meget anvendt. Men vi ser, hvorledes de 
gamle finhedsbestemmelser endnu da var 
de hyppigste i Tyskland, idet den tyske 
kemiker Justus Liebig fandt sig foranle
diget til at forsyne den tyske udgave af 
Gay-Lussacs bog (fra 1833) med „reduk
tionstavler over den i tusindedele ud
fundne finhed af en sølvlegering i tysk 
probervægt“. I Frankrig var decimalsy
stemet i mål og vægt indført i 1800.

Proberingen var naturligvis kun én side 
af den meget større videnskab, metallur
gien, men også den er smukt repræsente
ret, nemlig ved G. E. Gellerts „Begyn
delsesgrunde til den metallurgiske kemi“ 
I—II, Leipzig 1750-55, og Johann An
dreas Cramers „Begyndelsesgrunde til 
metallurgien“, ligeledes i to bind, fra 
1774-75. Titlen på apoteker Johann Chri
stian Wieglebs bog fra 1777 om „Histo- 
risk-kritisk undersøgelse af alkymien el
ler den indbildte guldmagerkunst, om 
dens oprindelse og dens fremskridt samt 
om hvad der er at mene om den“ viser til-
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Fig. 4. Tabel over lødighed, så man kan udregne 
en given finhed af sølv i et givet antal mark, af 
J. H. Kern, 1736. Bladenes mål: 16,6 X 6,7, stik
kets 13,7 X 6,0. Det viser foroven juveleren eller 
guldsmeden ved sin vægt og en smeltehytte med 
stiliseret gengivne ovne og metalbarrer m. m., ne
derst byen Frankfurt, hvor bogen udkom.

bage til kemiens forbindelse til guldmage- 
riet, som den tager stærk afstand fra.

Før vi forlader metallurgien, må vi 
nævne, at biblioteket var forsynet med 
bøger om metaller, som i møntmæssig 
henseende først kom til at spille en rolle 
længe efter Altona møntens nedlæggelse. 
Det drejer sig om kemikeren O. L. Erd
manns ungdomsskrift om „Nikkel, dets 
udvinding og tekniske benyttelse, især til 
nysølv“ fra Leipzig 1827, idet vi erindrer, 
at nikkel nu er et meget udbredt møntme
tal, som i form af kobbernikkel bl. a. 
bruges i Danmark, Vesttyskland og Eng
land. Et andet eksempel er sølvarbejder 
og nysølvfabrikant F. Auberlen, som i 
Ulm 1838 udgav en „Teoretisk og prak
tisk anvisning til fremstilling og teknisk 
benyttelse af nysølv“. Nysølv er en lege
ring af kobber, nikkel og zink, der flere 
steder er brugt til mønter.

Hvad selve den konkrete udmøntning 
angår, så er biblioteket her nærmest tavst, 
og det hænger nok sammen med, at der 
ikke blev skrevet så meget om den. Den 
viden, møntmestrene sad inde med, våge
des der over, det var den man levede af, 
og man var ikke interesseret i at gøre 
den almen kendt, for øvrigt vel også af 
hensyn til falskmøntnere. L. W. Hoff
manns „Gamle og ny møntnøgle“, der 
ifølge titelbladet handlede om mønternes

Fig. 5. Titelblad til L. W. Hoffmanns „Gamle og 
nye møntnøgle“, der illustreres helt bogstaveligt. 
Vignetterne priser de gode og retfærdige (dvs. 
fuldvægtige og fuldlødige) mønter, for hvilke man 
kan få alle ting billigt, mens ringe og slette møn
ter medfører skade for både stormænd og små
kårsfolk. Hederst til venstre ses et møntpræg
ningsværksted med moderne maskiner, bl. a. en 
spindelpresse. Stikket signeret af W. Christoph 
Daucher, men pladen virker slidt, måske fordi 
det er en anden udgave. Første udgave, hvortil 
stikket utvivlsomt er lavet, kom 1683. 17,1 X  
12,8 cm.
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Fig. 6. Fra Mauritz Cuno „Det opdagede bedra
geri blandt de gamle og nye 2/s dalere“, Hamburg 
1710. Ved bogens afslutning fik bankkassereren 
også fat i en falsk fire-skilling fra Slesvig-Hol- 
sten-Gottorp, 1709, som han publicerede. Det øver
ste stykke er ægte, det nederste falsk. Blandt 
beviserne på stykkets falskhed er også stempel
stillingen. og det er formentlig et af de ældste 
litterære eksempler på dette. 1 : 1.

Fig. 7. Blandt de 34 falske dalere som Mauritz 
Cuno publicerede 1702 er også denne habsburgske, 
slået 1690 for kejser Leopold i Kremnitz i Ungarn 
(nu Slovakiet). Den øverste er ægte, den nederste 
falsk. Blandt kendetegnene for den falske er be
handlingen af parykken, hvor alle lokker hænger 
lige ned, mens det for den ægtes vedkommende 
kun gælder de forreste. De øvrige „løber negligent 
mellem hinanden“. 1:1.

oprindelse, møntret, møntmesterembedet 
og dets pligter m. v. er mest en formel, 
juridisk håndbog, skrevet af en mand, der 
i en snes år havde været kredsmøntguar- 
dejn i Nürnberg. Den er forsynet med 
talrige aktstykker og mønttavler, og før
ste gang udgivet 1683; Altona-eksempla- 
ret er 2. udgave fra 1715 (fig. 5).

Ved den rent kunstneriske udformning 
af mønterne kunne der hentes lidt inspira
tion i „Seks hundrede eksempler på dan
nelsen af alle arter af monogrammer" 
tegnet og graveret af den engelske kob
berstikker Garnet Terry i London, 1796. 
Opmuntrende kunne det så være at læse

i litteraten, gehejmeråd C. A. Klotz’ „Bi
drag til historien af mønternes kunst og 
smag“ fra 1767, at man på mønterne kun
ne finde den moralske karakter af visse 
nationer og visse tider.

Derimod var der en ret god samling af 
litteratur om falske mønter, og her har 
der givetvis været tale om en vis profes
sionel interesse. Mauritz Cuno, kasserer 
ved den berømte bank i Hamborg, udgav 
således et par samlinger af falske rigs
dalere og 2/s dalere, henholdsvis 1702 og 
1710, som han kaldte „Det alt for almin
delig blivende bedrageri blandt rigsda
lere med flid opdaget og for øje stillet“
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og „Det opdagede bedrageri blandt de 
gamle og nye 2/s dalere“. Hans illustra
tioner er smukke, og et par stykker vi
ses her (fig. 6 og 7), ligesom eksempler 
på de falske hollandske dukater, der 
vakte opsigt 1749 (fig. 8). Møntsamlere 
vil vide, at titler som „Afhandling om 
hvorledes man kan skelne ægte gamle 
mønter fra efterlavede“ (af franskman
den Guillaume Beauvais 1739, tysk udga
ve i Dresden 1791) og den berømte Ber
liner møntmester og medaillør G. B. Loos’ 
„Kunsten at erkende falske mønter“ fra 
1828, stadig væk er pinligt aktuelle. En 
af de kendte og den dag i dag underti
den skuffende måder at fremstille falske 
mønter på, er at benytte galvaniske kopi
er, og omkring 1840, da opdagelsen var

Fig. 8. Udsnit af „aftryk og beskrivelse af nogle 
. . .  falske dukater“, 1749. Tavlen indeholder i alt 
28 dukater, næsten alle nederlandske. Det afbil
dede stykke (A) giver sig ud for at være fra 
Frisland, 1588, men den væbnede ridder er faldet 
lidt uheldigt ud. „Hjelmen ser ud som en hue, 
ansigtet er helt venligt, og hele figuren minder 
fra oven og nedefter mest om en Bacchus“. Den 
anden dukat (D), som giver sig ud for at være 
tm Ihrprht. 1722, får et lignende skudsmål. 1:1.

ny, fremkom der en rig litteratur derom. 
Chr. H. Schmidt bearbejdede den tiende 
udgave af den engelske elektroingeniør 
Charles Vincent Walkers bog om galva- 
noplastik og gjorde i titlen udtrykkelig 
opmærksom på, at det var „En fattelig 
anvisning til at reproducere mønter, me- 
dailler eller andre kunstværker i metal
lisk form“, Weimar 1843.

En temmelig stor samling bøger kan ru
briceres under gruppen kursfortegnelser 
og kursberegninger for diverse møntsor
ter samt andre hjælpemidler ved handel, 
pengetransaktioner samt kontorarbej - 
de. Ældst er Joachim Rademanns „Ham
borgske vekseltræ af allehånde inden- og 
udenlandske vekselblomster .. . efter pen
genes og mønternes nuværende kurs“, ud
givet i Hamborg 1717 (fig. 9). Ganske na
turligt frembød handelsbyen Hamborg et 
marked for slige hjælpemidler, og en flit
tig leverandør var Jürgen Eiert Kruse,

Fig. 9. Titelbladet på Joachim Rademanns ham
borgske „vekseltræ“ fra 1717. Spejlmonogrammet 
]  R er forfatterens. En tidligere ejers navn fin
des påskrevet, desuden ses Altona-monlens stem
pel i den danske version. 19,4 X 15,7 cm.
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skoleholder ved byens St. Nicolai skole. 
Hans virksomhed begyndte 1737, men i 
biblioteket er hans ældste bog først fra 
1762, nemlig „Afhandling om mønterne og 
deres omveksling i Hamborg“. Derefter 
kom „Tilforladelig sølv- og guldreg
ningsprøve“, der indbefattede Ham
borgerprisen på de spanske pesos efter de 
priser, hvorefter de kunne fås i Amster
dam og London (1763) og „Kortfattede, 
men fuldstændige hamborgske pengetav
ler“, med diverse kurser fra 1768. Et 
værk, som Kruses arvinger tilsyneladen
de længe kunne glæde sig over, var „Al
mindelig og speciel Hamborgerkontorist 
med vejledning i vekselregning, mål, 
vægt, møntkurser, forholdet mellem guld 
og sølv etc.“, alt i to bind, hvoraf første 
bind foreligger i en femteudgave fra 
1808.

Kruses „Hamborgerkontorist“ oplevede 
ikke flere udgaver, for også i pengefor
holdene bragte Napoleonskrigene man
ge forandringer. C. F. Hipp, matematik
lærer ved byens gymnasium, udsendte 
derfor 1812 til skolebrug en „Ledetråd til 
anvendelse af decimalregningen på det 
franske møntsystem samt andre nu nød
vendigt bievne regnings-genstande“ -  
en aktuel bog, fordi Hamborg for en 
kort tid sammen med andre dele af 
Nordtyskland var blevet en del af Na
poleons store rige, hvor decimalmønt var 
indført.

Det var ikke blot i Danmark, at Napo
leonskrigene bragte statsbankerot. I Tysk
land har der åbenbart været et marked 
for J. P. Schellenbergs „Nøje beregnede 
og helt tilforladelige tabstabeller over al
le forekommende pengesorter og papirer, 
som taber fra V4 °/o til 90 °/o . . .  tilegnet 
alle købmænd og forretningsmænd“, Leip
zig 1815. Ikke mærkeligt, at man som en 
reaktion kunne få lyst til at læse om et 
„Nyt banksystem, grundlagt med nye 
kreditpapirer af uforanderlig, ensartet 
værdi overfor guld og sølv“, udgivet i 
Wien 1816 af M. A. Füger, universitets
professor i Lwow.

Behovet for valutaoversigter fortsatte 
naturligvis efter, at mere normale tider

var kommet, og man kan forestille sig, at 
det var med en vis tilfredsstillelse, at den 
hertugelig leuchtenbergske domænekan
cellist Gilart i Eichstätt i Bayern 1821 
kunne fremstille én stor „Tabel over den 
indre værdi af mønterne i alle lande og 
over regningsmønterne i enhver europæ
isk nation“. Dens mål er i udfoldet stand 
ca. 54 X 72 cm.

En af Den kgl. Mønts seneste bøger i 
genren var dansk og skrevet af den 
„forhenværende møntmester i Altona“, 
H. F. Alsing, og den hed „Sammenlig
nende mønt-tabeller for reisende og 
handlende over de nugjældende europæi
ske systemers mønter, beregnede efter dis
ses sande metalværdi“. Det er kun et lille 
hæfte på 92 sider, velegnet til at have 
med i lommen på en rejse.

Møntleksika var ikke, som vi nu ville 
være tilbøjelig til at tro, beregnet for sam
lere. Det var derimod noget af den samme 
viden, blot ordnet efter opslagsord. Bib
lioteket indeholdt bl. a. et „Kuriøst mønt
leksikon . . . ordnet efter den saksiske 
mønts værdi for rejsende samt køb- og 
handelsfolk m. fl.“, Frankfurt 1740. Gen
ren fortsatte i hvert fald hele 1700-tallet 
ud.

Den egentlige litteratur for møntsamle
re var også repræsenteret, både hvad an
går 1700-årenes såkaldte kabinetsværker 
og mere kuriøse publikationer og 1800- 
årenes videnskabelige værker. Her kon
centrerer vi os om 1700-årene og møder 
„Det åbnede mønt-kabinet, eller indled
ning til at lære møntvidenskaben at ken
de“, Hamborg 1705 (fig. 10), J. P. Lude- 
wigs „Indledning til tysk møntvæsen i 
Middelalderen“ med publicering af 
et brakteatfund fra 1708, Halle 1709, 
samt det største ældre mønttidsskrift, J. 
D. Köhlers „Historiske mønt-fornøjelse“, 
der udkom i 22 år (Nürnberg 1729-50) og 
siden afsluttedes med et register. Af andre 
bøger af denne art kan nævnes J. F. Jo
achims „Nyåbnede møntkabinet“ i fire 
bind, Nürnberg 1761-73 (fig. 11) og M. 
H. Heroldts „Beskrivelse af hundrede 
mærkværdige og sjældne guld- og sølv
mønter . . . beregnet til de til møntfornø-
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Fig. 10. „Det åbnede møntkabinet“ vises i helt bog
stavelig forstand på dette titelblad fra 1705. Ska
bets opbygning med skuffer svarer for øvrigt til 
den, der stadig er gængs, f. eks. i Den kgl. Mønt- 
og Medaillesumling. Sidens originalmål: 14,1 X 
7,8, stikkets 5 X  5.6 cm.

jelsen viede fristunder . . .“ fra 1774. Alle 
disse værker er smukt illustreret med kob
berstik.

Når man arbejder med biblioteket, kan 
man ikke undgå at tænke over, hvem der 
mon har bragt den ikke ubetydelige sam
ling til veje. Og her er det først og frem
mest de over 350 numre med dansk-spro
get stempel, som tæller. Bøgerne må væ
re tilvejebragt delvis antikvarisk i løbet 
af Møntens sidste 25-30 år, priser med 
blyant i mark og skilling er undertiden 
skrevet på bindenes indersider. Forment
lig kan der kun komme to eller tre perso
ner på tale. Gerne ville man kreditere 
den energiske Freund for denne indsats, 
men foreløbig er der intet fundet, som 
afgjort peger på ham. Derimod fremgår 
det klart, både af indkøb og indbinding, at 
samlingen har været plejet også i Møn
tens seneste år, og derved rettes opmærk
somheden mod Alsing. Endelig kunne 
man måske overveje muligheden af guar- 
dejnen H. F. Ausborn, der, i modsæt
ning til de førnævnte, under krigen 1848- 
50 tjente slesvig-holstenerne og derefter 
blev afskediget, dog med næsten fuld 
pension. Han blev åbenbart også efter sin 
afsked boende i Johannesstrasse 27, tæt 
ved Mønten, og han har for øvrigt udgi
vet en lille pamflet i Altona, 1847, „Ty
delig anvisning for legerings- og finheds- 
beregning samt en tabel for guld- og sølv
arbejdere“. En foreløbig gennemgang af 
Møntens arkiv i Rigsarkivet har ikke gi
vet noget resultat, men måske vil en mere 
indgående undersøgelse løfte sløret.

Man må imidlertid gøre sig klart, at 
der i selve Møntens og møntpersonalets 
situation var ting, der kunne opfordre til 
at gøre sig bekendt med den historiske 
baggrund for møntvæsenet. Der var en 
ret kraftig modsætning mellem møntfor
holdene i selve Danmark og i Hertug-

dommerne, som i 1788 var blevet udskilt 
som et særligt område med eget pengevæ
sen, hvor speciedaleren var hovedmønten, 
mens skillemønten regnedes i slesvig-hol- 
stensk kurant. Speciemønten blev præget i 
Altona. Ved statsbankerotten blev Slesvig- 
Holsten holdt uden for sammenbruddet, 
og det bestemtes, at sølvmønt skulle væ
re eneste cirkulationsmiddel. Det resulte
rede i, at der her brugtes et virvar 
af gamle danske og nordtyske mønter. 
Man regnede stadig i den gamle kurant
mønt fra før statsbankerotten, hvilket 
medførte, at man under Christian 8. lod 
udmønte ’/s rigsbankskillinger, en mønt
enhed der skulle hjælpe ved omregning 
og betaling og i øvrigt var af et så ringe 
pålydende, at den i værdi ikke var set 
lavere siden 1600-årene. Da regerin
gen efter slesvig-holstenernes nederlag 
endelig indførte den danske rigsmønt i 
Hertugdømmerne i 1854, var den 
alt andet end populær. Nærheden til
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Hamborg må have gjort det vanskeligt at 
fastholde det danske møntsystem, og efter 
samtidiges udsagn lykkedes det da hel
ler ikke! Kun et enkelt hæfte fra disse 
dengang så aktuelle problemer findes i 
biblioteket, nemlig A. Meldola, lærer i 
købmandsregning i Hamborg, der 1855 
udgav „Tabeller til beregning af dansk 
rigsmønt (V2 speciesdaler) i Hamburger 
banco og Hamburger banco i dansk rigs
mønt . . . for alle summer fra 5000 rigs
daler indtil 1 sk. rigsmønt etc.“. Så meget 
mere er en anden møntstrid repræsente
ret, nemlig den dansk-hamborgske strid 
fra 1726-36, hvor en møntstrid, der vist
nok havde sin grund i den gamle konge
lige fordring på et overherredømme over 
Hamborg, udviklede sig til handelsaf
spærring m. m. Sagens aktstykker, der 
blev spredt i trykken, findes i nogle tyk
ke samlebind.

Endelig må det også nævnes, at der 
endnu midt i 1800-årene kurserede mange

Fig. 11. Allegorisk titelblad til J. F. Joachims 
„Nyåbnede montkabinet“, Nürnberg 1761. Skue
mønten, der frembæres af en himmelsk putto, 
forestiller den tysk-romerske kejser Frantz 1., 
Maria Theresias gemal. Tegnet af J. ]. Preisler 
og stukket af J. S. Leitner. 13,1 X  10,7 cm.

mønter, som var både ét og tohundrede 
år gamle, og det var derfor ikke af vejen 
med en rimelig litteratur på møntstedet. 
Hertil hørte den klassiske samling af ty
ske møntforordninger, J. C. Hirsch „Det 
tyske riges møntarkiv“, hvis ni folianter, 
der udkom i Nürnberg 1756-68, findes 
indbundet to og to i helpergament.

Ved en undersøgelse af denne art 
venter man med spænding på gruppen 
„Diverse“. Her røber den mere alsidige 
samler sig, og vi skulle heller ikke blive 
skuffet. Mest iøjnefaldende er nok pragt
værket af Johannes Mejer og Caspar 
Danckwerth fra 1652 „Ny landsbe
skrivelse af de to hertugdømmer Slesvig 
og Holsten“ med minutiøse kort. Men for 
museumsmænd vil et andet værk for
mentlig også have interesse. Det er 
„Schauplatz der Künste und Handwer
ke“, hvoraf der er 18 bind, udgivet for
skellige steder i Tyskland fra 1763 til 
1790. De tilsvarende kobberstukne tavler 
er samlet i to svære bind i tværfolio. Vær
ket er oversat fra fransk, oprindelig udgi
vet af Académie des sciences i Paris 
1761-89, og det er indkommet ret sent, 
idet første bind bærer en privat ejers 
navn samt årstallet 1835.

Gennemgangen af Altona-bibliote- 
ket har vist, hvor alsidigt man har købt 
og samlet. Men hvis fremdragelsen af det 
på så mange måder rige materiale med
fører, at det bliver kendt og benyttet, f. 
eks. i numismatisk eller økonomisk-histo- 
risk sammenhæng, må man vel sige, at 
den samlende møntembedsmand i Altona 
har fået sin flid belønnet.
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Øresundsmotiver
A f  KJELD DE FINE LICHT

Det senmiddelalderlige våbenhus ved kir
ken i Gerlev i det sjællandske Horns her
red har en gavl med tre store, spidsbuede 
blændinger og er kantet med et forsænket 
bånd, der følger kamtakkernes trin. Så
danne gavle med en smal rammeblænding 
eller trappebånd er, som Mouritz Macke- 
prang skriver i „Vore Landsbykirker“, 
ikke særligt udbredte. Under „Danmarks 
Kirker “s arbejde med gudshusene i Fre
deriksborg amt er det fremgået, at en del 
kirker i egnene ved Roskilde Fjord har 
tilbygninger, hvis gavle er beslægtede 
med den i Gerlev. Typen er også repræ
senteret i Holbækområdet og når mod 
syd til Sandby, ikke langt fra Ringsted. 
Isoleret træffes den eksempelvis på Vor 
Frue kirke i Havnbjerg på Als, men kon
centrationen ved Roskilde Fjord beretti
ger til her at tale om en klar lokalgruppe.

Også andre, lidet udbredte gavlmoti
ver har fundet anvendelse i denne egn, 
således en komposition med skråtstillede 
skjolde i højblændinger. I en vellykket 
forenklet form er dette tema brugt på 
Gerlev kirkes sakristi, og i en rigere ud
gave på sakristiet ved Oppe Sundby kirke, 
hvor en sammenhæng med det fineste, 
sjællandske eksempel, sakristiet ved Vor 
Frue kirke i Vordingborg, forekommer 
slående (fig. 2).

Uden tvivl med rette er det den almin
delige opfattelse, at inspirationerne til 
landdistrikternes byggeri i højmiddelal
deren og senere som regel er udgået fra 
købstæderne. I denne proces må de stør
re og også på andre måder toneangivende 
byer have været de mest virksomme. Når 
det drejer sig om et særpræget motiv med 
en geografisk begrænset udbredelse, kan 
man med stor sandsynlighed lokalisere 
inspirationskilden, selv om denne ikke 
selvstændigt kendes. Hvad angår rammç-
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Fig. 1. U dbygningerne på nordsiden af Sankt Pe
ders kirke i Malmø. Efter E. Wrangel: „Tegel
arkitektur**, 1897.

blændingen i Gerlev og dens slægtninge, 
tager man næppe fejl ved at hævde, at 
udgangspunktet har ligget i stiftets hoved
stad Roskilde. Af denne bys over 15 mid
delalderlige kirker er der i dag kun fire 
tilbage, de to i miserabel stand, og byens 
fire klostre er helt forsvundne. Der er 
derfor adskillige steder i bispebyen, hvor 
man kunne forestille sig eksistensen af en 
fornem gavl med rammeblænding, som 
har kunnet fungere som forbillede for byg
geri i omegnen.

Et illustrerende, nordsjællandsk eksem
pel på sådan mekanisme giver våbenhuset 
ved Græse kirke, som Roskildebispen eje
de. Her har gavlen en aparte blændings
komposition, som må være en kopi af den 
på domkirkens Andreaskapel.

Fig. 2. Delvis rekonstruerede tegninger i mål 
1:300 af gavlene på sakristiet og våbenhuset i 
Gerlev (Horns herred) samt sakristiet i Oppe 
Sundby.
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Fig. 3. Grundplaner i mål 1:600. 1. Sankt Nikolaj 
kirke i Nakskov. 2. Sankt Nikolaj kirke i Halm
stad. 3. Sankt Hans kirke i Stege. 4. Mariekirken 
i Ystad. 5. Den forsvundne Johanneskirke i Lands
krone. 6. Mariekirken i Båstad. 7. Vor Frue kirke 
i Helsingborg. 8. Sankt Peders kirke i Malmø. 
Tegnet af forf. 1976.

3 4
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Der er imidlertid intet, som tyder på, 
at dette eller hint motiv er selvstændigt 
udviklet i Roskilde. Når man kigger ud 
over de bevarede rester af vor middelal
derarkitektur, viser rammeblændingen sig 
at have en relativ markant udbredelse på 
den skånske side af Øresund, hvor Sankt 
Peders kirke i Malmø åbenbart er tyng
depunktet. På denne prægtige kirke aflæ
ses ikke mindre end tre indbyrdes lidt 
forskellige udgaver af denne blændings
type: Én på søndre sideskib, én på det 
østre nordkapel (fig. 1), som Einar Bager 
med rimelighed har bestemt som Vor Frue 
kapel „ved stænkestenen“, og én på tilbyg
ningen på tårnets nordside, det såkaldte 
kræmmerkapel. Alle tre gavle er udført 
i tiden efter det store tårns sammenstyrt
ning og skal derfor kronologisk placeres 
ved midten af 1400-årene. Antagelig er 
sideskibets gavl, hvis opførelse var foran
lediget af forgængerens ødelæggelse, 
ældst og kræmmerkapellets yngst. Sidst
nævnte udviser tillige højblændinger og 
et kors i en kombination, som ikke sy
nes uden slægtskab med tårngavlen på 
Ferslev kirke i Horns herred, for at tage 
et eksempel i det ovenfor udpegede om
råde.

Mod øst i Skåne træffes rammeblæn
dingen på våbenhuset ved Overby kirke,

Fig. 5. Grundplan i mål 1:300 af Skensved kirke 
ved Køge. Efter „Danmarks Kirker*.

Fig. 4. Grundplan i mål 1:300 af Fru Alstad kirke 
i Skåne. Tegnet af forf. 1975 efter Th. Wåhlin 
1905, med skravering som i „Danmarks Kirker*.

nordøst for Ystad, og mod nord i en stor
artet skikkelse på vestgavlen af Vor Frue 
kirke i Båstad. På vejen fra storbyen til 
de mere beskedne steder har motivet un
dergået en tiltalende forenkling. Malmø- 
gavlene med indlagte, glaserede formsten 
og delte kamtakker røber utvetydigt sam
hørighed med byggeriet ved Østersøens 
sydkyst, nærmere bestemt området ved 
Rostock, hvor trappebåndet endnu langt 
op i renæssancetiden anvendtes på byens 
borgerhuse.

I hele sin plan og opbygning er Sankt 
Peders kirke i Malmø som bekendt et ek
sempel på den såkaldte baltiske murstens
gotik. Opførelsen påbegyndtes engang i de 
tidlige årtier af 1300-tallet, da byen fik 
sin første opblomstring. På samme tid rej
ste sig i København den udgave af Vor 
Frue kirke, som gik til grunde ved bran
den 1728. For så vidt enkeltheder an
går, kendes af denne bygning kun en sek
tion af østenden, hvilket der er nærmere 
redegjort for i „Danmarks Kirker“. Imid
lertid afslører dette bygningsparti ikke 
blot lighed med Malmø-kirken, men den 
allerstørste overensstemmelse, så man 
kan antage, at der i disse Øresundsområ
dets, ja, hele rigets to førende byer, på 
samme tid har rejst sig et par søsterkirker. 
Det kan ikke undre, at disse bygninger 
kom til at sætte sit præg på regionens 
arkitektur i senmiddelalderen, da de øko
nomiske konjunkturer her var relativt 
gunstige.
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Fig. 6. Sydfacade, længdesnit og grundplan i mål 
1:300 af Sankt Olai kirke i Skanør. Tegnet af 
forf. 1976 på grundlag af Th. Wåhlin 1899.
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Koromgangen må betegnes som de to 
bykirkers mest fremtrædende enkelttræk, 
ligesom den er det ved en række betyde
lige monumenter i Hansestæderne, hvor
fra plantypen var kommet til os. I for
enklet form bevarede dette arkitektonisk, 
lysmæssigt og liturgisk så righoldige mo
tiv sin livskraft gennem de følgende år
hundreder. Fig. 3 gengiver grundplaner 
af koromgangskirker i Øresundslandene, 
hvor dog den middelalderlige Vor Frue 
kirke i København har måttet udelades 
på grund af utilstrækkeligt kendskab til 
dens udformning. Allerede Francis Beckett 
har efter Ewert Wrangel peget på med
lemmer af denne serie, hvor en række ind
byrdes forskelligheder, bl. a. vedrørende 
antallet af polygonsider i østenden, på sin 
vis er nok så talende som fællestrækkene. 
Disse kirkers omgangskor er bygget un
der temmelig ulige omstændigheder, nog
le har været et element i en nyopførelse, 
andre er tilføjet en ældre kirke, atter an
dre er fremgået som resultat af en om
dannelse. Også kronologisk er der stor 
spredning. Ældst i rækken er Pederskir- 
ken i Malmø fra begyndelsen af det 14. 
århundrede, yngst er Sankt Nikolaj i

Fig. 7. Fru Alstad kirke i Skåne. Det nordvestre 
hjørne i skibet.

Nakskov, hvis kor først færdiggjordes 
længe efter reformationen. At stræbepil
lerne på hjørnerne mellem kor og polygon 
står vinkelret på langfacaderne, knytter 
Sankt Hans i Stege sammen med Vor Frue 
kirke i Ystad.

En af de i denne sammenhæng udpege
de bygninger, den allerede i sidste halvdel 
af 1700-årene nedrevne Johanneskirke i 
Landskrone, fører med tårnets pinakel- 
prydede blændingsgavle, hvis nærmeste 
indenlandske slægtning er Helligtrekon- 
gers kapel ved Roskilde Domkirke, en li
nie tilbage til de egne, der dannede ud
gangspunkt for disse betragtninger.

Malmøs opkomst er nøje forbundet med 
middelalderens velkendte, glimtende sil
defiskeri i Sundet. Det store årlige mar
ked, der tidligt var vokset frem på den 
hammerformede halvø på Skånes sydvest
re hjørne, hidkaldte folk fra nær og fjern, 
men handlens tyngdepunkt forskød sig ef
terhånden nordpå. Af højmiddelalderens 
mangeartede og udstrakte bebyggelse i 
byerne Falsterbo og Skanør, som begge 
rummede en kongelig borg, er kun bevaret 
en kirke hvert sted. Som Sankt Oluf i Ska
nør står i dag, udmærker den sig ved at 
forkynde en brat standsning undervejs i 
en stort anlagt ombygning: Et højt kor 
mødes med det ældre, lave skib og røber 
ved sine murede fortandinger, at en fort
sættelse af byggeriet var forudset. Koret 
er på flere måder interessant; kun et en
kelt træk skal her drages frem: De ind
vendige stræbepiller. Ved at placere dis
se hvælvstøtter på murenes indersider op
nåede bygmesteren dels en særpræget, re
liefløs facade, dels en markant fagdeling 
inde i rummet. Denne disposition har i den 
katolske tid været hensigtsmæssig med 
henblik på opstilling af sidealtre og lig
nende, hvilket sikkert har været en væ
sentlig omstændighed ved fastlæggelse af 
bygningens udformning (fig. 6).

To og to er pillerne langs væggen for
bundet med en skjoldbuelignende arkade,
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Fig. 8. Fru Alstad kirke i Skåne. Det nordøstre 
hjørne i skibet.

der afslutter vinduet foroven og dermed 
danner den for mange af disse kirker ka
rakteristiske vinduesform, der mest leder 
tanken hen på et sadeltag med svagt 
krumme flader.

De sjællandske kirker, der helt eller 
delvis har en lignende konstruktiv disposi
tion, er registreret i „Danmarks Kirker“. 
Det drejer sig om Skensved (fig. 5), der 
dateres til dronning Margrethes tid, Lel- 
linge og Solrød, alle ved Køge, samt 
Gavnø slotskapel, der efter nævnte dron
nings indgriben i en testamentarisk be
stemmelse er bygget som kirke for Sankt 
Agnethe nonnekloster. Der kan ikke være 
tvivl om, at disse kirker på grund af det 
specifikke arkitektoniske træk udgør en 
gruppe sammen med Skanørkirken. Yder
ligere et par skånske kirker skal drages 
ind i denne kreds: Fru Alstad, østen for 
Malmø, og Sankt Peder i Ystad. Første 
sted drejer det sig om skibets betydelige 
og usædvanlige tværudvidelse, andet sted 
om sideskibet, der omkring 1430 føjedes 
til gråbrødrenes klosterkirke (fig. 4, 7 
og 8).

Også dette motiv viser sydpå; den
ne gang særlig mod Stralsund, hvis Ma- 
riekirke både kvalitativt og kvantitativt 
er et oplysende eksempel og måske tillige 
inspirationskilden. Til gruppen sluttede 
sig senere den jættestore Mariekirke i 
Gdansk. På Rygen, der som bekendt helt 
til 1543 (1660) hørte til Roskilde stift, fik 
typen en bemærkelsesværdig udbredelse 
med hele ti kirker, hvoraf hovedparten 
dateres til første del af 1400-årene. Den
ne situation peger klart mod det nærlig
gende Stralsund. Den snævre forbindelse 
mellem reformationsbevægelser i Malmø 
og universitetsbyen Rostock betegner en 
anden gren af strømningerne ved Øster
søen.

Ved „Danmarks Kirker“s gennemgang 
af den århusianske Vor Frue kirke, der i 
middelalderen tilhørte dominikanerorde
nen, bemærkedes, at skibet oprinde

lig havde haft og delvis endnu har et for
enklet og tidligt stadium af den beskrevne, 
særlige vægudformning. Forbillederne 
hertil findes i nordtyske bygninger fra 
slutningen af 1200-årene. Udviklingen 
herfra og videre til det system, der ses i 
Sankt Oluf i Skanør, kan ikke følges på 
dansk område. Fortsættelsen, der kulmi
nerede i det sene 1400-tals kirkesale med 
meget dybe vægpiller, er særligt studeret 
angående det bayersk-østrigske om
råde. Længere nordpå i Tyskland frem
kaldte herefter renæssancens klassiske 
formsprog en omfortolkning af motivet, 
hvilket etablerede den nye tids fyrsteka
peller, hvoraf vi på Frederiksborg har et 
prægtigt eksempel.

Med opdagelsesrejserne og reformatio
nen ændredes den kunstneriske og politi
ske tilstand i Europa. Danmarks afhæn
gighed af Østersøens og baglandets tysk
talende byer og lande aftog -  for en tid; 
men i århundrederne efter at Valdema- 
rernes ekspansion var brudt sammen, 
havde alskens påvirkning sydfra været ret 
enorm. De i denne skitse berørte motiver 
skulle tjene til konkretisere dette forhold 
inden for byggeriets område.
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Fig. 9. Skensved kirke ved Køge, set fra syd.

Mere eller mindre uafhængig og upå
virket af kunstneriske motivers vandring 
eller præsteskabers forbindelser eksistere
de der imidlertid i århundreder en nær 
kontakt mellem folkene ved Østersøen og 
Øresund. Mange navne oplyser herom. I 
de senere år godtgøres tilstedeværelsen af 
sådanne bånd allerede i den tidlige mid
delalder, bl. a. derved at udgravninger 
frembringer en stedse voksende samling af

meddelsomme lerkarskår. For den nyere 
tids vedkommende vidner specielle kon
struktive løsninger og væsentlige træk i 
de traditionelle husformer i beskedne fi
skerlejer og småbyer på Sjælland, på 
Amager, i Skåne, på Rygen om aktivite
ten og stabiliteten i ruterne frem og til
bage over havet.

En tak rettes til venlige, hjælpsomme 
mennesker ved Sankt Nikolaj kirke i 
Halmstad, Sankt Peders kirke i Malmø, 
Olai kirke i Skanør, samt Historisk mu
seum og Landsantikvariatet i Lund.

40



Stensmeden i Gadag
Nogle foreløbige noter om traditionel kunst i dagens India

Af OLE STRANDGAARD

I byen Gadag i distriktet Dharwar i den 
nordlige ende af staten Karnataka i India 
bor billedhuggeren Somana Sidappa Sil- 
pi. Her har han siden 1963 haft sit værk
sted, hvor nu i alt fire billedhuggere og 
en medhjælper arbejder. I 98 landsbyer 
spredt i Karnataka, Andra Pradesh og 
Maharashtra kan man finde gudebilleder 
fra S. S. Silpis værksted installeret i 
templerne. Disse murti -  figurer -  er ikke 
signerede, for hvis de var, ville en del af 
deres tilbedelse gå til billedhuggeren, og 
det forbyder de gamle forskrifter, sastras.

Somana Sidappa og hans familie er ik
ke de eneste silpis, billedhuggere eller 
skulptører, i Karnataka. Hvor mange der 
er, er det svært at få et præcist indtryk 
af, men den gamle kunsttradition er langt 
fra død. Der bygges stadig templer i In
dia, der er stadig behov for gudebilleder 
-  også til privat brug.

Etnografisk Samling ejer nu også et 
værk fra Somana Sidappas værksted. Det 
er en miniature gengivelse af Viranaray- 
ana, en form for Vishnu. Forbilledet står 
i et tempel ikke langt fra billedhugger
værkstedet i Gadag, et tempel som kan 
spore sin oprindelse tilbage til en gang i 
det 10. eller 11. århundrede. Den lille 
figur er i sin kunstfærdige udførelse ik
ke til at skelne fra ældre arbejder, som 
også er repræsenteret på Etnografisk 
Samling. Men Nagaraja Sirasoppa Bet- 
geri, den 22-årige yngste mand på værk
stedet, som er den egentlige mester for 
den lille Viranarayana, er ikke blot en 
kopist i vor vesterlandske, nedsættende 
betydning af det ord. I de gamle forskrif
ter for, hvordan gudebilleder skal se ud, 
er der ikke plads til individualistiske

Fig. 1. Den lille Viranarayana udført af Nagaraja 
Sirasappa Betgeri, Gadag. Højde: 12 cm.

krumspring. Det er guden, det drejer sig 
om, ikke kunstneren. Det betyder ikke, at 
der ikke er mulighed for personligt præg. 
Den dygtige kunstner præger sit værk, 
både med sin håndværksmæssige dygtig
hed og med sin evne til at gengive gu
dens væsen.

Ifølge de gamle sastras skal en silpi 
gennem dyb koncentration se det færdige 
billede for sig og så overføre det til ma
terialet i de rigtige proportioner og med 
de rigtige atributter. Somana Sidappa og 
hans familie arbejder ikke på den måde, 
de kender ikke sastra’erne. I de fleste til
fælde bruger de fotografier af originaler
ne som forlæg, og ofte vil de besøge ori
ginalerne for at få et førstehåndsindtryk.
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Fig. 2. Pu jatid i Viranarayana templet i Gadag. 
Forbilledet [or den lille figur købt af Etnografisk 
Samling ses inde i „det allerhelligste“ tæt be
hængt med blomst er guirlander og bemalet.

Somana Sidappa har gennem sine guruer, 
lærere, lært hvordan proportionerne i en 
figur skal være. Det ville ikke være mu
ligt alene ved hjælp af fotografier at for
me billederne.

Arbejdet i billedhuggerværkstedet er et 
typisk udtryk for den indiske laukik tra
dition eller kultur, dvs. den kultur som 
videreføres gennem mundtlig overleve
ring. Men forskrifterne for arbejdet hører 
hjemme i sastriya-kulturen, dvs. den kul
tur, som videreføres ved hjælp af de ned- 
skrevne værker. Somana Sidappa har al
drig haft guruer, som kendte sastra’erne, 
og selv har han ikke læst dem. Han har 
knapt nok gået i underskole, og selv om 
han både læser og skriver, så er han ikke 
nogen lærd mand. Laukik-traditionen og 
sastriya-traditionen kan altså gå hånd i 
hånd. Somana Sidappa er dog ikke typisk 
i sit forhold til skrifterne. De fleste silpis 
kender sastra’ernes definitioner på guder
ne, og de særlige Visvakarma-guruer er 
ofte lærde mænd.

Somana Sidappa Silpi og hans familie 
hører til Visvakarma-kasten, som omfat
ter fem håndværk: guldsmede, smede, 
tømrere, billedhuggere og bronzestøbere. 
Medlemmer af disse håndværk kan spore 
deres herkomst direkte tilbage til Visva- 
karma, himlens bygmester. Derfor er de i 
dag tilbøjelige til at kalde sig Visvabra- 
mins, og de har tillagt sig brahminernes 
hellige tråd, som hænger over skulde
ren. Der er ca. 100 hushold i Gadag (en 
by på ca. 200.000 indbyggere) tilhøren
de Visvakarma-kasten. De har intet Vi- 
svakarma-tempel, men har Kalikadevi 
som deres gudinde. S. S. Silpi mestrer selv 
alle fem Visvakarma-håndværk. Hans 
far var guldsmed i Itagi, Bellary district. 
Her blev Somana født i 1920. I 1941 flyt
tede han til Chigateri for at arbejde som 
guldsmed sammen med sin svoger, der 
også var stenskulptør. Her lærte Somana 
arbejdet i sten, og i årene fra 1951-57 
vandt han talrige førstepriser på udstil
linger rundt om i Karnataka. I 1961 
hjalp han sin guru, som også hører til Vi- 
svakarma, med at reparere tårnet på Vi- 
ranarayana-templet i Gadag. Det var ik
ke stenarbejde, men figurer i cement. Fra 
1963 har han haft værksted i Gadag.
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Værkstedet har til huse i en lejet byg
ning i Veeranarayana-gaden. Det er en 
ca. 10 m lang og 3,5 m bred bygning. Ud 
mod gaden ligger „butikken“, hvor de 
færdige arbejder venter på at blive afhen
tet. Bagtil er selve værkstedet, åbent ud 
mod gården, kun afskærmet af et bambus- 
gitter. Næsten alle figurer er bestillings
arbejder. Kunderne er enten kaster eller 
religiøse grupper, som skal have billeder 
til templerne, eller privatpersoner som øn
sker billeder til personlig tilbedelse.

S. S. Silpi og hans svende kan lave bil
leder til alle religioner og af alle guder. 
Nu og da har de også lavet statuer af le
vende personer. Da værkstedet ikke re
klamerer på nogen vis, får kunderne 
kendskab til det gennem andre kunder -  
og det kan være kunder så langt væk som 
i Bombay, Mysore eller Madras.

Når man er blevet enige om figurens 
udseende og arbejdets pris og varighed, 
oprettes der kontrakt. Kontrakten vil være 
skriftlig, når det drejer sig om større ar
bejder. Ved mindre billeder kan man 
klare sig med mundtlige aftaler. Under 
alle omstændigheder skal kunden betale 
V3 af prisen forud, en V3 når arbejdet er 
halvt fuldført og resten ved afleveringen. 
Kunderne kommer i værkstedet nu og da 
og følger arbejdet. Hvis de ikke er tilfred
se, ophæves kontrakten og pengene til
bagebetales, men S. S. Silpi har endnu 
ikke været ude for utilfredse kunder.

Stenen til billederne kaldes „black 
stoneu, fordi de færdige statuer fremtræ
der kulsorte og skinnende. Stenen er 
imidlertid grå, den sorte farve skyldes 
polering med en særlig olie. Råstenen, 
som er temmelig hård og af en tæt struk
tur, henter Somana Sidappa Silpi person
ligt i Selikkere nær Bagalakot i Bijapur 
district ca. 80 km nord for Gadag. Det er 
vigtigt, at stenen er uden revner, da ar
bejdet ellers vil være umuligt. En råsten 
på ca. */2 m3 koster ca. 500 rupees.

Når stenen er bragt i hus, bliver figu
rens vigtigste dimensioner afmærket på

Fig. 3. Billedhuggerværkstedet i Gadag. Forrest 
sidder mester selv, Somana Sidappa Silpi.

den, og med hammer og mejsel fjernes 
overflødig sten. Dette grove arbejde ud
føres af værkstedets arbejdsmand Abdul 
Ghari under nøje instruks fra Silpi. Ef
terhånden som figuren begynder at træ
de frem, tages finere og finere mejsler i 
brug. Hammer og mejsel er de vigtigste 
redskaber, men håndværkerne bruger og
så file og raspe og håndboresving. Di
mensionerne afmærkes med passere af 
jern.

S. S. Silpi smeder de fleste af redska
berne selv på en lille esse med hånddre
vet blæser. Kun filene og raspene af 
hårdt stål købes færdige. Værkstedets år
lige udgift til værktøj er på ca. 4-500 
rupees.

Finpudsningen foregår med smergel
lærred og håndkraft. Når figuren er 
fuldkommen glat, og alle detaljer er fær
dige, poleres den med Kera oil, dvs. olie 
af kashu-nødder, som tilsættes sod og et 
pulver, hvis navn og egenskaber jeg ikke 
kunne få oplyst. Tre gange skal figuren 
poleres med bløde klude, før den er fær
dig.
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Så længe figurerne ligger i værkste
det, er de ikke egentlig hellige. Det bliver 
de først, når de indvies i det tempel, de er 
bestemt for. Alligevel føler Silpi respekt 
for dem, og man må ikke færdes med 
fodtøj i værkstedet.

Før Silpi går i gang med at arbejde 
konsulterer han sin astrologiske kalender 
for at undgå uheldige dage. Efter at have 
taget et bad, udfører han en puja, en of
ring og en bøn til stenen og til værk
tøjet. Ved afleveringen er det kundens 
astrologiske data, som tæller.

Når billedet er færdigt, udføres endnu 
en puja til guden og til værktøjet. Også 
Etnografisk Samlings lille Viranarayana 
blev tilbedt sammen med fotografiet af 
forbilledet og værktøjet, før det kunne få 
lov til at blive anbragt på sin blivende 
plads i Nationalmuseet i København.

Alle fire silpis kan arbejde skiftevis 
på det samme værk, men arbejdet over
våges af mester selv. Det er ikke hast-

værksarbejde, der er tale om. Et ca. 1,35 
m højt billede af Visvakarma, som var 
bestilt af Visvakarma-kasten i Hubli, og 
som lå halvfærdigt i værkstedet, var be
regnet at skulle udføres i løbet af to år af 
en mand (men ikke nødvendigvis samme 
mand hele tiden). Prisen var fastsat til 
10.000 rupees. Et 1 m højt billede af 
Virabhadra var beregnet at skulle tage 
otte måneder og prisen var sat til 3000 
rupees. Vor lille Viranarayana har kostet 
en mand tre måneders arbejde og pri
sen var 500 rupees. Disse priser og ti
der giver en højst uensartet pris pr. må
ned pr. mand (Visvakarma = 417 Rs 
pr. måned, Virabhadra =  375 Rs pr. må
ned og Viranarayana =  166 Rs pr. må
ned). Denne uensartethed skyldes, at pri
sen fastsættes med hensyn til, hvor meget 
arbejde der for øjeblikket er i gang i 
værkstedet, og i hvor høj grad arbejder 
kan puttes ind mellem hinanden. Grund
laget for kalkulationerne er et behov for

Fig. 4. Visvakarma under arbejde i værkstedet. 
Hojde 135 em. 2 års arbejde, prisen 10.000 Ru
pees.
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et sølvsværd i den fremstrakte højre hånd. Højde 
100 cm. 8 måneders arbejde. Pris 3000 Rupees.



Fig. 6. Nagaraja Sirasappa Betgeri i færd. med at 
gøre den lille figur færdig.

Fig. 7. Mange hænder var i arbejde, før Virana- 
rayana kunne få lov at rejse til Danmark. Her 
er Nagaraja Silpi ved at rette lidt på Sira sa p pas 
arbejde.

Fig. 8. Abdul Ghari, værkstedets arbejdsmand, er 
ved at smøre figuren ind i sort olie.

30 rupees om dagen til husholdningen, 
som er på 11 personer, plus udgifter til 
materialer, værktøj, husleje på 32 rupees 
månedligt og løn til arbejdsmanden (han 
får 4 rupees om dagen).

Når S. S. Silpi for øjeblikket forhand
ler med et jainer-samfund om at udføre 
en 15 fod høj Tirtankara-statue for en pris 
af 50.000 rupees, så lyder det voldsomt, 
og det er da også en meget betydelig ud

Fig.9. Puja til Viranarayana før den forlader 
værkstedet. Læg mærke til, at hammeren og mej
slerne også får del i offeret, som består i en ko
kosnød.

gift for kunden. Men Silpis værksted lø
ber kun akkurat rundt med en meget snæ
ver margen, som dog har tilladt ham at 
købe hus for nyligt, hvorefter han vil op
sige lejemålet.

Hvem er det så, der arbejder i værk
stedet? De fire silpis er mester selv So- 
mana Sidappa Silpi (57), hans søn Iswa- 
rachara Somana Silpi (33), hans brorsøn 
Nagaraja Silpi (36) og dennes søstersøn
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Nagaraja Sirasappa Betgeri (22). Des
uden bor i huset Nagaraja juniors bror, 
som er kunststuderende på et college, og 
som forventes at ville slutte sig til værk
stedet efter endte studier. I huset bor des
uden Somana Sidappa Silpis anden søn, 
som er typograf, de fire seniormedle- 
mers koner og Nagaraja seniors lille søn 
Raghavendra Silpi på 2V2 år. Lille Rag- 
havendra forventes også at skulle blive en 
silpi, billedhugger.

Indiens ældgamle kunsttradition er 
altså lang fra død, om end antallet af sil-

Fig. 10. Lille Raghavendra Silpi på 2V2, kom
mende billedhugger.

pis i dagens India næppe tåler sammen
ligning med de tusinder af mestre, som 
udførte de gamle, rigt udsmykkede temp
ler. Den indiske regering gør et stort ar
bejde for at gøre de gamle håndværks
traditioner meningsfulde i nutiden. All 
India Handicraft Board har kunsthånd
værkerskoler mange steder, hvor gurus 
søger at formidle kunsten til unge stude
rende.

Ideen er at søge nye veje for afsæt
ning og måske nye former baseret på de 
gamle traditioner. Men den slags kunder, 
som køber i de store emporier i byerne, 
er næppe parat til at betale mange tusind 
rupees for et kunstværk, som har sin 
egentlige mening i en religiøs sammen
hæng. Så det er næppe dér, Indias silpis 
skal finde deres fremtid, men i det tem
pelbyggeri, som, fattigdom og elendighed 
til trods, stadig finder sted. Lille Ragha
vendra, som allerede har holdt på ham
mer og mejsel, bliver ikke arbejdsløs. Men 
der er ikke plads til så mange Raghaven- 
dra’s.

Dharwar, januar 1976.
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Frilandsmuseets gårdstuehus fra Barsø 
En undersøgelse af spor fra dets første tid 

A f  FRODE KIRK

I det tidlige efterår 1954 lå motorgalea
sen „Henry“ af Egernsund fortøjet ved 
anløbsmolen på den lille ø Barsø i Lille 
Bælt og ventede på gunstigt vejr for at 
sejle en lidt usædvanlig last til Skovsho
ved havn. Det var kampesten, mursten, 
tømmer og brædder samt døre og vinduer 
fra et af øens gamle huse. Alle disse ma
terialer skulle transporteres til Sorgenfri 
for at blive anvendt på Frilandsmuseet, 
hvor huset skulle genopstilles. Der var 
ikke fastsat nogen frist for genopførelsen, 
men der var vist ingen, der dengang hav
de tænkt sig, at det ville komme til at vare 
mere end 20 år, før planen kunne realise
res.

Nu ligger huset omsider på museet, 
og alt er kommet på sin rette plads igen. 
Hist og her er nogle af de gamle materia
ler blevet udskiftet, og enkelte steder er 
der rekonstrueret gamle detaljer, men hu
set vil ikke virke fremmed på den, der har 
kendt det på hjemstedet. Det mest over
raskende vil nok være, at det har fået sin 
forsvundne staldende tilbage. Den blev 
nedrevet i 1920, men er nu rekonstrueret 
efter gamle opmålinger.

I museumsparken er huset fra Barsø 
anbragt sammen med to bul-lader og et 
mindre udhus fra det østlige Sønderjyl
land. Alle disse bygninger er således 
kommet fra den del af landet, hvor bul
husene -  huse, hvis vægge er udført med 
vandrette planker anbragt mellem stol
perne -  har holdt sig længst, og de kan 
på museet give den besøgende et ind
tryk af, hvordan en gård fra dette områ
de har set ud. Ved anlæggets udformning 
har den gård på Barsø, som stuehuset 
havde hørt til, i store træk været forbille-

Fig. 1. MIS „Henry“ med huset i lasten ved molen 
på Barso.

det, og gårdsplads og have er søgt gen
skabt, som de havde været på Barsøgår
den. Den 24. juni 1976, på Frilandsmuse
ets 75-årsdag, åbnedes bygningerne for 
første gang for museets gæster.

Mange vil måske undre sig over, at 
stuehuset har murede ydervægge, og det 
er nærliggende at spørge, hvorfor man ik
ke har valgt at flytte et bulhus til museet. 
Hertil kan svares, at det er mange år si
den, der her i landet har eksisteret et 
gårdstuehus med bulvægge. De få bulhuse, 
der er bevaret op til vor tid, er alle lader. 
Her kunne man finde sig i trækken fra 
de utætheder, der med alderen bliver ka
rakteristiske for et bulhus. I stalde og be
boelsesrum blev ulemperne så store, at 
man valgte en anden form for ydervæg
ge. Ofte fik de gamle bulstolper lov til at 
blive stående, og man lod dem indgå i 
en bindingsværksvæg, der måske blev 
forsynet med både løsholter og under- og 
overdokker, som det kan ses i Frilands
museets hus fra Ødis Bramdrup, hvor hu
sets midterste del er et tidligere bulhus.
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Tavlene blev udfyldt med lerklining el
ler murværk, og det ombyggede hus er 
næppe til at skelne fra et normalt bin
dingsværkshus. I Frilandsmuseets gård 
fra Sønder Sejerslev er udviklingen gået 
videre. Her er de bindingsværksvægge, 
der havde erstattet de gamle bulvægge i 
stuehus og stald, igen blevet afløst af 
grundmurede vægge, og bortset fra nogle 
få indmurede bulstolper i staldens nord
væg, er rester af remmen det eneste træ
værk, der er tilbage af de oprindelige 
ydervægge.

I det følgende er der gjort rede for et 
forsøg på at finde frem til, om det grund
murede stuehus fra Barsø havde bevaret 
spor af det hus, der måtte have stået der, 
før det i 1700-årene fik sine røde yder
mure. Iagttagelserne er gjort på husets 
hjemsted og i særlig grad under arbejdet 
med dets genopførelse, hvor der har væ
ret de bedste muligheder for en undersø
gelse af alle detaljer. Der har endnu ikke 
været lejlighed til at foretage en egentlig 
udgravning af tomten, hvor huset har lig
get.

Fig. 2. Det genopførte gårdstuehus på Frilands
museet set fra sydvest.

Foruden museets opmåling af selve 
stuehuset findes der en tegning af nord
siden i hele dens længde udført af Char
les Christensen i 1908 (fig. 6), og endvi
dere er sydsiden, østgavlen, et snit og 
grundplanen vist i det tyske værk „Das 
Bauernhaus im Deutschen Reiche und in 
seinen Grenzgebieten“, der er udgivet i 
1906. Det ses på disse opmålinger, at den 
forsvundne østende, hvori der havde væ
ret stald og laderum, var udført som en 
bindingsværkskonstruktion med bulvæg- 
ge, og i den tyske tekst oplyses det, at der 
var indhugget årstallet 1651 i en bjælke 
i loen. Under nedtagningen af stuehuset 
viste det sig, at der i både nord- og syd
væggens murværk var bevaret egestolper 
på plads fra en ældre udgave af denne 
del af huset, som altså også havde haft 
bindingsværk (fig. 6).

I nordmuren kunne fire stolper direkte 
iagttages i piselens alkover og i kamme
ret. Tre af stolperne havde skråbånd, der 
var tappet op i de gamle egebjælker (fig. 
3). I piselens sydvæg fandtes tre stolper 
gemt bag panelbeklædningen, den ene af 
dem med skråbånd til bjælken over øst
væggen (fig. 4). Endvidere fandtes i syd
muren en stolpe i mellemstuen og en stol-
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Fig. 4. Stolper i piselens sydvæg efter at panel
beklædningen er fjernet.

Fig. 3. Bevarede stolper med skråbånd i piselcns 
nordmur.

pe med skråbånd til bjælken over skille
væggen mellem dørns og mellemstue. 
Fodtømmer fandtes ikke på plads, men 
stumper af fodtømmer, der syntes at 
stamme fra nord væggen, var anvendt som 
gulvstrøer i piselen, så dets dimensioner 
kunne fastslås. Remmen, der som alt det 
øvrige gamle tømmer var af eg, var no
genlunde bevaret i hele sin længde i beg
ge sider, hvor den nu tjente som murrem, 
og selv om der var kommet et par nye 
fyrrebjælker til og bragt lidt uorden 
i bjælkelaget ved den ombygning, der 
havde fundet sted, da huset fik sin grund
mur, fandtes størstedelen af de oprindeli
ge bjælker endnu på deres gamle plads. 
I tagkonstruktionen herskede der større 
forvirring. Kun et enkelt spærpar med til
hørende hanebånd havde fået lov til at 
forblive urørt. Alle de øvrige spænd var 
sammensat af gamle og nyere spær. En
kelte spær var endda udført af sammen
skarrede rester fra to af de originale spær.

Det kunne lade sig gøre at konstatere 
disse forskellige kendsgerninger ved 
hjælp af den mærkning af tømmeret, der i 
sin tid var foretaget ved husets opfø
relse. Spær, bjælker og skråbånd var i 
sydsiden nummereret med romertal og i 
nordsiden med et tilsvarende antal tre
kantede udstemninger langs en indhug
get streg. På remmene fandtes der, som

4

det er normalt, ingen tilsvarende numme
rering, men taphuller og andre huller og 
udstemninger bidrog væsentligt til at give 
et indtryk af det hus, man havde ombyg
get engang i 1700-årene.

Ifølge nummereringen har huset oprin
delig haft 13 fag, men allerede i en jor- 
debog fra 1704 opgives det at bestå af 11 
fag bolig og 7 fag stald og lo. Desværre 
er jordebogen vor eneste ældre, skriftlige 
kilde, og vi er i dag afskåret fra at un
dersøge, om bjælken med årstallet hør
te til den ældste del eller til de fem østlig
ste fag, der måske er bygget til i 1651. 
Vi må nøjes med at beskæftige os med det 
stuehus på 11 fag, som blev transporteret 
til Frilandsmuseet i 1954.

Det var nærliggende at forestille sig, 
at dette hus inden grundmuringen havde 
haft bulvægge ligesom den nedrev
ne staldende. Nordsidens rem havde imid
lertid på sin underside borede huller til 
støj 1er -  de lodrette staver, man anven
der i forbindelse med lerklining -, og de 
fundne stolper var uden noter i siderne 
til bulplanker, men havde taphuller til

Fig. 5. Eksempler på tømmermærkning.
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Fig. 6. Nordsiden, målt af Charles Christensen, 
1908. (Tagets højde er ikke korrekt).

Grundplan ca. 1900, tegnet efter museets op
måling fra 1954 og tysk plan fra 1906. De be
varede stolper og bjælker er angivet med deres 
numre.

løsholter. Nordsiden havde altså haft 
bindingsværk med lerklinede tavl.

To steder manglede remmen støjlehul- 
ler, og begge steder var der taphul til en 
ekstra stolpe i faget. Her havde der været 
døre. Den ene af dem havde været place
ret ved den vestligste af piselens stolper, 
og denne stolpe viste sig at have taphul 
til døroverligger og fals til indadgående 
dør. Den anden havde været anbragt i 
fag nr. IIII. Der kunne ikke findes spor 
efter vinduer, hvilket ikke var så overra
skende, da man måtte regne med, at hu
sets alkover og birum havde haft deres 
plads ved nordvæggen. Der havde højst 
været brug for et par mindre glugger an
bragt i lerkliningen.

På sydsiden kunne det konstateres, at 
der havde været bulvægge. Af de beva
rede stolper havde nr. X III not til plan
ker på begge sider. Stolpe XII havde 
gennemgående not på vestsiden, men tap
hul til løsholt på østsiden og kun not un
der dette taphul. De andre bevarede stol
per havde alle haft løsholter, og der var 
kun noter til bulplanker i undertavlene. 
Det ville ikke være utænkeligt, at der

kunne have været lerklining i overtavle
ne, men remmen, der svarede til de fund
ne stolper, havde ingen støj lehuller. Mu
rede tavl måtte man i et så gammelt hus 
i denne del af landet se bort fra, og til
bage blev der kun den mulighed, at der 
måtte have været vinduer.

De vinduer, der fandtes i huset, kunne 
ikke stamme fra det oprindelige hus, selv 
om de var af en meget gammel type, 
hvor rudernes bly indfatninger var søm
met direkte på karmene. Karmtræets 
bredde var afpasset til de murede vægge 
og kunne aldrig have hørt sammen med 
de smalle bindingsværksvægge. Et nøjere 
studium af remmen viste sig at kunne gi
ve en idé om de oprindelige vinduers ud
formning.

Mod vest viste det bevarede gamle 
remstykke sig at have været rødmalet på 
undersiden. Murværket havde delvis øde
lagt malingen, men flere steder var der 
ubrudt rød farve fra inderside til ydersi
de. Disse farvespor gjorde det vanskeligt 
at forestille sig, at vinduerne havde væ
ret anbragt mellem løsholterne og rem
men, som man normalt kunne forvente. 
Remmens malede underside ville bli
ve dækket af vinduerne og den røde far
ve være meningsløs. Heldigvis viste det 
sig, at remmens yderside kunne bidrage
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Fig. 7. Barsøhuset ca. 1700. Rekonstruktion af 
grundplan og nordside.

til gådens løsning. Her fandtes i alle fa
gene mellem de fundne stolper nogle fir
kantede ca. 5 cm brede udstemninger an
bragt ved remmens underkant i tredje
delspunkterne mellem stolperne (fig. 9). I 
hver udstemning var der spor efter et 
enkelt søm. Sammenholdt man disse ud
stemninger med remmens underside, viste 
det sig, at der flere steder, hvor den røde 
farve ellers var velbevaret, netop ud for 
disse udstemninger fandtes nogle umale- 
de felter, som blev smallere indefter og 
6-7 cm inde på remmen tilsyneladende 
afsluttedes med en runding. Felterne ty- 
dedes som aftryk af vinduesposte, der 
havde været anbragt direkte mellem rem 
og løsholt, og som med et lille blad havde

Fig. 8. Rekonstruktion af sydsiden.

været sømmet fast i remmens udstemnin
ger. De vinduer, der havde hørt til disse 
poste, måtte have været blyvinduer, og i 
remmen kunne der da også hist og her 
findes rester af de søm, der havde fast
holdt dem. Alt syntes at tyde på, at de 
gamle vinduer havde spændt fra rem til 
løsholt og fra stolpe til stolpe blot med to 
spinkle poste indskudt i hvert fag (fig. 
10). Disse vinduer kunne spores i fage
ne VIII-X II mellem de fundne stolper. 
Øst for stolpe VIII var remmen udskiftet 
i fagene V-VII ved ombygningen, men 
da stolpens østside kun havde not under 
taphullet til løsholtet, må det antages, at 
der også har været vindue i fag VII. Hu
set havde altså haft et gennemgående 
vinduesbånd over seks fag med vinduer
ne anbragt direkte i den bærende kon
struktion, en udformning, der har paral
leller i vor egen tid og måske ikke helt
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Fig. 9. Fra genopførelsen, sydsiden ved fag X L  
Den gamle rem og stolpe er ved at forsvinde 
igen bag murværket. Over vinduet ses udstem
ninger i remmen fra det oprindelige vindue.

Fig. 10. Udsnit af sydfacaden ved fagene X I  og 
XII. Øverst: Efter grundmuringen. Nederst: Re
konstruktion af den tidligere bulvæg og de ældste 
vinduer.

1  J  Y Ï  Y

var det, man havde ventet at finde på en 
lille afsidesliggende ø i Lille Bælt i 1600- 
årene. Sandsynligvis er det tidens nære 
kontakt med Holland, der har gjort sig 
gældende.

Desværre kunne der ikke findes spor 
efter vinduerne på stolperne, da stolpesi
derne var blevet tilhuggede for at give 
plads til større vinduer, men remmen gav 
endnu en oplysning fra sig. I to af fagene 
var der mellem de to udstemninger til po
stene en gennemgående fals i remmens 
underkant, og denne fals skønnedes at 
være udført til en oplukkelig ramme og 
fortæller om, at man også dengang hav
de sat pris på frisk luft i sine stuer.

Om den vinduestype, der her er fundet 
frem til, har været almindeligt udbredt, 
kan man kun have formodninger om end
nu, men det kan nævnes, at der for et 
par år siden ved arbejdet med Frilands
museets gård fra Sønder Sejerslev i Tøn
der amt registreredes den samme slags 
udstemninger i stuehusets gamle rem, 
uden at man dengang var klar over deres 
formål. Endvidere omtaler Mogens 
Clemmensen i sin bog om bulhuse en lig
nende vinduestype, der var bevaret i et 
meget gammelt hus fra Åbæk i Løjt sogn.

Mod øst var der bevaret endnu et styk
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ke af den gamle rem over to fag. I fag 
III havde remmen hverken støj lehuller 
eller udstemninger til vinduesposte, og 
det må tydes som tegn på, at der har væ
ret bulplanker i faget. I fag IIII havde 
sydsidens dør været placeret lige over for 
den østligste af nordsidens døre, og dens 
særlige udformning tyder på, at den har 
været husets fornemste dør. Foruden de 
to taphuller til dørstolperne var der her 
over selve døråbningen udstemmet end
nu to taphuller, der må have været be
nyttet til to skråbånd med krumt tilhug
gede undersider, som tilsammen har dan
net en bue over døren. Mogens Clem- 
mensen viser en opmåling af en tilsvaren
de dør fra det gamle hus i Åbæk.

Hvis man antager, at der har været 
bulplanker i fagene V og VI, hvor både 
rem og stolper mangler, kan man i store 
træk danne sig et billede af både nord- 
og sydsiden af det oprindelige hus, som 
rekonstruktionstegningerne (fig. 7 og 8) 
viser.

Fig. 11. Fra huset på hjemstedet. Kig fra dørns 
gennem mellemstuen mod døren til piselen.

Tilbage står vestgavlens udseende. Her 
var der kun så sparsomme rester tilbage 
af den gamle gavlbjælke, at der intet 
kunne spores med sikkerhed. Med den 
lerklinede nordside og bulvæggen mod 
syd kan man kun gætte på, hvordan gav
lens tavl har været udformet. Overgav
len må antages at have været egnens sæd
vanlige bræddegavl, der med sit udhæng 
har beskyttet undergavlen. På tegningen 
ses kun den opragende „brandstangsom  
gavlen sikkert har været prydet med.

Husets indre syntes ved første øjekast 
ikke at kunne sige meget om udformnin
gen før ombygningen, men fortalte til gen
gæld med stor tydelighed om de dejli
ge rum, man havde fået sammen med de 
grundmurede ydervægge. Så at sige alt 
indvendigt træværk måtte være blevet 
fornyet, og fyldingsdøre, panelvægge og 
lofter var blevet behandlet af en farve
glad maler, så hvert rum havde fået sin 
særlige karakter. Alligevel skulle det vise 
sig, at de gamle interiører ikke var spor
løst forsvundet.

Som tidligere nævnt var nordsidens 
gamle stolper synlige i piselens alkover
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(fig. 6), og deres skråbånds fint indad- 
buede, ryggede undersider viste, at det 
var meningen, at de skulle ses. Stolperne 
var ved ombygningen blevet dækket af 
panelbrædder, der havde isoleret den kol
de nordvæg i alkoverne, men af denne be
klædning var der nu kun de brædder til
bage, som dækkede den gamle rem, og 
man kunne se sporene af den tidligere 
omtalte døråbning. På undersiden af 
bjælke XIII ved dørstolpen kunne der 
iagttages borede huller, der måske kun
ne være støj lehuller, og på stolpe XI ved 
piselens østvæg en not på stolpens inder
side og rester af en skamferet not på dens 
skråbånd. Tilsyneladende havde døren 
ført ind til et rum, der havde haft klinede 
vægge mod vest og nord og en bulvæg 
mod øst. Der manglede endnu oplysnin
ger om rummets sydvæg, men undersø
gelser i piselen viste i hvert fald, hvor 
den havde stået. Bjælkerne var blevet be

Fig. 12. A f dækket bjælke i piselen (bjælke X ll).

klædt med brædder samtidig med, at 
rummet fik sine panélvægge, og beklæd
ningen dækkede over en dekoration, der 
var malet direkte på de gamle egebjæl
ker, og som ophørte ca. 2,70 m fra nord
væggen. Her var der spor af den brædde- 
væg, der havde været mellem det simple 
nordrum og den dekorerede stue.

Dekorationen på bjælkerne er ma
let med hurtige penselstrøg med rød, gul 
og blågrøn temperafarve på hvid bund og 
er på de lodrette sider en frodig akantus
ranke og på undersiden en spinklere ran
ke med tulipanlignende blomster. Der er 
malet en rød indramning langs bjælkens 
kanter og ved dekorationens afslutninger, 
og langs loftet er der malet en tunget 
bort. Maleren havde også brugt sin pensel 
andre steder i stuen. De stolper, der gem
te sig i muren bag sydvæggens panelbe
klædning, var mere medtaget af fugtighed 
end bjælkerne, men der kunne dog iagt
tages ganske svage spor af bladranker på 
dem, og det skråbånd, der var inddækket
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Fig. 13. Piselens sydvesthjørne med panelbeklædt Fig. 14. Det afdækkede skråbånd, 
skråbånd.

i piselens sydøsthjørne, havde en velbe
varet bladdekoration. Man må formode, 
at de forsvundne skråbånd, som taphuller 
i de øvrige stolper og bjælker vidner 
om, også har været dekorerede. Det me
ste af remmens inderside var behugget, 
men i det vestligste fag var der bevaret 
rester af en bladranke på hvid bund.

Med det kendskab til vinduerne, som 
de tidligere omtalte undersøgelser førte 
frem til, begynder man at kunne danne 
sig et indtryk af den tre fags stue, der 
havde været her før den nuværende pisel. 
Sydvæggen havde haft blyvinduer fra 
stolpe til stolpe i de to østlige fag med 
bulplanker i undertavlene og i hele det 
vestlige fag. Remmen og stolperne med 
deres skråbånd har været dekorerede i 
lighed med bjælkerne, men vi ved ikke, 
om bulplankerne har haft dekoration eller 
en neutral bemaling. I øvrigt kan man 
måske forestille sig, at de har været dæk
ket af en panelbeklædning. Den røde far
ve på remmens underside gør det sand
synligt, at også det øvrige træværk ved 
vinduerne har været malet rødt. Bjælke
dekorationens afslutning mod syd tyder 
på, at der har været lukket med et skråt- 
stillet brædt mellem remmen og loftet. 
Loftsbrædderne over de dekorerede bjæl
ker har uden tvivl været brede egeplan
ker. Alle bjælkerne har på oversiden

rækker af huller fra de nagler, planker
ne har været fæstnet med, og over bryg
gers og forstue fandtes genanvendte ege
loftsbrædder med tilsvarende ikke benyt
tede naglehuller. Der kunne ikke findes 
dekoration under de nyere farvelag på 
disse brædder, men da man ikke kan si
ge, om den er blevet vasket af eller, hvor 
brædderne er kommet fra, er det et åbent 
spørgsmål, om loftet har været ubehand
let eller har haft en farve eller en deko
ration.

Tilbage står spørgsmålet om stuens tre 
andre vægge. Gavlvæggen overlader alt 
til fantasien, og udover at nordvæggen 
efter de fundne mærker på bjælkerne må 
have været en bræddevæg, ved vi intet 
med sikkerhed. Vi kan ikke sige, om der 
har været en dør i væggen, men hvis man 
har fulgt traditionen, må der regnes med, 
at væggen har haft lodret stillede ege
brædder med en let profilering ved sam
lingerne. Til støtte for denne antagelse 
kan det nævnes, at der i skillevæggen 
mellem forstue og bryggers fandtes gen
anvendte egebrædder af denne type. For
holdene ved østvæggen viste sig at være 
særlig komplicerede, men inden de om
tales, vil det være på sin plads at nævne, 
at den festligt dekorerede stue, vi har fun
det frem til, ikke synes at have været der 
i husets første tid.
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Fig. 15. Dekoration på vestside og underside af 
bjælke X III.

De gamle bjælker er ikke fuldkantede, 
og det har flere steder skabt vanskelighe
der for maleren. På en af bjælkerne har 
bomkanten været så kraftig, at man har 
måttet indfælde et fyrrebrædt på den ene 
side for at få en plan flade at arbejde på. 
Disse forhold tyder på, at rummet har 
været et birum, som på et eller andet tids
punkt er inddraget i den egentlige bebo
else. I samme retning peger udviklingen 
af sydvæggen. Her viser de to gennemgå
ende noter i begge sider af det midterste 
fag, at der oprindelig har været bulvæg, 
og man må tro, at vinduet er kommet til 
samtidig med, at stuen blev indrettet, og 
bjælkerne fik deres dekoration.

Da bjælkebeklædningen på østvæggens 
bjælke blev fjernet, viste der sig det over
raskende, at dekorationen på bjælkesiden 
var anderledes end på de øvrige bjælker. 
Bundfarven var rødlig og rankeslyngene 
strammere i tegningen, malet med hvid 
farve og sorte konturer. Her var kun få 
blade og ingen blomster, men alle stæng
ler afsluttedes med cirkulære knopper. 
Dekorationens midte var en cirkel, som 
rankerne fra begge sider greb ind i. Den
ne dekoration måtte utvivlsomt være æl
dre end den først fundne og syntes snare
re at have haft udskårne end malede for
billeder, og det virkede forkert, at den 
fandtes i samme rum som akantusranken. 
Heldigvis afslørede bjælkens nummer, at 
den ikke lå, hvor den burde. Det var bjæl
ke VIII, der ved husets ombygning var 
blevet anbragt her i stedet for nr. XI.

Ved udvidelsen af husdybden ved køk
ken og kælder var bjælkerne VII og VIII 
blevet udskiftet med gennemgående fyr
rebjælker, mens bjælke VIIII havde fået 
øget en ende til ud over udbygningens 
vestmur. Åbenbart har bjælke XI været 
defekt, siden man erstattede den med den

tiloversblevne bjælke VIII, men den syd
lige del af den havde dog været i så god 
stand, at man havde anbragt den over 
udbygningens østmur og samlet den med 
en nyere, profileret bjælke i stedet for 
bjælke VI, som man tilsyneladende hav
de kasseret. Desværre var den gamle de
koration på bjælke XI blevet ødelagt af 
nyere overmalinger, men på en del af den 
tidligere vestside, som havde været ind
muret, kunne man dog skelne farverne 
fra rankedekorationerne på bjælkerne 
XII og XIII.

Stolpe XI, der nu med sit skråbånd 
var forbundet med den flyttede bjælke 
VIII, syntes at være blevet stående på sin 
plads, og der kunne ses spor efter en 
bræddevæg på dens inderside, hvor der 
kunne iagttages rester af hvid farve vest 
for sporet og rød farve østfor. Skråbåndet 
var forsynet med not på undersiden og 
havde ret velbevarede dekorationer på 
begge sider. Bladranken mod vest svare
de ikke helt til dekorationen på de vestlige 
bjælker. Farverne var gul og sort, men 
bundfarven var i hvert fald hvid. På øst
siden var bundfarven rød og dekoratio
nen en hvid kurvblomst med sort kontur
tegning, så trods den udsprungne blomst 
var der et vist slægtskab med dekoratio
nen på bjælke VIII, som havde vist sig at 
have samme bemaling på begge sider. Alt 
understregede, at bjælke XI havde været 
placeret over en skillevæg mellem to stu
er.

Bjælke XI havde på sin underside få
et udstemmet en not, som var meningsløs 
i den flyttede position og altså måtte høre 
til på den oprindelige plads over skille
væggen. På dette sted kan noten vel 
næppe betyde andet end, at skillevæggen 
har været udført som en stavværkskon
struktion. Væggens lodrette egeplanker 
har været fastholdt af noter i bjælke og 
fodtømmer og mod nord af de noter i 
skråbånd og stolpe, som i første omgang
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antoges at høre til en bulvæg. Mod syd 
var der kun not i skråbåndet, men da 
skråbåndstappen viste sig at have to sæt 
afboringshuller, kan det tænkes, at stol
pen er blevet udskiftet. Noten på bjæl
kens underside ophører 3,85 m fra syd
væggens rem. Den afkortede bjælke for
hindrer os i at konstatere, om den har væ
ret fortsat på det nordligste stykke, men 
det kan vist ikke være forkert at regne 
med, at den rest af bjælken på ca. 50 cm, 
der er uden not, fortæller, at der har væ
ret en dør i stavvæggen på dette sted. At 
der lige ved notens afslutning er anbragt 
et boret hul, der kan have været beregnet 
til den øverste jerntap i en dør med pi- 
nolhængsel, gør det kun mere sandsyn
ligt. Det kan endvidere tænkes, at de ud
stemninger, der var benyttet til køkkendø
rens dørstolper, er fulgt med ved bjæl
kens flytning. Den dør, der hører til ud
stemningerne, ville i så fald have haft sin 
plads ca. 30 cm nord for den nuværende 
dør til piselen og kunne være blevet sat i, 
da man delte det vestlige rum med læng
deskillerummet.

Gennem en af de skitserede dørmulig
heder går vi nu ind i det rum, der synes 
at have været husets oprindelige pisel. 
Vi er allerede blevet præsenteret for to 
af rummets bjælker: bjælke XI, der hav
de hørt til vestvæggen, og bjælke VIII 
med de stiliserede rankeslyng. Da også 
østsiden på denne sidste bjælke var deko
reret, måtte man regne med, at rummets 
østvæg havde været under den forsvund
ne bjælke VII, hvilket ville give et rum 
på fire fag. De to sidste bjælker, der hør
te til dette rum, lå stadig på plads. Det 
var kraftige, fuldkantede egebjælker, der 
endda på de sidste 90 cm mod syd havde 
en ekstra højde på 3 cm til i alt ca. 26 
cm. De to andre bevarede bjælker fra stu
en viste sig at have fået det meste af for
tykkelsen hugget bort i forbindelse med 
omplaceringen, så man må gå ud fra, at

5

Fig. 16. Dekoration på vestside og underside af 
bjælke X.

alle fem bjælker, der har hørt til rummet, 
har haft denne udformning. Ud for disse 
bjælker viste sydremmen, at der havde 
været blyvinduer af den gamle type uden 
karm i alle fire fag, og de tre bevarede 
stolper, at der havde været bulplanker i 
undertavlene. Remmens underside havde 
også her været rød, og på dens inderside 
og på stolpe VIIII var der rester af hvid 
dekoration på rød bund. Foruden det tid
ligere omtalte skråbånd ved vestvæggen 
sad skråbåndet ved stolpe VIII endnu på 
plads. Det havde så godt som mistet sin 
dekoration på vestsiden, men havde på 
østsiden en ret velbevaret rankestump, der 
afsluttedes foroven med en udsprungen 
tulipan. Slægtskabet med bjælkerne viste 
sig her, som på det andet skråbånd fra 
stuen, ved dekorationens hvide farve og 
sorte tegning. Taphuller viste, at alle 
stolper måtte have haft kraftige skråbånd. 
Naglehuller i bjælkernes oversider viste, 
at der også her havde været egeloft. Un
der den nyere bemaling havde bjælkerne 
VIIII og X velbevarede rester af den 
samme dekoration, som fandtes på bjælkç 
VIII, og her kunne det ses, at bjælkernes 
undersider havde haft en sort ranke ma
let på den røde bund. Rankeslyngene af
sluttedes på begge bjælker og på vestsi
den af bjælke VIII i en afstand af ca. 1,10 
m fra nordvæggen, og resten af bjælker
ne var uden bemaling. Her måtte der ha
ve været tre alkover anbragt på række 
langs nord væggen. I det østligste fag af
sluttedes dekorationen på bjælke VIII al- 

Fig. 17. Skråbånd med dekorerede sider.
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Fig. 18. Dekorationer på bjælkerne VIII og XII.

lerede ca. 3,30 m fra den nordlige væg, og 
spor efter murværk og rester af glanssod 
på bjælken røbede, at rummets ildsted 
havde befundet sig her. Man må forestille 
sig, at dette ildsted har haft fælles aftræk 
med husets køkkenildsted, og i overens
stemmelse med flere eksempler fra områ
det er der på den rekonstruerede grund
plan anbragt en bagerovn mellem de to 
ildsteder.

Spørgsmålet om rummets østvæg er 
uafklaret. Hverken stolper eller bjælke 
fra det oprindelige hus er bevaret her, 
og man har ingen anden udvej end at fo
restille sig, at væggen har været af sam
me beskaffenhed som vestvæggen.

I de sidste fire fag i stuehuset var der 
bevaret to bjælker på plads. De havde 
numrene IIII og V indhugget på vestsi
derne og var kraftige, næsten fuldkantede 
bjælker med taphuller til skråbånd i beg
ge sider, men uden fortykkelser mod syd. 
Bjælke V, der var placeret over skille
væggen mellem forstue og bryggers, hav
de på sin østside, foruden svalehaleud
stemningerne til bryggersdøren, to sæt 
udstemninger til døre tæt ved nordvæg

gen. Der måtte altså også have været skil
levæg her, før bagerovnen blev opmuret. 
På bjælke IIII var der ingen mærker ef
ter skillevæg, og da de fundne yderdøre 
i nord- og sydsiden befandt sig i dette 
fag, synes de to østligste fag i stuehuset 
en overgang at have været en gennemgå
ende forstue. Østvæggen i denne forstue 
har ifølge den tyske opmåling været en 
regulær bulvæg med kraftige stolper. I de 
to fag mellem forstuen og den dekorere
de firefags stue må husets daværende 
køkken have befundet sig, men vi savner 
den viden, som de forsvundne bjælker, 
VI og VII, kunne have givet os, og kan 
kun gætte på, hvordan det har været ind
rettet.

De bevarede bjælker, IIII og V, giver 
derimod endnu en interessant oplysning 
fra sig. I modsætning til de andre gamle 
bjælker i huset har disse to ingen nagle- 
huller på deres oversider. Man må dra
ge den slutning, at der ikke er boret nag
ler i, fordi der ikke har været lagt loft 
over bjælkerne. Hvis slutningen er rig
tig, har loftet oprindelig manglet i fa
gene III-V, og det er nærliggende at 
forestille sig, at det samme har været til
fældet i fag VI. Med det manglende loft
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Fig. 19. Rem og bjælker set nedefra. Bjælkesider
ne er tegnet udfoldede, og dekorationen på bjæl
kerne er antydet. Manglende remstykker og bjæl
ker er tegnet med punkteret streg. Til venstre og

0
højre ses rekonstruktionstegninger af nord- og 
sydvæggenes indersider. På tegningen af sydsiden 
er der ikke gjort forsøg på at indtegne dekora
tioner på rem og stolper.
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mister væggen under bjælke V sin me
ning, og det er fristende at forestille sig, 
at der her i husets første år har været et 
firefags rum med åben tagstol og lyre i 
tagryggen. Det havde været rart, om der 
kunne findes en positiv bekræftelse på 
denne teori, men selv om de gamle spær, 
der hører til i denne del af huset, alle er 
sodsværtede, har ombygningen forhin
dret os i at finde egentlige spor af den 
lyre, der sandsynligvis har været der.

I stedet for at slutte med at give en 
samlet skildring af det hus, vi har fundet 
frem til, vil det være nok så morsomt 
ved hjælp af et par citater fra R. Mej
borgs „Nordiske Bøndergaarde“ fra 
1892 at give et indtryk af, hvordan den
ne pioner inden for vor bondehusforsk
ning mente, at et slesvigsk gårdstuehus fra 
omkring 1600 var indrettet. Efter at have 
fortalt, at indhusene i øster- og vestereg
nen lignede hinanden, og at de lå solret, 
oplyser han om planerne: „Anselige 
Gaardes Lo og Baas var 8 Fag tilsam
men; Fremgulvet og Piselen var hver 4, 
Kløven 3 Fag.“ Bortset fra, at staldenden 
i huset fra Barsø kun er på syv fag, stem
mer inddelingen helt med det, vi har fun
det frem til. Et andet sted skildrer han de 
mellemslesvigske huse af egebindings
værk, hvis fyldinger er lukkede med ege
planker. Med udeladelse af enkelte detal
jer, der måske er lidt for maleriske, skri
ver han følgende: „Fremgulvet, der laa 
mellem Stuen og Loen, var Husets største 
Rum og gjorde Tjeneste som Forstue, 
Stegers, Bryggers og Bagers. Her var to 
Yderdøre, én mod Syd og én mod Nord, 
og naar der ikke just brændte et mægtigt 
Baal paa den aabne Arne, kom det meste 
Lys vistnok ind af de aabne Halvdøre; thi 
hvor Vinduerne ikke helt manglede, ind
skrænkede de sig sikkert til et Par Smaa- 
glugger. Det er desuden sandsynligt, at 
Fremgulvet savnede baade Loft og Skor

stenspibe, og man kunde følgelig se Ta
gets Underside, der var kulsort af Sod, 
og den lille lyse Lyre -  et Hul i Rygnin
gen, som Røgen trak ud af.“ -------„Fra
Fremgulvet kom man ind i Piselen, der 
tjente til Opholdssted baade Dag og Nat. 
— For Lunheds Skyld havde Væggene Pa
nelværk, og det kunde være ret pynteligt. 
En stor Kamin var opmuret midt for det 
Skillerum, som vendte ud mod Stegerset; 
tæt opad denne fandtes ved Vintertid de 
bedste Siddepladser. Langs med den 
nordlige Ydervæg stod to til tre faste 
Sengesteder, enten forsynede med Sky
dedøre eller med brogede Gardiner; en 
Bænk, som kaldtes Sengefjælen, var nag
let til deres Forside. Hos velhavende Folk 
var den sydlige Væg rigt forsynet med 
Vinduer, i hvilke der sad et ikke ringe 
Antal malede Ruder med Aarstal, 
Indskrifter og Billeder.“ ------ „Den fjer
de Væg var i Reglen forsynet med to Dø
re, der førte ind til et Par Forraadskam- 
re, som kaldtes Kleven; mellem disse Dø
re havde Somme et stort Skab staaende, 
Andre havde derimod en Kiste og oven
over denne: Hængeskabe, Pyramider, 
Manglebrætter og andet smaat pynteligt 
Bohave.“

Man må vist indrømme, at skildringen 
ikke er helt fremmed for gårdstuehuset 
fra Barsø.

Den bygning, der nu står på museet, 
har fået de fleste af de fundne spor af det 
oprindelige hus med sig ved flytningen, 
men mange af dem er igen blevet gemt 
bag murværk og paneler. Med lidt fanta
si vil man dog, når man støder på en
kelte gamle detaljer, kunne tænke sig til 
resten, og fremfor alt må man huske på, 
at husets hovedproportioner stort set er 
forblevet uændrede i hele dets lange leve
tid. På den måde har det bevaret sin iden
titet op gennem årene på trods af for
nyelser og ændringer af dets materialer.
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Rhodos 70 år efter -
A f  SØREN DIETZ OG STEFFEN TROLLE

I år er det 150 år siden, at en lille An- 
tiquesamling blev oprettet som en del af 
Det kgl. Kunstmuseum i Dronningens 
Tværgade. Den skulle blive den spæ
de begyndelse til det, der i dag er Antik
samlingen, Nationalmuseets 5. afdeling. 
Tre væsentlige faktorer har siden 1826 bi
draget til samlingens vækst: Sammenlæg
ningen med kong Christian 8.s vasecabi- 
net i 1851, det store udbud af oldsager på 
det europæiske kunstmarked i den gyldne 
periode fra midten af forrige århundrede 
til 1. verdenskrig og sidst, men ikke 
mindst Carlsbergfondets engagement i de 
to store udgravninger af Lindos på Rho
dos og Hama i Syrien.

Den danske Rhodosekspedition 1902- 
1914 blev fondets første arkæologiske 
indsats i udlandet, og ét af resultaterne 
var, at Nationalmuseet i dag besidder en

samling af rhodiske oldsager, der til for
skel fra de større samlinger i Rhodos Mu
seum og British Museum overvejende 
stammer fra den sydlige del af Rhodos. 
Fundene fra Lindos indtager naturligvis 
en fremtrædende plads, men de bliver 
smukt suppleret af genstande fra ekspedi
tionens øvrige udgravninger, først og 
fremmest Vroulia og Exochi. Disse to ud
gravningspladser blev fundet af ekspedi
tionens leder C. F. Kinch under hans man
ge rundrejser på det sydlige Rhodos. Ved 
at udspørge de lokale befolkninger, ved 
at foretage omhyggelige terrænstudier og 
ved at notere sig større ansamlinger af 
overfladeskår kunne Kinch arkæologisk 
kortlægge store områder (fig. 1). Sådan-
Fig. 1. Fotografi taget af C. F. Kinch under en 
arkæologisk terrænundersogelse ved Apollakia 7. 
januar 1903.
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ne undersøgelser kaldes på det moderne 
fagsprog „surveys“.

Det meste af Sydrhodos blev således 
inddraget i ekspeditionens arbejde. Ikke 
alene foretog man udgravninger flere 
steder, men man søgte også ved lokale 
indkøb at tilvejebringe oldsager fra så 
mange oldtidsperioder som muligt, lige 
fra forhistorisk tid (før 950 f. Kr.) til tid
lig byzantinsk tid (4.-5. årh. e. Kr.).

Selv om Rhodossamlingen endnu ikke 
er opstillet samlet og instruktivt, er den 
klart et stort formidlingsmæssigt aktiv for 
Nationalmuseet, ikke mindst i disse år 
hvor mange danskere vælger Rhodos som 
feriemål. Også forskningsmæssigt spiller 
den endnu en rolle. Indenlandske og 
udenlandske arkæologer har stadig glæ
de af at studere Rhodosekspeditionens 
fund, og der bliver ind i mellem kastet 
nyt lys på det gamle materiale; nye per
spektiver og dimensioner åbnes. Det var 
dog komplet uventet, at Rhodossamlin
gen og Rhodosekspeditionens arkiver 
skulle føre artiklens forfattere på en læn
gere jagt, bogstavelig talt i C. F. Kinchs 
fodspor. Men et blik på Rhodossamlin- 
gens tilblivelseshistorie kan måske fortælle 
hvorfor:

1902 -  C. F. Kinch og Christian Blin
kenberg på Rhodos for at påbegynde ud-

Fig. 2. Den mykenske kammergrav Passia 4. Op
måling ved C. F. Kinch.

gravningerne på Lindos. Blinkenberg 
indkøber i maj, i sin egenskab af inspek
tør ved Nationalmuseet, 20 oldsager (va
ser) af E. Arapidis, oldsagssamler, tolder 
og agent for Eastern Telegraph Company.

1903 -  Lindosudgravningerne fortsæt
ter. Blinkenberg køber 124 oldsager hos 
Arapidis. Det oplyses fortrinsvis at være 
vaser fra mykenske kammergrave ved 
Apollakia (Sydrhodos).

1905 -  Selve hovedkampagnen på Lin
dosborgen slutter. Efter dette år kommer 
Blinkenberg ikke mere til øen. Kinch fort
sætter de følgende år med undersøgelser 
på den sydlige del af Rhodos. Gennem 
Arapidis køber Blinkenberg 88 oldsager.

1909 -  Blinkenberg formidler købet af 
69 oldsager fra den danske konsul på 
Rhodos, Barmann.

1921 -  Kinch dør efter adskillige års 
sygdom. Antiksamlingen køber hans pri
vatsamling (ca. 180 genstande) af hans 
enke Hel vig. Den overvejende del af sam
lingen stammer fra Rhodos.

1942 -  Antiksamlingen modtager, som 
gave fra Carlsbergfondet, hovedparten 
af Rhodosekspeditionens materiale, mere 
end 1200 genstande, størstedelen udgra
vede på Lindos og alle publicerede af 
Kinch og Blinkenberg.

1947 -  Blinkenberg dør. Antiksamlin
gen modtager i marts over 300 genstande 
som gave fra Carlsbergfondet. Det drejer 
sig dels om fundene fra den geometriske 
gravplads Exochi, uden for Lardos, tæt 
ved Lindos, dels om upubliceret materiale 
fra forskellige steder på Sydrhodos.

Rhodossamlingen består altså af 
godt 2.000 oldsager. Blandt disse stam
mer omkring halvdelen fra selve Lindos
borgen, en del er opkøbt og modtaget som 
gaver -  men hvad med resten? Den forsk
ningsmæssige interesse i ekspeditionens 
materiale ebbede af forskellige grunde ud 
efter Blinkenbergs død -  men det betød 
ikke, at bearbejdelsen var tilendebragt. 
Ved en fornyet gennemgang af ekspedi
tionens papirer i 1972 blev det klart, at
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der endnu henlå så væsentlige oplysninger 
om upubliceret materiale, at en afslutten
de bearbejdning var nødvendig. Det frem
gik endvidere, at Blinkenberg selv havde 
haft lignende planer og faktisk, inden sin 
død, havde fået Carlsbergfondets tilsagn 
om støtte til sagen.

Blandt papirerne fandtes originale op
målinger af forskellige anlæg fra histo
risk tid -  men hvad vigtigere var -  det 
viste sig, at Kinch havde foretaget regu
lære udgravninger af mykenske kammer- 
grave på de sydrhodiske lokaliteter Ab- 
saktiras, Passia og Granto samt finkæm- 
met flere områder ved surveys. Planer 
over udgravningerne fandtes dels i origi
naludgave, dels i form af et ufuldendt 
manuskript fra Kinchs hånd, lokaliserin
gen af forskellige gravpladser fremgår af 
løse skitser i dagbøgerne. Ved at sam
menholde oplysninger fra dagbøgerne 
med Antiksamlingens protokoller lykke
des det efterhånden at identificere og 
genfinde dele af gravfundene i samlingen. 
Lister i dagbøgerne fortalte, at flertallet

af de udgravede vaser var sendt til det 
arkæologiske museum i Istanbul (Rho
dos var tyrkisk indtil 1912), men redska
ber og smykker af bronze, glas m. v. var 
kommet til København; de fandtes blandt 
de sager, som var afgivet til museet ved 
Blinkenbergs død i 1947, andre var hav
net i Kinchs privatsamling, som opkøb
tes i 1921.

Lad os som eksempel tage Kinchs ud
gravning af den mykenske gravplads på 
højden Passia mellem landsbyerne Vati og 
Apollakia i maj 1904. Til hans korte 
håndskrevne beretning hører tegninger af 
fire kammergrave, hvoraf vi viser den 
såkaldte grav 4. En åben gang, dromos, 
fører ned i klippen til en lav stenblokeret 
indgang, stomion, der igen leder ind til et 
rektangulært kammer med fællesbe
gravelser, kort sagt en typisk mykensk 
kammergrav. De spredte skeletdele og 
gravgavernes placering er tydeligt mar-

Fig. 3. Farvelagt tegning udført af Helvig Kinch, 
visende en mykensk kande fra Passia grav 4.
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Fig. 4. Mykensk, såkaldt psi-idol, fra Passia grav 
4. Helvig Kinchs tegning sammenlignet med fo
tografi. Antiksamlingen inv. nr. 12366. 13. årh. 
f. Kr.

keret (fig. 2). Ved A lå en lille figur af 
bemalet 1er, et mykensk idol forestillende 
en gudinde, der ud fra fru Kinchs tegning 
let kunne identificeres i Antiksamlingen 
(fig. 4). Også det meste af keramikken fo
relå i særdeles udmærkede tegninger fra 
Helvig Kinchs hånd, en kande dekoreret 
med en fugl var endda i farve (fig. 3), 
men hverken dette stykke (B på fig. 2) 
eller de andre vaser fra grav 4 var at fin
de i samlingen. Af en liste i ekspeditionens 
papirer fremgik det klart, at de var sendt 
til Istanbul Museum allerede i 1904.

Det kom som en overraskelse, at flere 
ting i Rhodossamlingen stammede fra re
gulære udgravninger af mykenske grave. 
Her står vi over for sjældenheder i den 
arkæologiske udforskning af Rhodos. Vel

havde det længe været kendt, at øen i 
slutningen af det 15. årh. f. Kr. var blevet 
inddraget i den sene bronzealders myken
ske kulturkreds, som havde sit magtcen- 
trum i Mykene på det græske fastland, 
men kun ganske få mykenske gravpladser 
ved Ialysos og Kamiros og et enkelt bebo
elsesområde ved Trianda var blevet vi
denskabeligt udgravet under den italien
ske besættelse af Rhodos (1912-1945). At 
den mykenske bosættelse på øen havde 
været langt mere omfattende, end de ita
lienske udgravninger lader ane, kan ses 
af de mange tomme og plyndrede kam
mergrave i det rhodiske landskab og af 
den overvældende mængde mykensk ke
ramik, der gennem antikvitetshandelen 
nåede Europas museer, bl. a. National
museet. For arkæologerne var hermed 
mange vigtige oplysninger for evigt gået 
tabt, ikke mindst det, der i fagsproget 
hedder kontekster: Hvilke ting var fundet 
sammen i gravene? Hvor lang tid var
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gravene i brug? Hvor mange grave var 
der i gravpladsen? Hvor lå gravpladser
ne egentlig? De to sidste spørgsmål 
er blevet delvist besvaret af italieneren 
Inglieri med hans arkæologiske kort over 
Rhodos (1937) og i de senere år af de to 
canadiske arkæologer Hope Simpson og 
Lazenby med deres surveys over my
kenske levn på De dodekanesiske Øer. 
Skåropsamling og registrering af plynd
rede grave har været hovedelementerne i 
disse undersøgelser, der dog ikke var fin
maskede nok til at genopdage de grav
pladser, Kinch havde udgravet eller un
dersøgt på Passia, Absaktiras og Stous 
Mylous.

Der var derfor ingen tvivl om, at 
Kinchs udgravninger var uhyre vigtige 
for udforskningen af Rhodos’ mykenske 
tidsalder. Men kunne keramikken fra Pas
sia og Granto genfindes i Istanbul 70 år 
efter, at den var blevet sendt med skib fra 
Rhodos? For at finde svar på spørgsmå
let lagde den ene af forfatterne turen over 
Istanbuls arkæologiske museum, da han 
i efteråret 1973 var til arkæologisk kon
gres i Tyrkiet. Opgaven var lettere end 
ventet, idet de fleste af lerkarrene fra 
Passia og enkelte fra Granto kunne iden
tificeres i samlingen ud fra Helvig Kinchs

6

tegninger. En del keramik fra Granto 
synes dog at være forsvundet på vejen til 
Istanbul.

De genfundne lerkar viste sig at være 
væsentlig mere restaurerede, end de gam
le tegninger gav udtryk for. Hvis de skul
le offentliggøres efter samme principper, 
som råder i moderne udgravningspu
blikationer, måtte de gennemfotograferes 
og profiltegnes. Takket være en større be
villing fra Carlsbergfondet kunne forfat
terne og fotograf Henrik Frost Larsen, 
Nationalmuseet, udføre dette arbejde i 
Istanbul, midt under den alvorlige Cy- 
pernkrise i juli-august 1974. Resultatet 
blev en serie udmærkede fotografier og 
en række profiltegninger, bl. a. af den 
føromtalte kande fra Passia grav 4 (fig. 
5)-

De mykenske gravpladsers nøjagtige 
placering fremgår ikke helt klart af 
Kinchs skitser, og tegningerne af de en
kelte grave bar et vist præg af at være 
idealiserede. Det var derfor også uom
gængeligt nødvendigt at genopdage grav
pladserne for at foretage nyopmålinger.

Fig. 5. Profiltegning og fotografi af kanden fig. 
3. Istanbuls arkæologiske museum inv. nr. 4248.
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Samtidig ville det være muligt at kontrol
lere andre af Kinchs arkæologiske obser
vationer og efterprøve nogle opmålinger 
foretaget af ekspeditionen på toppen af 
Rhodos’ højeste bjerg, Atavyros. .

Bevillingen fra Carlsbergfondet gav 
det økonomiske grundlag, men inden un
dersøgelserne på Rhodos kunne begyn
de, måtte en tilladelse fra det græske an
tikvitetsvæsen foreligge. Den ulovlige ud
plyndring af de græske oldtidslevn er sta
dig et stort problem, og myndighederne 
fatter let mistanke til udlændinge, der in
teresserer sig lidt for stærkt for ubevog
tede arkæologiske områder. Den skriftlige 
tilladelse til at foretage „surveys“ og op
målinger viste sig senere nyttig at ha
ve til beroligelse af årvågne rhodiske po
litifolk og „sognefogeder“. Det tilkom dog 
antikvitetsdirektøren på Rhodos, Doumas, 
at afgøre, om vi måtte opsamle overfla
deskår, der var vigtige for bedømmelsen 
af de arkæologiske områders alder. Ved 
ankomsten til Rhodos By den 27. juni 
1975 opstod der heller ikke vanskelighe
der på dette punkt. Doumas og hans stab 
på det arkæologiske museum så på vores 
projekt med stor interesse og velvilje, og 
der kom endda en aftale i stand om at ar
rangere en fælles ekspedition til Atavyros- 
bjergets top et par uger senere.

Men først skulle vore primære mål på 
Sydvestrhodos findes. Vi lod Rhodos By 
bag os, og efter et par timers kørsel følte 
vi os pludselig sat tilbage til Kinchs tid: 
Ved Aghios Isidoros på Atavyrosbjergets 
østside var kornet høstet, og tærskningen 
foregik ved, at æsler og muldyr trampede 
kernerne af halmen på runde tærskeplad- 
ser. Videre ad de elendige grusveje kom 
vi til Apollakia og nåede den sandede vej 
langs Rhodos’ øde sydvestkyst, hvor myr
ter, gyvel, mastiktræer, enebær og nerier 
vokser mellem sandklitter og hvide kalk
stensklipper. Vel ankommen til Kattavia, 
den sydligste landsby på Rhodos, blev vi 
indkvarteret hos købmanden. Den engel
ske arkæolog Atkinson anbefaler i sin 
lærebog, Field Archaeology, at arkæo
loger opsøger de lokale kroer, ikke så me
get for tørstens skyld, men for at få nyt

tige oplysninger af den lokale befolkning. 
Som sagt, så gjort. Den eneste café i byen 
serverede sandelig ikke overdådige målti
der, men ejeren, Apostolos Kosmas, var til 
gengæld levende interesseret i Rhodos’ 
fortid og var kendt med de omkringlig
gende arkæologiske lokaliteter. Vi hav
de forudset store problemer med at iden
tificere de steder, som Kinch i sine dagbø
ger blot beskriver løst med angivelse af 
ret specielle lokale stednavne. Men selv
om der kunne udvikle sig en livlig diskus
sion blandt cafeens stamgæster om den 
præcise beliggenhed af højden Sto Steno, 
hvor Kinch havde foretaget en lille prø
vegravning, opstod der dog en vis form 
for enighed, navnlig hos den ældre gene
rations repræsentanter. Mindet om Kinch 
er stadig levende, således havde en lille 
vissen og gigtplaget mand været arbejds
dreng ved Kinchs udgravning af Vroulia 
på sydspidsen af Rhodos, ca. 10 km fra 
Kattavia. „Han var en meget streng her
re“, fortalte han.

Den følgende dag var Kosmas med os i 
marken for at udpege de pågældende om
råder. På højden Granto var der rester af 
adskillige mykenske kammergrave, men 
det var umuligt at identificere netop dem, 
som Kinch havde udgravet. Til gengæld 
fandt vi sporene af hans prøvegravning 
på Sto Steno. Kinchs anelser om, at der 
havde været en bebyggelse på denne høj
de fra 7. årh. f. Kr. og fremefter, blev be
kræftet af det dybe kulturlag, som nu 
stod synligt efter anlæggelsen af italien
ske skyttegrave under 2. verdenskrig. Sto
re mængder skår blev opsamlet her, og 
først efter flere dages omhyggelige opmå
linger ved Sto Steno og Granto kunne vi 
flytte vores bopæl til landsbyen Apolla
kia, der skulle være basis for eftersøgnin
gen af de mykenske gravpladser i Stous 
Mylous, Passia og Absaktiras. Vi blev 
indkvarteret i „rådhuset“ og spiste i ca
feen overfor (fig. 6). Igen var det let at 
komme i kontakt med de evigt nysgerrige 
grækere, der først tror, at man er på jagt 
efter gamle guldskatte, men som efter en 
kort skuffelse hurtigt forstår, hvad det 
drejer sig om. Da Kinch besøgte byen i
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Fig. 6. Cafeen på det lille torv i Apollakia bliver 
drevet af familien Jiania. Her indsamledes, over 
et glas ouzo eller to, mange nyttige oplysninger 
om de arkæologiske lokaliteter i omegnen .

1904, havde Apollakias befolkning efter 
sigende allerede tømt ca. 2000 mykenske 
kammergrave for deres indhold, og vi 
kunne forstå, at visse landsbyboere stadig 
viste en vis interesse for gravpladserne.

Eftersøgningen af de mykenske grave, 
som Kinch havde observeret på højden 
„Stous Mylous“, oversat „ved møllerne“, 
kunne begynde. Men stednavnet var en 
meget upræcis angivelse, idet der i tyr
kisk tid havde været mange vandmøl
ler langs floddalen ved Apollakia. Efter 
at have kørt nordpå ad det stenede, tørre 
flodleje til nogle forfaldne vandmøller 
uden at finde de mykenske grave måtte 
vi søge hjælp hos den gamle, men utro
ligt adrætte Kontadis Stergos, der efter en 
halv times anstrengende opstigning af en 
højde tæt ved Apollakia kunne vise os en 
stor mykensk gravplads. Da det gamle 
italienske militærkort angav, at der havde 
ligget flere vandmøller langs højdens øst
side, og da gravpladsens udseende stemte

fint overens med Kinchs beskrivelse, var 
der ingen tvivl om, at vi stod over for 
„Stous Mylous“, i dag kaldet Trapezies 
Paraïlis. I det mod syd skrånende, krat- 
bevoksede klippeplateau lå der 21 kam
mergrave nedhugget dybt i klippen. 
Jorddynger og lerkarskår vidnede stadig 
overraskende tydeligt om de gamle rov- 
gravninger, der gennem Blinkenbergs

Fig. 7. Den mykenske gravplads på Trapezies 
Parailis. I baggrunden landsbyen Apollakia.
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indkøb havde leveret materiale til Antik
samlingen (fig. 7).

Inden vi kunne begynde opmålingen 
af den tornefyldte Trapeziesgravplads, 
måtte vi opsøge vores hovedmål, kam
mergravene på Passia, hvis indhold var 
blevet reetableret ud fra materiale i Na
tionalmuseet og Istanbuls arkæologiske 
museum (s. 63).

Navnet Passia lever ikke mere i folke
munde, men Kinch skriver i sin dagbog, 
at højden ligger på det højeste punkt i 
vejpasset mellem Apollakia og Vati. Her 
blev eftersøgningen betydeligt lettet af 
det forhold, at en voldsom skovbrand 
havde hærget passet og hele Vatidalen i 
1974. Da intet krat kunne skjule gravene, 
og ingen torne kunne sinke opstigningen, 
blev gravpladsen hurtigt fundet. Klippe
jorden på dette sted var nærmest en løs 
blanding af hvid lerjord og kalksten, og 
de fire grave fremstod derfor noget ud
viskede i konturerne. Ikke desto mindre 
kunne de let gennummereres ud fra 
Kinchs skitse over gravpladsen. Det viste 
sig, at kamrene var knap så rektangulære, 
som det fremgår af udgravningstegnin- 
gerne (fig. 8).
Fig. 8. Passia grav 4: Fotografi og opmålings
skitse juli 1975. Sammenlign fig. 2.

Således beroligede over, at en væsentlig 
del af vores mission var lykkedes, kunne 
vi foretage opmålinger og beskrivelser af 
gravene på Trapezies og Passia. Der blev 
endda tid til at undersøge en plyndret my
kensk kammergrav på højden Chimaro og 
til at foretage skåropsamlinger på højden 
Kalogeros tæt ved havet, hvor der har 
været bebyggelse fra sen bronzealder til 
romersk tid.

Men aftalen med vore græske kolleger 
skulle også holdes. Den 14. juli kørte vi 
nordpå til landsbyen Aghios Isidoros på 
østsiden af det lange Atavyrosbjerg, hvis 
nordspids er Rhodos’ højeste punkt (1215 
m). Flere oldtidsforfattere fortæller, at 
der her lå et tempel for grækernes øver
ste gud, Zeus, med tilnavnet Atabyrios, og 
flere arkæologisk interesserede rejsende 
kunne i forrige århundrede meddele, at 
templets fundamenter endnu var at se. To 
af den danske Rhodosekspeditions med
lemmer, arkitekt Weilbach og fru Weil- 
bach, foretog derfor i marts 1904 en op
stigning i den hensigt at opmåle og 
beskrive ruinerne. Opmålingerne, som lå 
i ekspeditionens papirer, er tilsyneladende 
de eneste, der nogensinde er blevet ud
ført, og vi følte os derfor forpligtede til 
at kontrollere tegningerne. Også Doumas
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og Papachristodoulou fra Rhodos Museum 
var stærkt interesserede, idet det rhodiske 
antikvitetsvæsen aldrig havde registreret 
og opmålt tempelresterne.

Kl. 6 om morgenen den næste dag star
tede den lille fællesekspedition, medbrin
gende udstyret på to pakæsler. Den tre 
timer lange opstigning var anstrengende, 
men til gengæld var udsigten storslået, da 
vi endelig nåede frem til Zeustemplet. 
Vi kunne straks konstatere, at de gamle 
opmålinger desværre var ret forenklede. 
Templet var blevet genanvendt som kir
ke for den hellige Johannes i byzantinsk 
tid, og stenblokke fra mange byggefaser 
lå hulter til bulter i tempelfundamentet. 
De italienske udgravninger, der blev 
standset af 2. verdenskrig, havde ikke 
gjort området mindre uoverskueligt, og 
det ville kræve mindst en uges arbejde at 
foretage hæderlige opmålinger af ruiner
ne (fig. 9). Turen til Atavyrosbjergets top 
endte derfor som noget af en fornøjelses- 
udflugt, selv om nedturen var hed og an
strengende.

Nu kaldte den sidste større opgave på 
Rhodos: Eftersøgningen af den mykenske 
gravplads på højden Absaktiras ved Va
ti. Kinch skriver selv således i sin beret

Fig. 9. Ruinerne af Zeus-templet på Atavyros- 
bjergets top, juli 1975.

ning: „Maj 1904 foretog Dr. Kinch en 
Udflugt til Vati, hvor Beboerne smittet af 
Apollakiaterne havde gravet på en min
dre Højde ovre paa Vatiflodens venstre 
Bred c. 20 Minutter Øst for Byen Vati: 
Højsletten kaldtes Absaktiras. Nekropo
len (=  gravpladsen) blev opdaget ved et 
Tilfælde; en Mand, der var på Jagt, stak 
Foden gennem et Hul i Jorden, opdagede 
derved et Gravkammer med Vaser og he
le Byens Befolkning gav sig nu ifærd med 
at udgrave Nekropolen i Løbet af 3- 
4 Uger. Der fandtes c. 25 Grave med c: 
280 hele Vaser foruden Masser af søn- 
derbrudte, der bortkastedes . .. Da man 
muligvis kunde haabe endnu at finde 
urørte Grave . .. tog Dr. Kinch nogle 
Dage senere herned med en tyrkisk Dele
geret for at undersøge Nekropolen . . ."

Kinchs håb blev dog skuffet, idet alle 
gravene var plyndrede. Det lykkedes 
ham dog at finde enkelte ting, der var 
blevet overset af rovgraverne, lige
som dele af gravfundene blev købt i Vati. 
Da Antiksamlingen således i dag besid
der en del mykenske fund fra Absaktiras,
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var det af en vis interesse at genopdage 
gravpladsen. Flere ugers eftersøgning af 
mykenske grave havde givet en vis erfa
ring for, at de var anlagt på kalkstens
plateauer, og da næsten al bevoksning var 
brændt året før, var det ikke svært at få 
øje på Absaktiras’ lysende kalkstens
top. Efter et par dages forløb var grav
pladsen blevet opmålt, og vi kunne begi
ve os til Rhodos By for at fotografere og

aflevere hele det indsamlede skårmateri
ale. Opgaverne på Rhodos var blevet løst 
i en grad, som vi ikke havde turdet hå
be på. Resultaterne af undersøgelserne på 
Rhodos og i Istanbul skal nu bearbejdes 
og sættes i relation til Antiksamlingens 
eget Rhodosmateriale, så at både en 
snævrere kreds af arkæologer og Natio
nalmuseets publikum kan få et endnu bed
re indblik i Rhodos’ fortid.

Rhodossamlingen
og formidlingsprocessen
Antiksamlingens nuværende opstilling 
går i princippet tilbage til 1930’rne, til ti
den for den store ombygning af National
museet -  kun Hamasamlingen og dele af 
den orientalske samling er senere opstil
let efter noget anderledes principper. Le
detråden for den almindelige opstilling 
har i vidt omfang været, at den besøgende 
gennem betragtninger af tingene selv 
skulle kunne leve sig ind i den „verden“, 
som lå bag deres fremstilling. Idealet var 
at udstille så mange genstande som mu
ligt nogenlunde overskueligt inden for de 
lokaler, man havde rådighed over. Ople
velsen blev kanaliseret ind i rammer efter 
brede geografiske og kronologiske linier 
og efter materialekategorier: Ægyp
ten, Grækenland, Rom -  vaser, terracot- 
ter, bronzer, guld etc. På denne måde er 
genstandene fra Rhodos nu spredt om
kring i den græske samling, hvor de tje
ner som illustration af fællesgræ
ske kunst- og kulturfænomener -  ikke 
specielt af det rhodiske samfunds præsta
tioner.

Enhver udstilling er et udtryk for den 
tid, den er opstillet i. Der findes gode og 
dårlige udstillinger, men ingen udstilling

kan siges at være den eneste rigtige. For
målet må være at formidle så mange rele
vante oplysninger til så mange mennesker 
som muligt -  relevante er i denne sam
menhæng oplysninger, som sætter til
værelsen i relief for et moderne menne
ske. Vanskeligheden ligger i at balancere 
mellem en virkelig indholdsrig formid
ling )̂g en skinform, som alene satser på, 
at succes er proportional med besøgstal
lets størrelse. Vil man skitsere en frem
tidig (forhåbentlig snarlig) nyopstilling 
af Antiksamlingens græske samlinger, må 
et væsentligt led være at genforene Rho- 
dossamlingens mange genstande i attrakti
ve omgivelser. Formidlingen må satse på 
at fremstille de rhodiske samfunds sær
præg som baggrund for oldsagerne. Rho
dos må fremhæves som en ø med bestem
te klimatiske, geologiske og kulturgeogra
fiske forudsætninger, som har været be
stemmende for skiftende samfunds struk
tur og menneskers liv. Færdiggørelsen af 
den danske Rhodosekspeditions arbejde 
er altså ikke blot et forskningsprojekt, 
men også et middel til en bedre formid
ling af vore rhodiske oldsager og deres 
menneskelige forudsætninger.
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Kortet angiver den danske Rhodosekspeditions 
undersøgelser og udgravninger 1902-1914.
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V 1-bomben
A f  JØRGEN H. BARFOD

Frihedsmuseet er i besiddelse af tre kle
nodier fra besættelsestiden af verdenshi
storisk betydning. Det er en side af en 
notesbog, en betonklods samt nogle foto
grafier, og hertil er siden føjet en kugle
rund jernbeholder omviklet med jerntråd.

Det forekommer måske at være ejen
dommelige sager, men ikke desto mindre 
er det genstande, der fik betydning for de 
allierede under den sidste fase af 2. ver
denskrig. Alle genstandene har nemlig til
knytning til V 1-bomben, der blev fun
det på Bornholm, aftegnet, affotograferet 
og opmålt, hvorefter oplysningerne blev 
sendt til London i august 1943, da englæn
derne endnu ikke havde præcise oplysnin
ger om det nye våben.

V 1-bombens historie indeholder imid
lertid herudover også mange andre spæn
dende momenter, der i det følgende vil 
blive belyst i al korthed.

Allerede i begyndelsen af 1930’rne var 
man i Tyskland i gang med forsøg til nye 
konstruktioner inden for luftfarten, og så 
tidligt som i 1932 var Walter Dornberger, 
Wernher von Braun og Heinrich Griinow 
knyttet hertil, men forsøgene gik i to ret
ninger. Dels arbejdede man med udvik
lingen af en jetmotor på grundlag af en 
konstruktion udarbejdet af en ingeniør 
Paul Schmidt fra München, dels foretog 
man forsøg med raketter. Forsøgene fo
retoges fra en prøvestation, der lå ved 
Kummersdorf knap 30 km syd for Berlin, 
og i de første år foregik et udstrakt sam
arbejde, men i 1940 adskiltes projekterne 
administrativt, således at hæren tog sig 
af udviklingen af raketten og flyvevåb
net tog sig af udviklingen af den flyven
de bombe.

Det første projekt med raketter havde 
navnet Agrégat 1 (A 1). Forsøget mislyk
kedes imidlertid, men i december 1934

afsendte man med held A 2 fra Borkum 
i Nordsøen. Derefter tegnede man A 3 og 
i 1936 desuden A 4, der blev til den se
nere V2-bombe. I maj 1937 flyttedes en 
del af prøvestationen til Peenemünde nær 
Rygen, og herfra blev A 3 afskudt i de
cember 1937, men forsøget mislykkedes. I 
1938 og 1939 prøveskød man A 5 med no
genlunde held, hvorefter man endelig be
sluttede at planlægge udviklingen af A 4.

I marts 1939 fik Kummersdorf endog 
besøg af Adolf Hitler, som man viste af- 
skydninger af A 3 og A 5 og fortalte om 
mulighederne for A 4, men medens Hitler 
ikke viste nogen særlig interesse for pro
jektet så Gøring, der fulgte ham, fantasti
ske fremtidsperspektiver for det nye vå
ben. Ikke desto mindre fjernede Hitler A 
4-projektet fra prioritetslisten i foråret 
1940.

Man arbejdede imidlertid videre med 
A 4-projektet ved Peenemünde og i 1942 
fik man luftvåbenets forsøgsstation som 
nabo. Under ledelse af ingeniør Bree ud
vikledes her en jetdrevet lufttorpedo, der 
skulle afskydes fra en rampe, og juleaf
ten 1942 blev den første Vi afskudt her. 
Den fløj næsten 2V2 km. V Ts første 
navn var Fieseler 103, men benævntes se
nere FZG 76, hvilket skulle betyde Flak
zielgerät eller Fernzielgerät.

Lignende eksperimenter udførtes også 
ved videnskabelige centrer i andre lande, 
men ingen steder var man nået så langt, 
at man tog det alvorligt som brugbar i en 
krigsproduktion. Derfor havde der natur
ligvis også været rygter om forsøgene i 
Tyskland. I november 1939 fik man i 
London således en rapport fra den britiske 
militærattaché i Oslo, der fortalte om 
nogle oplysninger, han havde fået ved
rørende nogle store raketter, som tysker
ne skulle bygge til krigsbrug ved en eks
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perimentalstation ved Peenemünde. Eng
lænderne var dog ikke klare over, om op
lysningerne stammede fra en spion eller 
fra en person, der muligvis ville vildlede 
englænderne, og derfor blev rapporten 
foreløbig henlagt.

Ingen mærkede tilsyneladende nogen 
særlig interesse for de nye våbens udvik
ling, hverken i Tyskland eller i England, 
men nogle heldige prøveafskydninger af 
A 4 i løbet af 1942 forårsagede imidler
tid, at der blev nedsat en kommission til 
at afgøre, om man skulle give det ene el
ler det andet projekt fortrin. Forskellige 
højtstående personer kom for at se på de 
konkurrerende projekter, og Dornberger, 
der arbejdede ihærdigt for sit A 4-pro- 
jekt, nåede i begyndelsen af 1943 så vidt, 
at der blev udarbejdet et program, som 
fastsatte en produktion på 300 A 4-raket- 
ter pr. måned fra oktober 1943, og fra de
cember 1943 skulle der produceres 300 på 
hver af fabrikkerne i Peenemünde, Zep- 
pelinværkerne ved Friedrichshafen og 
på Rax-værkerne ved Wiener Neustadt. 
Så kom meddelelsen imidlertid fra Hit
lers hovedkvarter, at Føreren havde 
drømt, at ingen A 4 nogensinde ville nå 
England, og projektet blev atter sat til
bage i prioritet.

Imedens arbejdedes støt og sikkert vi
dere med V 1-projektet, der havde 
den fordel, at det var billigere og våbnet 
kunne medbringe omtrent samme spræng
stofmængde som A 4, nemlig omkring 
850 kg. Uheldet ramte imidlertid også 
den flyvende bombe, som V 1 også kald

tes, da man den 26. maj 1943 havde prø
veskydning med begge våben under over
værelse af ministeren for rustningsindu
strien Albert Speer, Grossadmiral Karl 
Dönitz og generalfeltmarskal Milch. To 
starter med V 1-bomben mislykkedes, me
dens begge V 2-skuddene var mønster
gyldige, og resultatet blev, at der beor
dredes masseproduktion af begge de to 
konkurrerende våben.

De første meldinger
Først i 1943 blev rapporten om de tyske 
hemmelige våben fra 1939 atter taget 
frem af skuffen. I efteråret 1940 havde 
engelske rekognosceringsfly foretaget fo
tograferinger langs hele den tyske Nord
sø- og Østersøkyst for at se, om man sam
lede invasionsmaterial, og man havde 
intet bemærket ved Peenemünde. Det gjor
de man derimod i maj 1942, da kystom
rådet atter blev fotograferet, og da der 
i slutningen af 1942 og i begyndelsen 
af 1943 kom oplysninger om tyske forsøg 
med langdistanceraketter i nærheden af 
Swinemünde, knyttedes disse oplysninger 
til Peenemünde.

Nogle af oplysningerne kom fra Dan
mark. Fredag den 28. august 1942 var der 
til Rønne havn ankommet to tyske hurtig
både ledsaget af tre torpedobåde med et 
fornemt selskab af civile og militære, der 
indlogeredes på Dams Hotel i Rønne. Det 
blev sagt, at de var der på turistbesøg og

Fig. 1. Snit af V 1-bomben.
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de opholdt sig kun på øen nogle få dage, 
men den 5. oktober fik man på Bornholm 
atter besøg af et lignende selskab, af hvil
ke nogle var gengangere fra det første be
søg. Alt dette blev rapporteret til London, 
ligesom man i løbet af den følgende tid 
kunne meddele, at tyskerne var begyndt 
at opstille fremmedartede tårne på øen, 
og i påsken 1943 besøgte et nyt selskab 
Bornholm. Nogle af dem havde været 
med på de to foregående besøg, og den 
danske efterretningstjeneste erfarede, at 
disse selskaber ikke havde noget at gøre 
med besættelsesstyrken på øen, men kom 
direkte fra overkommandoen i Berlin.

Englænderne var klare over, at tysker
ne arbejdede med et såkaldt hemmeligt 
våben, men de var ikke på dette tidspunkt 
klare over, hvad det var. Man forestillede 
sig tre muligheder, nemlig at det enten 
måtte være en raket som A 4 eller en fly
vende bombe som FZG 76 eller muligvis 
en slags raketgranat til en stor kanon. Det 
var som at lede efter en nål i en høstak, 
og i midten af april fik Churchills sviger
søn, Mr. Duncan Sandys, til opgave at 
finde nålen og samle alle de oplysninger, 
han kunne, om det hemmelige våben.

Den 22. april 1943 fotograferedes Pee
nemünde igen, men man kunne ikke på fo
tografierne finde noget, der kunne ligne 
hverken førerløse fly eller raketter. 
Wing Commander Hamshaw Thomas fik 
nu til opgave at finde disse V-våben, og 
Peenemünde blev i løbet af juni 1943 fo
tograferet fire gange, medens andre re
kognosceringsmaskiner fotograferede he
le den franske kyst fra Cherbourg til den 
belgiske grænse. Resultatet blev, at man 
ved Peenemünde fandt to store objekter, 
som kunne være raketter, der var ca. 12 
m lange og ca. 2 m brede, og i Nordfran- 
krig viste fotografierne nogle store ufær
dige anlæg ved Watten nær Calais, ved 
Wizernes og Bruneval, men videnskabs- 
mændene kunne ikke forklare, hvad de 
skulle bruges til. Samtidig indløb der mel
diger, der beskrev det hemmelige våben 
som en luftmine med vinger, fjernstyret 
og raketdrevet og med tilføjelsen, at den 
skulle afsendes fra en katapult. Dette lød

ikke som en langdistanceraket, men sna
rere som en flyvende bombe, og det pas
sede ikke til fotografierne.

Forholdene diskuteredes med Winston 
Churchill og forsvarskomiteen den 29. ju
ni, og her var man stadig i vildrede med 
karakteren af det våben, man eftersøgte. 
Man var dog klar over, at der foregik en 
forsøgsvirksomhed ved Peenemünde, og 
det besluttedes derfor at foretage et an
greb, så snart nætterne blev tilstrækkeligt 
lange til togtets gennemførelse.

Natten mellem den 17. og 18. august 
angreb 597 britiske fly bygningerne ved 
Peenemünde og kastede 1937 bomber. 
Under angrebet mistedes 40 maskiner. 
Man vidste egentlig ikke, hvad man helst 
skulle søge at ødelægge og derfor rettedes 
en del af angrebet hovedsagelig mod be
boelseshusene, hvor man også havde held 
til at dræbe flere af de tyske videnskabs- 
mænd og teknikere af de i alt 735 tyske
re, der mistede livet ved bombardemen
terne. Herudover blev naturligvis også 
værkstedsbygningerne ramt i stort tal, så 
tyskerne herefter besluttede at flytte prø
veskydningerne.

Ti dage senere blev desuden de mysti
ske bygninger ved Watten angrebet af 185 
amerikanske flyvende fæstninger, og den 
7. september gentoges angrebet her.

V 1-bomben på Bornholm
På dette tidspunkt kom Bornholm afgø
rende ind i billedet. Afskydningerne fra 
Peenemünde passerede Bornholm og blev 
kontrolleret fra instrumenter installeret 
på øen, og enkelte vildskud faldt i nærhe
den af øen. Den 18. juli 1943 meldte den 
tyske kystvagt i Svaneke “om ned
skydning af en flyvemaskine af ukendt 
type og nationalitet i havet 700 m syd for 
stranden kl. 17.10. Eftersøgningsaktion 
sat i gang kl. 17.45.“ Inden der var gået 
en time, kom imidlertid kl. 18.35 en ny 
melding fra Svaneke: „Bjærgningsaktion 
afbrudt efter meddelelse fra „Suchleitung 
Schwinemünde“.“ Det var første gang, 
man fik en direkte berøring med det
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hemmelige våben, som de almindelige ty
ske styrker ikke måtte pille ved.

Den 22. august 1943 kom bomben 
imidlertid ind på selve øen. Ved 13-ti- 
den passerede den fra sydvestlig retning 
ind over Bodilsker, strøg lavt hen over 
Gadeby Mølle, ramte lidt efter jorden 
og kurede et stykke, indtil den standsede

Fig. 2. Kort over Peenemünde, hvor man ser ram
perne for V 1-bomben placeret nordligst, medens 
det areal, der bombedes af RAF ses som et større 
område syd for.

på en mark. Politiet i Neksø blev under
rettet, og herfra gik meddelelsen videre 
til politiassistent Johs. Hansen i Rønne. 
Denne fik fat i kaptajnløjtnant Hasager
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Christiansen, der både var sprængstofeks
pert og efterretningsofficer, og umiddel
bart inden de sammen tog ud til stedet 
underrettede politiassistenten, som han 
skulle, de tyske myndigheder.

De to danskere fik derved et forspring 
på ca. et kvarter, som de udnyttede fuldt 
ud. Bomben blev aftegnet, fotograferet 
og målt, så de kunne lave en fin rapport 
til englænderne. Da tyskerne kom, fik de 
afspærret området og borttransporteret 
den mystiske genstand, hvis virke
lige identitet de heller ikke havde noget 
kendskab til. Både tegning og fotografier 
nåede meget hurtigt til London, hvor 
man for første gang fik en nøjere beskri
velse af det hemmelige våben, men uhel
digvis var bomben ved sammenstødet med 
jorden blevet splittet ad i nogle dele, og 
den rekonstruktion, som Hasager Christi
ansen lavede var ikke helt korrekt.

Vi kan her gengive både den skitse, 
som Hasager Christiansen lavede på 
et lommebogsblad, og den tegning, som 
man benyttede sig af i London. Begge vi
ser, at forbrændingsrøret med reaktions
motoren, der på V 1-bomben sidder over 
kroppen, på tegningerne er anbragt under 
og derved er blevet mistolket. Trods teg

Fig. 3. En af sporingsstationerne ved Skrubbegård 
nær Klemensker på Bornholm.

ninger, fotografier og beskrivelse blev 
man derfor ikke i England klar over, 
hvorledes maskinen blev drevet frem og 
hvorledes, den blev styret.

I Frihedsmuseet findes i dag Hasager 
Christiansens fotografier af reaktionsrø
ret og af en deformeret beholder og des
uden en del af den betonklump, der har 
været anbragt, hvor sprænglegemet ellers 
skulle have været. Endvidere har man i 
1975 i nærheden af Rønne opfisket den 
kuglerunde beholder, der indeholdt kom
primeret luft, men denne genstand er fra 
en anden V 1-bombe. Desuden ejer Fri
hedsmuseet ligeledes Hasager Christi
ansens notesbogblad med hans skitse af 
bomben.

Lad os imidlertid vende tilbage til be
givenhedernes udvikling i 1943. I Eng
land var man stadig uforstående over for 
det hemmelige våben, og man regnede 
med, at der ved Peenemünde kun ekspe
rimenteredes med raketter. Det var i øv
rigt også kun raketstationen her, der var 
blevet ramt ved bombeangrebet. Afskyd- 
ningsstedet for V 1-bomben lå lidt nord
ligere og kunne derfor benyttes den 22 
august, da den landede på Bornholm, 
men vurderet fra England kunne man 
efter luftangrebet ikke umiddelbart tæn
ke sig en afskydning fra Peenemünde. 
Man mente, at V 1-bomben måtte være
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Fig. 4. Det rum, der skulle have indeholdt spræng
stof, var på den nedstyrtede V 1-bombe på Born
holm fyldt ud med cement. Fotoet viser den del 
af cementklodsen, der nu opbevares på Friheds
museet.

blevet afskudt på en eller anden måde ved 
katapult, og man antog, at røret på un
dersiden af kroppen havde en forbindelse 
hermed. Endvidere kunne man heller ikke 
finde ud af, hvorledes man skulle sætte 
oplysningerne fra Peenemünde i forbin
delse med de ejendommelige cementba
ner, som man havde konstateret i Nord- 
frankrig.

Nye fotografier, der i oktober blev ta
get over den franske kyst, gav ikke nye 
oplysninger, men derimod kom der 
uventet spændende oplysninger frem fra 
en fransk agent, Michel Hollard. Denne 
havde forklædt som arbejdsmand besøgt 
nogle mærkelige tyske arbejder, der var 
i gang ved Bonnetot-le-Faubourg, hvor 
han konstaterede, at man anlagde en ce
mentbane og byggede nogle store bygnin
ger ved en skov. Med kompas fastslog 
han endvidere banens retning og så siden 
på et kort, at den pegede lige mod Lon
don. Desuden erfarede han, at lignende 
anlæg byggedes ved Totes, Yerville, Le 
Bosc Melet, Brauquetuit, Abbemont og St. 
Vaast-du-Val, og meddelelsen herom lod 
han omgående gå videre til London. I lø
bet af den følgende måned fik Michel og 
hans gruppe lokaliseret over 60 anlæg.

Nu fik man travlt i London med at fo
tografere de nævnte steder, og man kon
staterede, at alle anlæggene lå i en af
stand af mellem 210 og 265 km fra Lon
don. På grund af den særlige måde, de 
var aftegnet på fotografierne, kaldte eng
lænderne dem for skianlæg, men det er 
vel her mere naturligt at benævne dem 
ramper. Spørgsmålet var dog sta
dig: Hvad skulle de bruges til?

Endnu i begyndelsen af november 
mente de fleste i London at det hemmeli
ge våben var en langdistanceraket, men 
man havde ingen beskrivelse af det, og 
man kunne ikke se, hvorledes ramperne 
passede ind i billedet. På et møde den 8. 
november, hvori også Churchill deltog,

blev hele sagen atter gennemdrøftet til 
bunds, men man nåede blot frem til at 
konstatere, at alle ramperne ved Pee
nemünde ikke var ens, og da det netop 
oplystes, at stadig flere ramper dukke
de op ved den franske kyst, blev mødet 
udsat i et par dage. Her nåede man dog 
heller ikke løsningen nærmere, og Sir 
Stafford Cripps var næsten ene om at me
ne, at det var de pilotløse fly, man skulle 
samle opmærksomheden om, ikke raket
terne.

På denne tid kom endnu en vigtig 
meddelelse fra Michel Hollard. Det var 
lykkedes ham at få fat i nogle lystryk af 
tyske tegninger til anlæggene. Det viste 
sig da, at cementfundamentet dannede 
basis for en ca. 50 m lang skrånende ram
pe med en hældning på 15° og udstyret 
med to metalbånd, der lignede en smal
sporet jernbane. De nærliggende bygnin
ger skulle anvendes til samling af flyet, til 
lagre og til brændstof m. v., og nogle af 
bygningerne var udvidet med en buefor
met del, der fra luften mindede noget om 
en ski lagt på siden, hvilket fik RAF til at 
give dem navnet „skianlæggene“.

Wing Commander Kendall var en af 
dem, der troede, at disse anlæg havde for
bindelse med en flyvende bombe, og ved 
gennemgang af nogle gamle fotografier 
fra Peenemünde lykkedes det en af hans 
officerer den 13. november at finde et 
minifly med et vingespand på ca. 13 m.
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Fig. 5. Hasager Christiansens [oto af det løsrevne 
reaktionsrør, som han placerede galt på sin re
konstruktion.

Fotografiet var taget den 23. juni 1943. 
Den 1. december, da man studerede nog
le nye fotografier fra Peenemünde, der 
kun var tre dage gamle, var man endelig 
heldig. På fotoet sås ikke alene en rampe, 
der lignede ramperne i Nordfrankrig, 
men på den stod tilmed et fly af samme 
art som det tidligere opdagede. Ende
lig havde man fundet forbindelsen mel
lem Peenemünde og Nordfrankrig, og 
selv om man endnu ikke var klar over, 
hvorledes bombeflyet blev drevet frem, 
var man i hvert tilfælde på det rene med 
at ramperne i Nordfrankrig skulle uskade
liggøres. Allerede den 2. december var 
Whitehall underrettet.

På dette tidspunkt kendte man 95 ram
per, og man traf omgående foranstaltnin
ger til både at bombe ramperne og til at 
sikre et forsvar mod V-bomberne. Den 5. 
december begyndte bombardementer
ne, der blev foretaget af 2. Tactical Air 
Force og U. S. 9. Air Force. I løbet af de
cember kastedes over 3000 t mod 52 af

Fig. 6. Hasager Christiansens foto af den knuste 
luftbeholder fra den nedstyrtede V 1-bombe på 
Bornholm.

anlæggene, og i løbet af 1944 indtil den 
første flyvende bombe sendtes mod Eng
land kastedes yderligere 20.000 t for
uden 8.000 t bomber, som kastedes mod 
andre anlæg, der mistænktes for at have 
en forbindelse med de langdistanceraket
ter, som man dog endnu ikke havde klar
hed over. Det var i alt 31.000 t bomber, 
der kan sammenlignes med de ca. 19.000 
t, som tyskerne kastede mod London fra 
september 1940 til maj 1941.
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De tyske forholdsregler
På tysk side havde udviklingen i mellem
tiden taget fart. Den 7. juli 1943 havde 
Dornberger og von Braun besøgt Hitler i 
Rastenburg i Østpreussen, og her hav
de de endelig fået topprioritet også til ra
ketterne.

Skaderne ved luftangrebet på V 2-fa- 
brikationen i Peenemünde i august 1943 
var dog så store, at man besluttede at flyt
te prøveskydningerne til Blitzna i Polen 
med skudfelt over polsk territorium. Det 
løste imidlertid ikke alle problemer, da 
englænderne uden at vide det ved et an
greb på Zeppelin-Werke i Friedrichshafen 
et par måneder før helt havde lammet A 4- 
produktionen her, og en lignende fabrik 
var omtrent samtidig ramt ved et luftan
greb på Wiener Neustadt.

Efter nogen tid genoptoges dog pro
duktionen i Peenemünde, men ikke prøve
skydningerne, og den største produktion 
flyttedes til Oranienburg, hvor man fik 
nogle underjordiske haller til rådighed. 
Som arbejdere anvendtes koncentrations
lejrfanger fra Buchenwald-lejren. Den 
28. august ankom de første fanger til ar
bejdet, og få måneder senere løb de før
ste raketter af samlebåndet i Mittelwerk,

Fig. 7. Foto af det lommebogsblad, hvorpå Has- 
ager Christiansen i hast opridsede det formodede 
udseende af V 1-bomben.

som den nye fabrik kaldtes. Medens den
ne produktion var helt skjult for englæn
derne, varede det også længe inden de 
fandt ud af, hvor prøveskydningerne fore
gik. Først i marts 1944 fik man takket væ
re den polske modstandsbevægelse kend
skab til en afskydningsrampe, og ikke før 
i juni 1944 fik man kendskab til selve
V 2-bomben.

Det var også i marts 1944, at man ved 
en førerkonference besluttede, at en del af
V 1-produktionen ligeledes skulle foregå 
i Mittelwerk. Fabrikken deltes i Werk I, 
som omfattede hallerne 21-42, hvor V 2- 
bombefabrikationen skulle finde sted, og 
Werk II, som omfattede hallerne 43-46, 
hvor V 1-bombeproduktionen skulle fore
gå. Samtidig produceredes V 1-bomber 
på folkevognsfabrikkerne i Fallersleben, 
men uheldigvis stod netop disse fabrikker 
højt på de allieredes bombeliste, og bom
bardementerne her forårsagede, at pro
duktionen forsinkedes.

Da man nu var nået så langt med de 
hemmelige våben, måtte man også iværk
sætte en uddannelse af mandskab til deres
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betjening. Allerede i sommeren 1943 på
begyndte således Flakregiment 155 (W) 
træning med V 1 ved Zinnowitz på øen 
Usedom nær Peenemünde, og i slutnin
gen af oktober samme år førtes dele af re
gimentet til Nordfrankrig. 96 ramper var 
her ved at blive gjort klar, og ved Si- 
racourt, Lottinghem og Equeurdreville 
byggedes bombeprøvesteder. Også denne 
udvikling fik de allierede opsporet gen
nem agenter, der i slutningen af august 
kunne meddele London, at Flakregiment 
155 (W), der som kommandør havde 
oberst Wachtel, i begyndelsen af novem
ber ville blive flyttet til Frankrig for at 
bemande 108 V 1-afskydningsramper.

Den 12. november meddelte oberst 
Wachtel førerhovedkvarteret, at den lo
vede produktion af 5000 bomber pr. må
ned ikke kunne nås før juni 1944, og ind
til da kunne der kun produceres 1500 pr. 
måned. Man regnede i øvrigt med at kun
ne afskyde 2 missiler i timen fra 64 ram
per i løbet af ca. 10 timer pr. dag, men 
dette forudsatte ganske vist, at man til 
stadighed havde fornødent brændstof til 
rådighed, hvilket nødvendiggjorde en 
transportkapacitet til ramperne, som dog 
endnu ikke kunne effektueres.

De allieredes bombninger af ramperne 
fra december 1943 viste sig imidlertid 
ganske effektive, og oberst Wachtel måtte 
den 7. januar 1944 betro sin dagbog: 
„Hvis de allierede bombninger fortsætter 
i nuværende tempo to uger længere, må 
vi opgive nogensinde at tage det oprin
delige anlægssystem i brug?4 Resultatet 
blev derfor, at tyskerne udformede nye 
mindre mistænkelige ramper. Englænder
ne fik ganske vist meddelelse om det alle
rede i februar, men først den 27. april 
fandt man den første på et rekognosce
ringsfoto, og i løbet af de følgende 14 
dage yderligere 19. Alligevel fortsattes 
bombardementerne af de gamle ramper, 
og til tyskernes store tilfredsstillelse rør
te man heller ikke de nye depoter.

Tyskerne havde en vældig respekt for 
de allieredes efterretningsvæsen, og for 
yderligere at camouflere forholdene æn
dredes regimentets navn til Flakgruppe

Creil, og oberst Wachtel kørte midt i Pa
ris rundt i Taxa og skiftede uniform flere 
gange for at vildlede agenterne.

V 1-bombens debut
Da invasionen kom den 6. juni 1944, blev 
der givet ordre til øjeblikkelig indsættel
se af V-bombeangrebene. Oberst Wachtel 
protesterede ihærdigt og fremholdt, at 
mange af ramperne endnu ikke var be
mandede, brændstoffet var meget ulige 
fordelt og motortransport manglede, men 
hertil kom nu den personlige jalousi mel
lem Wachtel og hans chef, oberst Walter 
for LXV hærkorps. Walter fastholdt sin 
ordre, men gav frist til den 12. juni. Trods 
de allierede bombninger af kommunika
tionsnettet lykkedes det alligevel tyskerne 
at fordele 873 V 1-bomber til afskydnings- 
ramperne sammen med store mængder af 
brændstof, og om aftenen den 12. juni var 
man nogenlunde klar ved 54 af de 70-80 
nye ramper Nord og Øst for Seine, men 
til gengæld havde man kun haft prøve
skydninger fra 18 af ramperne.

Hårde forhandlinger stod på i disse 
dage, og da Wachtel den 12. juni måtte 
erkende, at han ikke kunne blive klar til 
den beordrede tid, kl. 11.15, fik han efter 
nye telefoniske skarpe ordudvekslinger 
lov til at udsætte afsendelsen af den før
ste salve til næste morgen kl. 03.30. Kun 
10 missiler lykkedes det at få afsendt. Fem 
sprængtes hurtigt efter afskydningen, en 
sjette forsvandt og faldt muligvis i Ka
nalen, og blot fire nåede England. Den 
første faldt i Swanscombe, og de følgende 
i Cuckfield i Sussex, i Bethnal Green i 
East End i London og i Platt nær Seven- 
oaks i Kent. Den eneste, der således nåede 
målet, London, ødelagde en jernbanebro 
og dræbte seks mennesker og sårede ni 
andre.

Oberst Walter truede Wachtel med 
krigsret og beordrede, at ingen yderligere 
afskydninger måtte ske, før nattens fiasko 
var blevet klarlagt. Krigsret kom der dog 
ikke ud af det, og den 15. juni påbegynd
tes endelig de vedvarende angreb med en 
affyring af 244 bomber fra 54 ramper.
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Den 21. juni var de første 1000 bomber 
afskudt og allerede den 29. juni nåede 
man 2000 affyrede bomber. Den 26. juni 
var Wachtel i audiens hos Hitler, hvor 
han opnåede, at der inden tre uger var 
opstillet yderligere et regiment til afsen
delse af de flyvende bomber. Det fik nr. 
255 (W).

Det nye våben fulgtes op af Goebbels’ 
propaganda, hvor man udmalede kaos og 
panik i den britiske hovedstad og spåede 
om, hvad der ville ske, når bombningen 
fortsatte i en uge, en måned eller tre må
neder. I løbet af tre måneder ville kri
gen være vundet, erklærede propaganda
en.

De mange efterretninger om V-våbne- 
ne i løbet af det sidste år havde imidler
tid ikke ladet englænderne uvirksomme. 
Allerede i efteråret 1943 havde man, bl. a. 
efter at have modtaget oplysningerne fra 
Danmark forudset, at et angreb med det 
nye våben kunne blive sat ind når som 
helst, og en forsvarsplan under dæknavnet 
„Diver“ var blevet udarbejdet. Da The 
Chiefs of Staff Committee holdt møde 
den 13. juni om morgenen, besluttede 
Leigh-Mallory imidlertid, at operationen 
endnu ikke skulle sættes ind på grund af 
det lille angreb. Man ville se tiden an og

Fig. S. Den forskønnede rekonstruktionstegning af 
V 1-bomben, sotn den i London kom til at se ud 
efter Hasager Christiansens oplæg. Tegningen 
findes sammen med Hasager Christiansens beskri
velse af bomben i War Office i London.

besluttede blot en yderligere rekognosce
ring af de nye ramper, som endnu ikke 
var angrebet. Problemet var, om man 
skulle flytte bombemaskiner fra Norman
diet eller Tyskland til angreb på de nye 
ramper, men beslutningen blev, at man 
ikke ville foretage sig noget, der kunne 
hindre den store invasions fremgang.

Først den 15. juni fandt man tiden inde 
til at iværksætte operation „Diver“ mod V 
1-bomberne. Fly skulle som første forsvar 
patruljere i tre linier. Første linie lå 20 
miles fra kysten mellem Beachy Head og 
Dover, anden linie gik langs kysten mel
lem Newhaven og Dover, og tredje li
nie mellem Haywards Heath og Ashford. 
Desuden flyttedes 192 tunge og ligeså 
mange lette antiluftskyts til en linie bag 
flyenes patruljelinie og endelig anbragtes 
480 balloner som en sidste forsvarslinie 
nær London. Inden en uge efter angrebets 
start var forsvaret på plads. Desuden 
besluttedes angreb på mål i Frankrig. Pri
mært skulle fire forsyningspladser angri-
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bes. Det var i øvrigt steder, der ikke 
anvendtes af tyskerne til V-våbnene. I 
anden række kom 11 ramper, som tysker
ne i øvrigt heller ikke brugte, og som mål 
i tredje række kom 12 nye ramper.

Den 18. juni havde man fundet næsten 
70 af de nye ramper, men man fandt det 
forkert at bruge bomber mod mål af så 
lav prioritet. Samme dag faldt imidlertid 
en V 1-bombe nær Buckingham Palace 
og White Hall, og Eisenhower besluttede 
da, at angreb på V-våben fik prioritet 
fremfor alt andet bortset fra, hvad der 
var nødvendigt for kampene i Norman
diet. Endelig den 22. juni blev Nucourt 
og Saint-Leu-d’Esserent identificeret som 
V 1-bombelagre, og i de følgende dage 
blev de hårdt angrebet, hvilket da også 
forårsagede en dæmpning af angrebene 
med de flyvende bomber, men bombarde
menterne af de nye ramper var stadig 
spredte og uden virkelig effektivitet, me
dens man endnu den 27. juni bombede de 
gamle ramper, der ikke benyttedes.

I løbet af V 1-angrebets første måned 
nåede 2579 bomber til England. Af disse 
faldt 1280 i London, 1241 blev ødelagt 
af forsvaret, medens resten faldt andet

Fig. 9. Kort over de tyske V-bombestillinger i 
Nordfrankrig.

steds. Man nåede således op til at ødelæg
ge hveranden bombe. Heraf var 925 skudt 
ned af fly, 261 af antiluftskytset og 55 
var standset af ballonerne. Man havde 
imidlertid visse problemer med, at fly og 
antiluftskyts og radar nemt kom til at ge
nere hinanden, og det besluttedes derfor 
den 13. juli at bytte rundt på hele forsva
ret. Antiluftskytset skulle flyttes ud til 
kysten, hvor det kunne samvirke med ra
dar, og flyene skulle så virke i området 
bagved indtil ballonerne. Det var 
et enormt arbejde, der skulle udføres, da 
man efterhånden havde øget skytsets tal 
betydeligt. 23.000 mænd og kvinder med 
ca. 800 kanoner og 60.000 t lagre og am
munition flyttedes i løbet af blot fem dage, 
og en ny fase i forsvaret begyndte.

Det mest virksomme middel mod bom
berne var de hurtige jagermaskiner, idet 
de nyeste typer i 1944 havde fået et over
skud i fart på ca. 100 km i timen i forhold 
til V 1-bomben. Det var især Hawker 
„Tempest“-jageren, der brugtes. En en
kelt jager nåede endog op på at nedskyde 
ikke færre end 60 bomber, og nogle gange 
lykkedes det også en jager at flyve ind 
på siden af en V 1-bombe og tippe den 
med vingen, så den ændrede kurs; en an
den metode var at få den i spin i slip
strømmen efter jageren.
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L agerp la tz

Efterhånden som fronten i Norman
diet rykkede frem, fik de allierede i øv
rigt to fordele. For det første lykkedes det 
at erobre flere og flere af ramperne og 
for det andet blev der frigjort flere bom
befly til angreb på ramper og depoter. 
Det bedste resultat nåedes natten mellem 
den 27. og 28. august 1944, da der blev 
ødelagt 87 af 97 bomber, som kom ind 
over England. Efter forsvarets ændring 
havde skytset nu fået en fortrinstilling, 
der gav sig udslag i, at der af de 87 blev 
ødelagt 62 bomber af antiluftskytset, 19

Fig. 10. En plan over de underjordiske kaller i 
Mittelwerk, hvor tyskerne anvendte koncentra
tionslejrfanger som arbejdere.

af flyene og to blev stoppet af balloner, 
medens fire blev tilintetgjort ved en kom
bination mellem balloner og skyts. I pe
rioden fra den 15. juni til den 6. septem
ber afsendte tyskerne over 8000 V 1-bom
ber, hvoraf blot 2.340 nåede selve Lon
don, medens 3.463 blev ødelagt af for
svaret, hvis effektivitet efterhånden var 
steget til en ødelæggelsesprocent på 74.

V 1-bombernes sidste fase
Den 29. august 1944 krydsede britiske og 
canadiske tropper Seine og nåede Somme 
den 31. august. Tidligt den 1. september 
affyrede Flakregiment 155 (W) den sid
ste salve fra en rampe på fransk jord, og 
den 5. september affyredes de sidste bom
ber fra Holland før regimentet måtte 
trække sig tilbage til Nordvesttyskland. 
Den 16. september genoptoges V 
1-bombningerne. Det drejede sig dog 
blot om syv bomber, der var affyret fra 
fly, mest Heinkel 111, der fløj ind fra 
Nordsøen, altså bag om det etablerede

Fig. 11. En V 1-bombe gøres klar til affyring.
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Fig. 12. Et interessant foto, der viser en V 1- 
bombe, der falder over London efter at brænd
stoffet er opbrugt.

forsvar. Ved udgangen af september var 
således 80 bomber fordelt på 12 næt
ter kastet på denne måde, men 23 af dem 
blev ødelagt. Det ubehagelige var, at 
skudretningen for bomberne ikke mere 
kunne forudses af forsvaret, men til gen
gæld kom der adskilligt færre end tid
ligere. Den 24. december satte tyskerne 
et V 1-bombeangreb ind mod Manchester. 
Kun én faldt dog i selve byen, seks lan
dede inden for en afstand af 10 miles og 
11 inden for 15 miles. Skaderne var 37 
dræbte og 67 hårdt sårede. Den 14. ja 
nuar var dog også dette kapitel forbi. Si
den den 16. september var der da med 
fly sendt 1200 V 1-bomber mod England, 
men kun 638 var nået inden for forsva
rets rækkevidde, og af disse var 403 skudt 
ned. Kun 66 nåede London, én ramte som 
før nævnt Manchester, og 168 faldt uden
for byerne.
Fig. 13. Antiluftskyts anbragt til bekæmpelse af 
V 1-bomberne mod London.

Den 3. marts gik V 1-offensiven ind 
i en ny fase. Fotos havde allerede den 
26. februar vist, at nye ramper var blevet 
opstillet ved Haag, Rotterdam og Delft, 
og den 3. marts afsendtes de første syv 
bomber. Seks af dem blev skudt ned, og 
den sidste faldt ved Bermondsey. Det var 
dog blot de sidste krampetrækninger for 
V 1-bomberne. Af de ca. 125 bomber, der 
blev afskudt, ødelagdes 91 og kun 
13 nåede London. De sidste V 1-bomber, 
der faldt i London kom den 28. marts kl. 
07.54 og kl. 07.55 og ramte i Chislehurst 
og i Waltham Holy Cross, og den sidste,
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der nåede England, blev skudt ned nær 
Sittingbourne den 29. marts 1945.

Under hele V 1-bombardementet 
fra juni 1944 til marts 1945 blev i alt 
3957 V 1-bomber ødelagt, idet fly fra 
Air Defence tog sig af 1847, og Anti-Air- 
kraft Command skød 1866 ned, medens 
ballonerne ødelagde 232, og 12 blev 
skudt ned med skyts fra flåden. I alt var 
omkring 9.300 V 1-bomber afskudt mod 
England, men kun ca. 2/s havde nået den 
engelske kyst. De materielle skader havde 
været store, idet omkring 250.000 huse i 
selve London var blevet ødelagt. 6.139 
personer var blevet dræbt under angre
bene, og 17.239 var blevet alvorligt såre
de.

Alt i alt havde V 1-bomben været et 
ejendommeligt eventyr med misforståel
ser og vanskeligheder på begge sider af 
fronten. I begyndelsen havde englænder
ne søgt efter noget, de ikke kendte, og 
selv da de fik oplysninger fra Danmark 
og Frankrig var det først i slutningen af 
november 1944, at sagen blev klar for 
dem. Alligevel kom oplysningerne til

at være af livsvigtig betydning for Eng
land. Man fik planlagt et forsvar for et 
terrorvåben, der kunne have haft afgø
rende indflydelse på invasionen og den 
allierede krigsførelse, hvis man ikke sam
tidig havde iværksat en bombeoffensiv 
mod såvel depoter som afskydnings- 
ramper. Det sinkede utvivlsomt tyskerne, 
at de måtte anlægge nye ramper. At eng
lænderne så endnu 14 dage efter V 1- 
angrebet var iværksat bombarderede de 
gamle ubenyttede ramper gjorde yderli
gere sagen kompliceret for de allierede. 
Til gengæld var forholdene heller ikke 
på tysk side de bedste. Gensidig rivalise
ring mellem konstruktørerne af V 1 og V 
2 forhalede produktionen, og selv om V 
1 fik en fortrinsstilling gjorde en person
lig jalousi mellem oberst Wachtel og hans 
foresatte ikke forholdene bedre. Til sidst 
må man sige, at det ganske effektive for
svar, der blev etableret i England, for
mindskede terrorvåbnets resultater.

Fig. 14. Kort over Englands forsvar mod V 1- 
bomberne.
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Fig. 15. En V 2-bombe erobret af de allierede 
styrker i Nordf rankrig.

V 2-våbnet afløser V 1
Det må være naturligt at slutte denne be
retning med en kort omtale af V 1-våb
nets konkurrent. Som tidligere nævnt var 
man i England nok klare over, at der 
fandtes et andet våben end V 1, men man 
kendte ikke noget til dets konstruktion. 
Man fik kendskab til de nye afskydnings- 
steder i Polen i foråret 1944, men først 
i sommeren fik man mere kontante oplys
ninger om selve våbnet. Den 13. juni 
kom en af A 4-raketterne afskudt fra 
Blitzna i Polen ud af kurs og faldt ned 
nær Malmö i Sverige. To britiske efter
retningsofficerer fik lov til at undersøge 
den, og en måned senere begyndte eksper
ter i Farnborough at rekonstruere missi
let. På denne tid fik man imidlertid også 
endnu bedre oplysninger fra en agent i 
Polen. Denne fik lejlighed til at samle 
nogle dele af en nedskudt raket op, blev 
afhentet af en Dakotamaskine i Polen og 
fløjet til Italien og derfra videre til 
England, hvor han kom med nye uvur
derlige oplysninger. Det var den 28. 
juli 1944. Hertil kom yderligere nogle

dokumenter, som man fik fat i i 
Nordfrankrig, og den 24. august var man 
nået så langt i sine efterforskninger, at 
man kendte rakettens vigtigste karakteri
stika.

I midten af juli antog englænderne, at 
der fandtes afskydningssteder for V 2 ved 
Mimoyecques, Watten, Siracourt og Wi- 
zernes, og alle fire områder blev derfor 
bombet. Først siden opdagede man i 
øvrigt, at der i Mimoyecques ikke var V 
2-våben, men derimod havde tyskerne på 
dette sted anbragt en stor kanon rettet 
mod London. Den kunne skyde 6 tommer 
granater med én pr. minut, men blev hel
digvis så ødelagt ved bombardementerne, 
at tyskerne opgav projektet.

Angrebet med V 2-raketterne blev ind
ledt den 5. september 1944, da V 1-våb- 
net havde udspillet sin rolle. Fra en stil
ling syd for Liège afsendtes den første ra
ket mod Paris, og først tre dage senere 
indledtes angrebene på London. Inden 
årets udgang havde man afskudt 1561 ra
ketter. Heraf var blot de 447 rettet mod 
London, medens der blev afskudt 43 mod 
Norwich og én mod Ipswich. Desuden af
skødes 924 mod Antwerpen havn, 27 mod 
Liège, 25 mod Lille, 19 mod Paris, Tour
coing og Maastricht, 13 mod Hasselt, ni 
mod Tournai, seks mod Arras, fire mod
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Cambrai, tre mod Mons og to mod Diest.
V 2-raketten var 15 m lang og havde 

en diameter på ca. 2 m på det tykkeste 
sted, men forsvaret havde vanskeligere 
ved at ramme den på grund af dens stør
re hastighed, og bl. a. var dens fart for 
stor til, at fly kunne angribe den på sam
me måde som V 1-bomben. Da den imid
lertid var tre gange så lang som V 1-bom
ben og vejede seks gange så meget, blev 
transporten af våbnet til afskydningsste- 
det tilsvarende vanskeligere. I september 
blev der således blot leveret 350 V 2- 
raketter til tyskernes front, i oktober 500 
og i de følgende måneder mellem 600 og 
900 hver måned.

Det engelske efterretningsvæsen var 
på dette tidspunkt klar over, at raketter
ne samledes i en underjordisk fabrik nær 
Nordhausen, men man måtte se i øjnene, 
at man ikke havde bomber til et angreb. 
Derimod angreb man de områder, hvor
fra V 2-bomberne blev afskudt i Hol

land, uden at man dog nøjagtigt vidste, 
hvor afskydningsstedeme var place
ret. Mest betydningsfuldt var det dog, at 
fronten efterhånden rykkede frem og ero
brede de områder, hvorfra bomberne 
kunne nå til London.

Den sidste V 2-raket nåede England 
den 27. marts 1945 kl. 04.45 og faldt ved 
Orpington i Kent. I alt havde man siden 
angrebets begyndelse i september afskudt 
omkring 4300 V 2-raketter, hvoraf ca. 
1500 mod England, medens over 2100 
havde haft Antwerpens dokker som 
mål.

Det havde været et held for de allie
rede, at Hitler i krigens første år ikke 
havde troet på disse hemmelige våbens 
muligheder og derfor ikke havde inter
esseret sig for dem, og da man omsider 
gik i gang med produktionen, viste agen
ter på fastlandet sig at være af uvurder
lig hjælp for planlægningen af forsvaret 
imod dem.
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Ove Skades Krypt i Roskilde Domkirke
A f  NIELS JØRGEN POULSEN

Hvem har ikke under et besøg i Roskilde 
Domkirke følt sig fristet til at stikke ho
vedet ind ad et af de små vinduer i korets 
skrankemure (fig. 1) for at undersøge, 
hvad der gemmer sig her? Og frem af 
halvmørket vokser da et på én gang dra
gende og frastødende syn af gamle ligki
ster, der i 300 år eller mere har været en 
fast bestanddel af kirkens righoldige in
ventar. Under kannikekoret, hvor de 
mægtige korherrer i middelalderen sam
ledes for at fejre messen, indrettedes 
nemlig i 1600-årene en række adelige

Fig. 1. Roskilde Domkirke. Nordre korskranke
murs yderside. Ove Skades krypt ligger forsænket 
bag lugen th. i billedet. Herover ses tv. den tavle, 
som Ove Skade 1656 lod opsætte og th. Just Juels 
epitafium og herunder den kanonkugle, der gjorde 
ende på hans liv. Hude fot. 1914.
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gravkrypter. Ove Skades krypt, beliggen
de i korets nordside, er én af dem. Ude 
fra koromgangen ses af den hvælvede 
krypt kun en lille glug og en ganske lav 
dør med lås for; men på væggen derover 
sidder en tavle, hvis latinske skrift med
deler, at her har hr. Ove Skade til Kær- 
bygård, den udvalgte prins Christians 
(Christian 5.) hovmester og lensmand 
på Nykøbing Slot, 1656 ladet indrette en 
begravelse for sig, sin hustru og deres 
børn, for at de her i ro kan afvente Jesu 
Kristi genkomst og sjælenes salige for
ening.

I Nationalmuseets store værk, „Dan
marks Kirker“, er der gjort grundigt rede 
for krypten. Men da kisterne lå stablet 
oven på hinanden (fig. 2), var man den
gang (1951) ikke i stand til at afgøre, 
hvem der lå begravet her. Dette spørgs-



Fig. 2. Kisternes placering i krypten. Numrene re
fererer til fig. 3. Nord nedad. Målt af Niels ]. 
Poulsen og tegnet af Thora Fisker 1976.

Fig. 3. De bisattes indbyrdes slægtskab. Alle de 
opgivne datoer er hentet fra kistepladernes ind
skrifter.
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mål blev det muligt at besvare i januar 
1975. Efter samråd med Nationalmuse
et ønskede det ansvarsbevidste menig
hedsråd at få kisterne sat i stand, og dis
se blev derfor midlertidigt flyttet til den 
mere rummelige „Kongebørnenes krypt“. 
I alt syv voksenkister og seks barnekister 
kom igen frem i dagens lys, og da kiste
pladerne med indskrifter på nær to var i 
behold, kunne det hurtigt konstateres, 
hvem kisterne rummede. Den lille krypt 
(ca. 3 X 4 m) har været benyttet til be
gravelser igennem tre generationer. Den 
ældste kiste er fra 1654 (Augusta Mar
grethe Marschalck) og den yngste fra 
1715 (viceadmiral Just Juel). Af fig. 3 
fremgår det, hvorledes de bisatte er be
slægtede.

Kun én kiste savnedes. Domkirkens 
mangeårige værge og beskytter, den for
udseende og begavede adjunkt ved Ros
kilde latinskole, Steen Friis, opregner i sin 
bog „Roskilde Domkirke“ 1851-52, også 
admiral Christian Bielkes broder, Eiler 
Bielke, blandt de bisatte. Eiler Bielke dø
de i slaget ved Helsingborg i 1676. Hans 
kiste må være gået til grunde og resterne 
gravet ned på kirkegården. Et løst mes
singbeslag med et våbenskjold, Rytter af 
Norge (hans mødrene slægt), synes imid
lertid at kunne henregnes til hans kiste.

Medens Nationalmuseets snedkerkon
servator, Lucien Hecklen, besigtigede ki
sterne for at bedømme deres bevaringstil
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stand, blev disse samtidig nøje undersøgt 
og registreret af museets 2. afdeling.

Hvad får nu Nationalmuseet til at bru
ge tid og kræfter på tretten ligkister fra 
1654 til 1715? Hertil er der i det væsent
ligste tre grunde. Kistepladernes indskrif
ter kan bidrage med oplysninger om per
soner, slægtsforhold og begivenheder, der 
er til glæde for personal- og lokalhi
storikerne. Som levn fra baroktiden er ki
sterne selv en vigtig kulturhistorisk kilde 
til vor viden om den tids skik og brug; 
ved at undersøge dem nærmere får vi et 
levende billede af „dødeomsorgen“ i en 
tid, hvor adelsfolk fremfor at stede deres 
døde til hvile på kirkegården lod dem 
henstå i pragtkister. Endelig leverer ki
sterne gode eksempler på datidens formå
en inden for kunsthåndværket. Kisternes 
udformning følger nøje modernes skiften, 
og netop fordi kisterne i Roskilde Dom
kirke er så velbevarede og deres data så 
veloplyste, har de kunnet danne et godt 
udgangspunkt for studiet af barokkens 
håndværk.

Det var tabet af hustruen Augusta 
Margrethe Marschalck, der fik Ove Skade 
til at indrette en gravkrypt. I 1654 havde 
han sammen med familien fulgt Frederik 
3. og hoffet til Flensborg, hvor man søgte 
tilflugt for at undgå pesten, der dengang 
hærgede på Sjælland. I Flensborg døde 
Augusta Margrethe den 20. september, 
dagen efter hendes 37-års fødselsdag -  
men vistnok ikke på grund af pesten. Hov
mesteren sørgede smukt for hendes efter
mæle. Nøjagtig en måned efter sin død 
blev hun bisat i Mariakirken i Flensborg 
i en læderbetrukket egetræskiste (fig. 4), 
og den ligprædiken, som den tyske hof
prædikant holdt, blev trykt og ud
givet som bog. Det var sikkert også hu
struens død, der 1654 fik Ove Skade til at 
betænke Kasted kirke ved Århus med to

Fig. 4. Augusta Margrethe Marschalcks kiste. Låg 
og sider er dekoreret med frynser, langs kanterne 
er der fastgjort galoner med store messingsøm. På 
enderne og siderne svære jernhanke, der sidder i 
små rosetter af jernblik. Niels J. Poulsen fot. 
1975.



svære malmalterstager, der stadig står på 
alterbordet. Kasted kirke var nemlig sog
nekirke for Ove Skades hovedgård, Kær- 
bygård. To år senere lod han indrette 
krypten under kannikekoret i Roskilde 
Domkirke.

Som en fattig adelsmand, der havde 
gjort sin lykke i den kongelige slægts tje
neste, må det have været et naturligt øn
ske hos Ove Skade selv at komme til at 
hvile nær de kongelige gravmæler. Her lå 
allerede Christian 4.s søn, hertug Ulrik 
(1611—33), hvem Ove Skade som 18-årig 
havde fulgt på en dannelsesrejse til Ne
derlandene og Frankrig. Senere som ung 
kornet havde han med hertugen i sachsisk 
tjeneste deltaget i den ulykkelige Tredi- 
veårskrig, hvor hertug Ulrik under et be

Fig. 5. Kisteplade for Ove Skade. Messing. 50 X 
51,5 cm.

søg i Wallensteins hovedkvarter blev 
snigmyrdet af en kejserlig soldat. -  Ove 
Skade må have følt sig tilfreds med kryp
ten i Roskilde Domkirke. Hustruens kiste 
er blevet hentet hertil, og som vi senere 
skal se, begyndte hovmesteren snart selv 
at tænke på sin egen ligkiste.

Lad os se nærmere på kryptens indhold 
og gennemgå kisterne i kronologisk ræk
kefølge. Augusta Margrethe Marschalck 
er nedlagt i en læderbetrukket kiste med 
buet låg (fig. 4). Den sammensinkede 
yderkiste er af egetræ, langsiderne er i ét 
stykke; inderkisten er af fyrretræ. Kiste
pladens indskrift er affattet på tysk, og
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det fremgår heraf, at hun var født i Bre- 
merførde i Bremen Stift. Ved at læse i de
res ligprædikener kan vi tilføje, at hun og 
Ove Skade blev gift den 19. november 
1637. Ove Skade tjente allerede da hertug 
Frederik (Frederik 3.), der af faderen 
Christian 4. var blevet gjort til ærkebi
skop af Bremen. -  Da Augusta Margre
thes kiste blev taget frem, dryssede der et 
vissent gyldent løv ud fra et af hjørner
ne. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at 
inderkisten var omgivet af et tommetykt 
lag humle. Troels-Lund fortæller i sin 
„Dagligt Liv i Norden“, at da dronning 
Anna Cathrine i 1612 blev lagt i kiste, 
medgav man hende hele femten skæpper 
humle; men Troels-Lund ved også at be
rette, at humle og hørfrø sikrede den dø
de mod at gå igen. Ingen kom ud af ki
sten, før han eller hun havde talt, hvor 
mange blade eller korn, der var!

Ove Skades kiste ligner på mange må
der hustruens. Da den blev fremdraget, 
faldt øjnene hurtigt på den smukt udførte 
kisteplade af svær messing (fig. 5 og 6). 
Her bærer Ove Skade nu titlerne rigsråd 
og assessor i kancellikollegiet, hvilket be
tegner en ikke ringe fremgang i den kon
gelige gunst: enevælden var blevet ind
ført! Da kongen foretog de mange nye

Fig. 6. Udsnit af kisteplade for Ove Skade.

udnævnelser i november 1660, blev der 
også tænkt på Ove Skade, som tilmed året 
efter opnåede sæde i Højesteret. Han sy
nes dog alene at være blevet udnævnt, 
fordi han var en kongens mand. Han til
hørte den gruppe af adelsmænd, „som 
stod hoffet nær uden at besidde større 
kvalifikationer af politisk eller admini
strativ natur“ (C. O. Bøggild-Ander
sen). -  På kistepladen er der en lang ræk
ke bibelcitater, et fra Gamle Testamente 
og 13 fra Ny Testamente. Foroven ses en 
knælende mand (Ove Skade selv?), der 
„drikker“ den korsfæstedes blod (fig. 6). 
I 1600-årene trivedes der side om side 
med den stive lutherske ortodoksi en me
re inderliggjort religiøsitet -  til tider med 
mystiske træk -  behersket af livsforagt og 
dødskult, hvor dødslejet omgærdedes 
med et vældigt ritual af bønner og be
tragtninger. I Ove Skades egen ligprædi
ken, forfattet af sognepræsten på Christi
anshavn, Rasmus Byssing, beskrives så
ledes indtil mindste detalje den døendes 
sidste stunder. Af ligprædikenen fremgår 
det også, at Ove Skade selv har givet ud
kast til kistepladen: „Hvor det ickun vilde 
skicke sig / der skref hand enten med 
egen Haand /  eller lod oc ved andre ma
le eller udgrafve allehaande skiønne aan- 
delige Sprock I af hvilcke da en god Deel 
er oc at see paa den forgyldte Kaabber- 
plade / som hand 7 Aar for sin salige 
Død self hafver optæncket I oc derhos 
befalet / at den ofver hans Ligkiste skul
de hæftis“. Ligprædikenen, der blev udgi
vet 1666, indledes med et lidt naivt kom
poneret kobberstik (fig. 7). Her ses Ove 
Skades eget portræt flankeret af hans 
adelige aner. Den gengivne ligkiste ligner 
-  når der ses bort fra kistepladen -  ganske 
godt den, der stadig står i Roskilde Dom
kirke. Af den latinske tekst under stikket 
fremgår det, at ideen til bladet er udka
stet af Johannes Theselius, og at det er 
stukket af den kongelige kobberstikker Al
bertus Haelweg. Sidstnævnte kræver in
gen nærmere præsentation. Albert Hael- 
weghs portrætter hører til blandt tidens
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bedste. Johannes Theselius må formodes 
at være identisk med den teologiske kan
didat, Johan Thessel, der i mange år var 
lærer for Ove Skades søn Johan Frede
rik, som ses på stikket mellem søstrene So
phie Amalie og Judithe Cathrine. -  Ove 
Skade døde den 19. oktober 1664 i sin 
gård på Christianshavn. Efter tidens skik 
for adelige personer gik der et stykke tid, 
før han bisattes. Først efter en mindehøj
tidelighed i domkirken den 3. januar 1665 
blev hans kiste anbragt ved siden af hu
struens under kannikekoret.

Augusta Margrethe Marschalck og 
Ove Skade fik i alt syv børn. Af de tre, 
der overlevede forældrene, blev Judithe 
Cathrine 1675 gift med den senere admi
ral Christian Bielke. Hun døde den 5. au
gust 1678 en uge efter, at hun havde født 
sønnen Henrik. Christian Bielke lod sin 
hustrus lig hensætte i en læderbetrukket 
egetræskiste, hvis otte jernhanke sidder i 
store drevne messingblikbeslag med blom
ster og akantus. Inderkisten er som de øv
rige af fyrretræ (fig. 8). Denne kistes låg

Fig. 7. Kobberstik anvendt i Ove Skades ligpræ
diken (udgivet 1666) stukket af Albert Haelwegh 
efter udkast af Johann Thessel. 39 X 49 cm. Th. 
ses de tre efterladte børn: Johan Frederik mellem 
Sophie Amalie og Judithe Cathrine. Det kan ikke 
afgøres, hvem der er hvem af søstrene. Er det 
hustruen og de fire afdøde børn, der venter i 
skyerne? Den kongelige Kobberstiksamling. Hans 
Petersen fot. 1976.

og bund er indvendig beklædt med et 
hvidt lærred, som, før låget er naglet fast, 
er krænget ud og fæstnet med søm langs 
kanten. På det midterste af lågets tre fjæ
le er der borede huller i et mønster (til 
ventilation?). -  Den lille Henrik Bielke, 
der synes at have forvoldt sin moders 
død, overlevede hende kun med ti dage. 
Hans ligkiste (fig. 9) bærer store ligheds
træk med hendes. Her genfindes de sam
me storblomstrede akantusornamenter, og 
langs kanterne sidder der stemplede li
ster i messingblik, som er klippet af i pas
sende længder. Det er endnu uopklaret, 
om disse messinglister, der kendes fra 
mange af tidens ligkister, er forarbejdet
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af hjemlige håndværkere („messingarbej-, 
dere“, som de benævnes i regnskaberne), 
eller om de som færdige „metervarer“ er 
blevet importeret fra udlandet.

Krypten rummer en anden spædbarne- 
kiste (fig. 10). Denne har imidlertid ingen 
kisteplade og synes aldrig at have haft 
nogen. Efter kistens manér at dømme 
kunne den være fra 1650’erne eller 1660’- 
erne. Som Henrik Bielkes kiste er den i 
virkeligheden en lille voksenkiste. Vi kan 
kun gisne om, hvem den indeholder: var 
barnet dødfødt? eller var det dødt, før 
man nåede at døbe det? -  En anden ano
nym barnekiste synes efter størrelsen at 
dømme passende at kunne indeholde den 
fireårige Anna Sophie Bielke, der døde 
1680, to år efter moderen Judithe Ca
thrine Skade.

Ove Skade førte to halvmåner og to 
stjerner i sit våbenskjold. På hjelmen var 
der to svanehalse, der med næbbet holdt 
en ring med en sten. Samtiden kaldte 
slægten for „de spradende Skader“. Det 
er nogle af de sidste skud på Skadernes 
stamtræ, som ligger begravet i domkir-

Fig. 9. Henrik Bielkes kiste. 62 X  30 cm.

Fig. 8. Judithe Cathrine Skades inderkiste. Niels ]. 
Poulsen fot. 1975.

ken. Judithe Cathrine var den af Ove 
Skades børn, der levede længst, og ingen 
af hendes børn opnåede at blive voksne. 
Slægtsoversigten (fig. 3) er i sig selv en 
næsten uhyggelig illustration af, hvor ud
satte datidens barslende kvinder var, 
samt af, hvor mange børn, der døde som 
små. Vi har her at gøre med en økono
misk overklasse, der nok var i stand til at 
skaffe sig føden, men kendskabet til den 
rigtige ernæring har været ringe. En to
tal afmagt overfor barselfeber -  ingen 
forstod endnu hygiejnens betydning -  og 
børnenes sårbarhed overfor almindelige 
børnesygdomme har været medvirkende 
årsager til den store dødelighed. Når ad
skillige adelsslægter i 1600-årene lige
frem uddøde, skyldes det dog ikke alene 
den ringe sundhedstilstand eller, som man 
har ment, degeneration, men også defini
tionen af selve begrebet slægt. Kun dren
gebørn kunne føre slægtsnavnet videre. 
Judithe Cathrines fætter, Jens Christop
her, regnes således som „slægtens sidste 
mand“. Da han døde 1676, uddøde med 
ham de „spradende“ Skader.

Som hovedarving fik Christian Bielke 
retten til krypten. Han var født i Norge 
og havde faret på Østen, før han 1675 
giftede sig med Ove Skades datter. Som 
chef for skibet „Havhesten“ havde han
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været i Trankebar og på Java og havde 
bragt gaver til kongen af Bantam fra den 
danske konge. Christian Bielke udmærke
de sig siden i Skånske krig, hvor han 1677 
deltog i slaget i Køge Bugt. 1683 udnævn
tes han til admiral. 1680 havde han gif
tet sig anden gang med Marie Sophie 
Bielke, datter af rigsadmiral Henrik Biel
ke, der var hans grandfætter. Hun var 
da 23 år, men havde allerede været enke 
i to år. Da også hun døde i barselseng, 
og den 42-årige Christian Bielke 1687 
giftede sig tredje gang, blev det med en 
datter af hans foresatte, søhelten Niels 
Juel, den kun femtenårige Vibeke.

Marie Sophie Bielkes kiste (fig. 11) er 
med tresidet låg, betrukket med fløjl og

Fig. JO. Anonym spcedbarnekiste. 63 X 30 cm.

beslået med forsølvet messingbeslag. 
Hendes fornemme ligkiste tilhører 
en gruppe af kister fra midten af 1680’- 
erne, hvoraf der foreløbig kendes i alt fi
re. Foruden Marie Sophie Bielke drejer 
det sig om hendes fader, rigsadmiral Hen
rik Bielke (f 1683 og bisat i Næsby Kir
ke), og farbroderen Jørgen Bielkes hu
stru, Magdalene Sibylle Gersdorff, der 
var Griffenfelds elskerinde (t 1685 og bi
sat i Trinitatis kirke i København). Ende
lig er også Cathrine Susanne Hahn (f 
1685 og bisat i Krabbernes kapel i Roskil
de Domkirke, men siden 1910 i Vor Frue 
kirke) stedt til hvile i en lignende kiste. 
Hendes mand, Otto Krabbe, havde først 
været gift med en søster til Magdalene 
Sibylle Gersdorff. Disse fire kister ligner 
hinanden så meget, at de må være fra ét 
og samme værksted. Da de alle fire er 
døde i København, er det givet, at værk
stedet skal søges her, men hvem der var 
mesteren, har det desværre ikke været mu
ligt at finde ud af.

Christian Bielke døde den 13. januar 
1694, og i løbet af det samme år døde og
så tre af hans små sønner: den 5. maj den

Fig. 11. Marie Sophie Bielkes kiste. Hver af lågets 
sider bærer otte anevåben. Som en rigtig adels
kvinde har hun kunnet opregne i alt 16 tipolde
forældre af adelig herkomst. Niels J. Poulsen fot. 
1975.
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Fig. 12. Låget til Hans Bielkes kiste. Største mål 
97 X  40 cm.

8-årige Claus Christopher, den 24. maj 
den 6-årige Niels og den 23. december 
den 4-årige Hans. Af drengenes kister 
bør Hans Bielkes fremhæves (fig. 12). Sel
ve den trapezformede kiste er uden nogen 
udsmykning, hvorimod det tresidede låg 
er rigt prydet med rankeværk i forsølvet, 
stemplet messingblik.

Christian Bielke selv hviler i en smukt 
forarbejdet kobbersarkofag med svungne 
barokformer (fig. 13). Kisten har hulkeh- 
let låg; den har hvilet på kuglefødder, og 
de fire hjørner indfattes af bøjleformede 
volutter. I hovedenden er indsat en kob
berstøbt buste (fig. 14). Sammenholder 
man Christian Bielkes portræt med det 30 
år ældre stik af hans første svigerfader, 
Ove Skade (fig. 7), er det tydeligt, at mo
den er skiftet. Det gælder frisuren, som 
det gælder ligkisterne! Der kendes nogle 
få kobbersarkofager med portrætbuster 
fra denne tid. Frederik 3. og dronning 
Sophie Amalies gravmæler i Roskilde 
Domkirke synes at have leveret forbille
det. Disse sarkofager stod færdige i 1686 
eller 1687 og var tegnet af kongens gene
ralbygmester, Lambert van Haven. Vi ved 
ikke, om van Haven også har tegnet Chri-

Fig. 13. Christian Bielkes kobbersarkofag. Luden 
Hecklen fot. 1975.



stian Bielkes kiste; derimod kan det kon
stateres, at der er en nøje overensstem
melse mellem admiralens sarkofag og de 
kobbersarkofager i Holmens kirke, der 
rummer hans svigerforældre, Niels Juel 
( t  1697) og Margrethe Ulfeld (+ 1703).

Kryptens to yngste kister rummer Chri
stian Bielkes datter af andet ægteskab, 
Edele Bielke, og hendes mand, viceadmi
ral Just Juel. Edele Bielke var atten år og 
-  kan det nu tilføjes -  ganske nydelig at 
se til, da Just Juel 1702 giftede sig med 
hende. Ægteskabet varede mindre end fire 
år, så døde hun efter fem måneder i for
vejen at have født datteren Sophie. 
På hendes kisteplade står der: „Annam 
det sidste Kyss till afscheed paa din Küste 
. . .“. Just Juel giftede sig ikke igen. 1709— 
11 optrådte han som Danmarks udsen
ding ved tsar Peter den Stores hof 
i Moskva. Takket være hans dagbog og 
hans følgesvend, den unge teologiske 
kandidat Rasmus Æreboes selvbiografi 
ved vi ganske meget om denne spænden
de rejse. Just Juel faldt i Store Nordiske 
Krig i søslaget ved Rygen den 8. august 
1715. Han dræbtes af en tolvpunds ka

Fig. 14. Christian Bielkes buste. Han er fremstillet 
i tidens stil med en vældig allongeparyk, i rust
ning og med ordensbånd.

nonkugle, der nu hænger under hans epi
tafium i Roskilde Domkirke (fig. 1). Tra
ditionen om, at han blev ramt bagfra i 
højre hofte, kan bekræftes. Da hans in- 
derkiste i år skulle tages under den kyn
dige snedkers behandling, og det derfor 
blev nødvendigt at åbne kisten, kunne der 
konstateres en større blessure om
kring højre hofte. Liget var som ventet 
lagt i kiste uden nogen præserverende be
handling og var nu mumificeret. Det var 
indsvøbt i lagner og lå i et tykt lag høvl
spåner. Just Juel, der viste sig at være 
ret lille af vækst, var iklædt ligskjorte og 
ligvest. Hans foldede hænder var gledet 
fra hinanden. På brystet og heftet til hans 
vest lå et miniaturemaleri af hans elske
de hustru.

Miniaturen (fig. 15) viser en ung kvin
de med lyst hår og blå øjne. Håret er buk
ket over et lyserødt bånd, der er synligt 
over midterskilningen og ved siderne. To 
kokette små krøller er lagt frem på pan-
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Fig. 15. Miniature, forestillende Edele Bielke. Fun
det i Just Juels kiste. 2,2 X 1,8 em. Det lille 
maleri synes at være malet på pergament. Det 
sidder bag en slebet bjergkrystal, facetteret i kan
ten, der er indfattet i en ramme af guld, som 
igen sidder i en tunget kapsel af sølv med to 
øskner bagtil. Heri sidder det sorte repsbånd af 
silke.

Fig. 16. Edele Bielkes kiste. Bag denne ses Augu
sta Margrethe Marschalcks kiste. Hiels J. Poul
sen fot. 1975.
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den, medens det løst hængende hår blødt 
falder ned langs nakken og hviler 
på skuldrene. Den nedringede blå kjole 
er kantet med en knipling. Det lille maleri 
er, efter at det i mere end halvtredie år
hundrede har været gemt i kisten, i over
ordentlig god stand. Da det kun kan tæn
kes at forestille Edele Bielke, kan det nø
je dateres. Det er usigneret, men med de 
mange oplysninger, vi har om det, tør 
man håbe, at kendere af miniaturemale-



Fig. 17. Englehoved på Edele Bielkes kiste. Et 
arbejde fra Michel og Nicolai Schrøders værk
sted. Niels ]. Poulsen fot. 1975.

riets kunst vil kunne fortælle, hvem der er 
mester for det fine lille arbejde.

Edele Bielkes og Just Juels kister (fig. 
16 og 18) har -  uden at være helt identi
ske -  mange overensstemmende træk. Det 
er egetræskister med svungne barok
former og hulkehlet låg. Det sorte ruskind 
er prydet med forsølvede profillister og 
metalbeslag. Hjørnerne indfattes af vo- 
lutter med akantusløv, hvorover der sid
der englehoveder med vinger (fig. 17). På 
Just Juels kiste er der på langsiderne kro
nede våbenskjolde flankeret af romerske 
soldater (fig. 19).

Efter en arkivundersøgelse er det nu 
muligt at oplyse, hvem der har udsmykket 
Edele Bielkes og Just Juels karakteristiske 
kister og fortælle lidt om de håndværke
re, der har været beskæftiget med at lave 
velstående folks pragtkister. På Landsar
kivet for Sjælland findes der i Hofret
tens arkiv -  Hofretten var fra 1682 vær
neting for de kongelige embedsmænd -  en 
lang række skiftesager, hvoraf ikke få in
deholder begravelsesregnskaber. Heri 
ligger der ofte bilag og regninger fra de 
håndværkere, der har leveret den afdødes 
ligkiste. Det drejer sig først og fremmest 
om snedkere, men også om kleinsmede,

der udførte bærehankene, remmesnidere, 
der betrak kisten med læder eller fløjl, og 
gørtlere, der leverede metaludsmyknin
gen. Ved en gennemgang af regnskaber
ne viste det sig, at især gørtlerne Michel 
og Nicolai Schrøder havde været engage
ret. For at få et indtryk af deres arbejde 
gjaldt det nu om at finde et regn
skab, hvor kisten stadig var bevaret. Det 
lykkedes! Baron Peter Rodsteens kiste 
står endnu i Århus Domkirke, og ved at 
studere denne kiste nærmere kunne det 
fastslås, at Michel og Nicolai Schrøder og
så har været mestre for Edele Bielkes og 
Just Juels kister.

De to gørtlere, Michel og Nicolai 
Schrøder, var far og søn. (En uddybende 
artikel, „Michel og Nicolai Schrøder“, 
forventes trykt i Hist. Medd. om Køben
havn, 1977). De boede og arbejdede i 
Skindergade 23 i København. Michel 
Schrøder kvitterede på tysk, og da en svi
gersøn kom fra Hamborg, er det måske

Fig. 18. Just Juels kiste. På inderkisten, der som 
hustruens er betrukket med sort klæde, ligger end
nu jorden fra præstens jordpåkastelse. Der er an
vendt fint hvidt sand. Niels J. Poulsen fot. 1975.
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Fig. 19. Just Juels kiste. Detalje af langsiden. 
Niels J. Poulsen fot. 1975.

rimeligt at tro, at Schrøderne er indvan
dret fra denne by. Faderen, der døde un
der pesten i 1711, kaldes som oftest „mes
singarbejder“. Sønnen, der døde 1723, 
kalder sig derimod „gørtler“. Den tids 
gørtlere arbejdede i forskellige metaller 
og fremstillede bæltespænder, lysesta
ger og husgeråd af forskellig slags, men 
Schrøderne synes ligefrem at have specia
liseret sig i fremstillingen og udsmyknin
gen af pragtkister. Nicolai Schrøder en
gagerede således selv snedker og remme- 
snider. Den udsmykning, der er anvendt 
på Edele Bielkes og Just Juels kister be
nævnes „hvidt zink“, og om trælisterne

hedder det, at de er først fortinnet og 
derefter forsølvet. Prisen for en sådan ki
ste kunne løbe helt op i 150 rigsdaler.

Ove Skades krypt rummer en familie
begravelse, der har været benyttet igen
nem tre generationer. Krypten besidder i 
historisk og navnlig i kulturhistorisk hen
seende en række spændende træk og teg
ner på fremragende vis et billede af ade
lens gravudstyr under den ældre enevæl
de. Det er forståeligt, at menighedsrådet 
har gjort sig overvejelser om betimelig
heden af at ofre midler på en istandsæt
telse af kisterne, men med den rigdom af 
oplysninger, der foreløbigt har kunnet 
udledes af kryptens indhold, tør man hå
be, at det vil være muligt at finde udve
je for at bevare denne karakteristiske be
gravelse som et samlet hele.
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Renneil og Bellona
To polynesiske øer på langspring ind i en ny tid 

A f  TORBEN MONBERG

Nede i det sydvestlige hjørne af Stilleha
vet, som nogle af de sydligste øer i den 
melanesiske øgruppe Salomonøerne, lig
ger to polynesiske øer, der i særlig grad 
har været centrale i Nationalmuseets 
forskningsaktiviteter.

De to øer hedder Rennell og Bellona, 
navne, som de ganske vist først har fået 
efter, at europæiske opdagelsesrejsende 
i begyndelsen af forrige århundrede fik 
dem anbragt på deres kort over det 
enorme hav med de tusinder af øer. I vir
keligheden hedder Rennell Mugaba Qg 
Bellona Mungiki; men det vidste de første 
kartografer ikke, for de så dem kun fra 
søsiden og gik aldrig i land.

Det har i det hele taget været karakte
ristisk for de to øer, at de har fået lov at 
ligge uberørt og isoleret fra omverdenen 
helt op til vor tid. I 1897 blev de indlem
met formelt i det engelske protektorat, 
Salomonøerne. I 1910 sendtes to melane
siske missionærer til Rennell for at om
vende befolkningen til kristendommen, 
men de blev dræbt efter en uges ophold 
dernede. Først i slutningen af 1920’rne og 
i 1930’rne begyndte sporadiske videnska
belige ekspeditioner at se nærmere på na
turen og befolkningen på Rennell. Geolo
gerne fandt, at øen var uden interesse som 
muligt objekt for udvinding af gødnings
stoffer eller ædle mineraler, og man lod 
den derfor i fred. Også antropologer og 
læger fandt det rådeligst, at Rennell og 
Bellona forblev isolerede fra omverde
nen. Dels var øboerne på grund af deres 
langvarige ensomhed så modtagelige for 
smitte fra selv de almindeligste af den 
hvide mands sygdomme, forkølelse, influ
enza og kighoste, at de døde som fluer 
efter farlige epidemier, når et skib hav
de besøgt øerne, dels anså antropologerne 
dem for så mærkværdige og sjældne -  et

levende eksempel på en urbefolkning -  at 
man tilrådede at holde dem isoleret og 
kun give forskere tilladelse til at studere 
disse sære væsener. Man ville med andre 
ord holde dem som en slags menneskelig 
zoologisk have.

Denne isolation holdt sig i mange år, 
og en egentlig undersøgelse af mere dybt
gående karakter fandt først sted i begyn
delsen af 1950’erne i forbindelse med den 
danske Galathea-ekspedition.

I denne deltog bl. a. Torben Wolff 
fra Zoologisk Museum og Dr. Kaj Birket- 
Smith, der var leder af Nationalmuseets 
etnografiske samling. Birket-Smith, som 
havde helliget hele sit forskerarbejde til 
etnografiske undersøgelser blandt eski
moerne i det arktiske område, fandt, at 
det kunne være ham til nytte også at be
søge en tropisk kultur. Resultatet var, at 
han valgte Rennell som forskningsfelt, ik
ke mindst fordi han vidste, at der kun var 
lavet meget få etnografiske undersøgelser 
på denne ø, der i realiteten var en af de 
mest ukendte i Oceanien.

Efter Galathea-ekspeditionen publice
rede Birket-Smith en bog, han med beske
denhed kaldte „En etnologisk skitse af 
Rennell-øen, en polynesisk enklave i Me
lanesien“ („An Ethnological Sketch of 
Rennell Island, a Polynesian Outlier in 
Melanesia“). Det skitsemæssige i bogen 
ligger i, at den i sin opbygning hovedsage
lig helliger sig den materielle kultur på 
Rennell og bidrager med nogle kompara
tive betragtninger omkring den rennelle- 
siske kulturs forhold til kulturerne i Me
lanesien og det egentlige Polynesien. Tak
ket være sit brede anlæg virkede bogen 
imidlertid som en inspiration til et videre 
antropologisk arbejde på begge de poly
nesiske naboøer Rennell og Bellona.

I 1957-58 begyndte den amerikan-
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Feltarbejde på Bellona. Til højre ses professor 
Samuel H. Elbert sammen med en af øens lærde 
mænd Daniel Tuhanuku, under arbejdet på sin 
ordbog over sproget på Rennell og Bellona.

ske sprogforsker Samuel H. Elbert en 
sprogvidenskabelig analyse af øernes 
sprog, et arbejde han skulle følge op gen
nem de næste årtier -  og som foruden en 
lang række artikler om sprog og folklore 
har resulteret i en ordbog over sproget på 
Rennell og Bellona, formodentlig en af de 
mest omfattende og detaljerede der fin
des om noget polynesisk sprog, bortset fra 
ordbogen over sproget på Hawaii, som 
Elbert i øvrigt også har været hovedfor
fatter til.

I 1958 fortsattes det danske arbejde på 
Rennell og Bellona. Med Elberts lingvisti
ske studier og med Birket-Smiths „skit
se“ var grunden lagt til et mere detaljeret 
arbejde omkring øernes sociale organisa
tion, og ikke mindst deres før-kristne reli
gion. En af de interessante faktorer ved 
de to øer var bl. a., at de først var blevet 
omvendt til kristendommen i 1938, sene
re end praktisk taget nogen anden poly
nesisk ø, og at der derfor var mulighed 
for netop her at studere strukturen i en 
polynesisk religion, i lighed med hvad 
Raymond Firth havde gjort i sine klassi
ske arbejder om en anden polynesisk 
enklave i Melanesien: Tikopia. Medens

Firth havde lejlighed til at observere den 
før-kristne religion på nærmeste hold, 
fordi kun den ene halvdel af øen var ble
vet kristnet, da han i slutningen af 1920’- 
rne opholdt sig der, måtte undersøgel
serne af religionen på Bellona og Rennell 
bygges på beskrivelser og demonstratio
ner givet med beredvillighed af 
øens voksne mænd og kvinder, som selv 
havde taget aktivt del i de gamle ritualer, 
og som stadig havde hele deres kognitive 
verden forankret i den gamle kultur

Studiet af religionen på en stillehavsø 
er ikke det samme som at studere religi
on i et vestligt samfund. For overhovedet 
at forstå dens mening og indhold må man 
erhverve sig en overordentlig detaljeret 
viden om den sociale struktur i samfundet 
i dets helhed, simpelt hen fordi religiøs 
praksis og dagligdag er vævet ind i hin
anden i en sådan grad, at der foregår en 
stadig vekselvirkning mellem det religiø
se og det profane. Guder og forfædre er 
ikke fjerne overnaturlige væsener, der til
bedes, men overordentligt nærværende 
dele af den sociale virkelighed.

Gennem årene, der fulgte, udførte dan
ske forskere sådanne studier -  ikke alene 
af den sociale struktur, som den var, før 
europæerne kom til øerne med deres nye 
religion, men også af den „moderne“ kul
tur på øerne. Skønt Rennell, den største af 
de to øer, er blevet undersøgt i detaljer,
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er undersøgelserne der af noget mindre 
omfang end på den mindre ø Bellona, hvor 
forskere med højst forskellig videnska
belig baggrund: socialantropologi, socio
logi, psykologi, geografi, botanik, zoologi 
og lingvistik gennem feltarbejde har for
søgt at anskue et lille samfunds livsfor
mer og kultur med det formål at få et så 
detaljeret og så bredspektret billede af 
samfundet som muligt.

Et af de væsentligste studieformål på 
Bellona har været at undersøge den so
ciale forandringsproces, som har fundet 
sted siden kontakten med omverdenen be
gyndte -  op til i dag og forhåbentlig vi
dere frem.

Man kan måske synes, at sådanne studi
er af forandringsprocesser i et lille sam
fund på 800 mennesker i Stillehavet, 
langt fra vor verden, er en slags overflø
dig type forskning. Det er langt fra til
fældet. Tværtimod kan netop sådan
ne studier bibringe os en forståelse af 
nogle af de mest elementære led i foran
dringsprocesser i menneskelige samfund. 
Dette skyldes tildels, at vi på en ø som 
Bellona har at gøre med et samfund, der 
indtil et vist tidspunkt helt har udviklet 
sin egen kultur, er tilpasset sit specielle 
miljø -  og som først meget sent er kom
met i kontakt med en fremmed omver
dens kulturer og livsformer. Den 
omstændighed, at vi har at gøre med et 
hidtil isoleret samfund med et begrænset 
antal mennesker, gør det til et ideelt felt
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for samfundsvidenskaben, der endnu på 
mange måder befinder sig på på et forsk
ningsmæssigt ungdomsstade, så de mest 
elementære ting må læres fra bunden. Der
for er det i mange henseender praktisk at 
foretage studier af samfund med et be
grænset befolkningstal, hvor vi i alle ni
veauer kan registrere påvirkningerne 
udefra. I dag ved vi så meget om disse på
virkninger, at vi kan sige mere om deres 
betydning, f. eks. for hvordan befolknin
gen på de to øer har absorberet, omfor
met eller forkastet de forskellige typer af 
fremmed indflydelse -  og vi kan sætte 
det i forbindelse med vor viden om sam
fundets egen sociale struktur og med de 
faktorer, som netop gør, at man har reage
ret forskelligt over for udefra kommende 
påtryk. Jeg skal vende tilbage til dette 
spørgsmål om lidt.

Det detaljerede kendskab til kulturen 
og befolkningen på Bellona har også ma
nifesteret sig i andre former for produktiv 
videnskabelig aktivitet. For eksempel er 
vort kendskab til øens sprog i dag så godt, 
at vi kan arbejde derude, som om vi ar
bejdede i vort eget samfund. Men de store 
forskelle i måden at opleve den omgi
vende verden på fra et vestligt og til et 
polynesisk samfund har givet os anled
ning til i dybden at studere, hvordan vidt 
forskellige medlemmer af menneske
racen strukturerer deres verden. I ethvert 
samfund finder vi en eller anden form for 
orden i livsoplevelsen og den sociale or
ganisation, der er knyttet til den. Sådanne 
typer af „orden“ kan være af helt forskel
lig art, og det kan ofte være svært for den 
vestlige forsker at trænge ind i en frem
med verden. De mange års arbejde i det 
lille samfund har gjort det muligt for os at 
se den bellonesiske verden indefra -  så 
meget det nu er muligt, når man ikke selv 
er opdraget fra de første barneår i dette 
samfund. Som et eksempel herpå kan det

Dansen spillede en meget stor rolle i bellonesernes 
liv før kristendommen indførtes i 1938. På en 
gammel film fra 1930 har vi nogle af dansene 
bevaret; men trods missionærernes forbud kan Bel
lonas folk endnu huske de gamle danse og trodser 
sommetider forbudet.
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Moderne og gammel bebyggelse på Bellona. Det 
gamle hus (th) var bundet sammen med sindrige 
flettede snøringer, taget havde buede spær og det 
havde ingen vægge. Moderne huse er bygget i me
lanesisk stil (tv). Hvis ejeren har råd til det vil 
han oven i købet forsyne huset med bliktag, som 
holder langt længere end den traditionelle tæk
ning med pandanus-blade.

nævnes, at det har været muligt at klar
lægge, hvorledes belloneserne klassifice
rer deres omverden på en anden måde 
end vi. Vort verdensbillede, der i høj 
grad er bygget over Linné’s klasser af dyr 
og planter, er ingenlunde universelt. For 
bellonesere er dyrene delt op på en helt 
anden måde, end vi er vant til. Mennesker 
sættes i gruppe med hajer og skildpadder. 
Man klassificerer fisk efter f. eks. halens 
og finnernes form, mens deres farve in
gen rolle spiller. Samme dyr kan optræ
de i flere klasser på én gang.

I planteverdenen har man et utal af se
parate navne for vækster, men navnene 
går ofte på andre faktorer end deres bo
taniske forskelle. Disse sidste spiller dog 
på den anden side også en uhyre stor rol
le for visse plantearters vedkommende. 
Det er f. eks. ejendommeligt, at vi på Bel
lona har et navn for mutationer, mens 
der ikke skelnes mellem urteagtige og træ
agtige vækster.

På det sociale område ser vi på Bello
na et samfund, hvor den mundtlige tradi
tion, øens historie, spiller en altafgørende 
rolle som kodeks for den sociale organisa
tion. De mundtlige traditioner omfatter en 
rig samling af mere mytisk prægede for
tællinger, hvori guderne spiller den væ

sentlige rolle, og samtidig også et korpus 
af ..historie" i vor forstand. Belloneserne 
kender deres egne slægtslinjer 24 genera
tioner tilbage, og de har traditioner om, 
at de på den tid kom til øen i to kanoer 
fra en ø, de kalder „Ubea“, hvilket for
modentlig er Wallis Island mellem Fiji 
og Samoa. De fortæller også, hvorledes 
både Rennell og Bellona allerede på det
te tidspunkt var befolket af mennesker, 
som de kalder for hiti’er, det samme ord 
vi finder i navnet Tahiti, Fiji og Viti, der 
er kendte stednavne i Polynesien. De har 
nøje rede på, hvorledes det gik deres for- 
fædre, efter at de havde udryddet den 
oprindelige befolkning. For hver genera
tion op til vore dage har de detaljerede 
fortællinger, der skildrer, hvorledes sam
fundet først blev opdelt i forskellige kla
ner (de oprindelige ægtepar, der ankom 
som de første til øerne), og hvorledes de 
delte øen op mellem sig i distrikter, der 
hvert rummede både den gode havejord i 
midten af den hævede koralatol og et 
stykke urskov, hvor man kunne jage fly
vende hunde, duer og andet vildt, og 
hvorfra man kunne hente de store 
træstammer til bygning af huse, kanoer 
og redskaber. Yderst havde hver klan et 
stykke kystlinje, hvor man kunne trække 
sine kanoer op, og hvorfra man kunne gå 
ud på fiskefangst i de enkle udliggerka
noer. Den mundtlige historie skildrer, 
hvorledes klanerne, altsom generationer
ne forløb, kom i stridigheder og udskil
tes i enkelte faderretslige slægtslinjer, der 
var politisk autonome, og som hver havde 
sin del af Bellonas jord. I de senere gene
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rationer kendes disse historier i de mest 
ubegribelige enkeltheder. Denne interesse 
for historien er naturligvis ikke blot et 
tidsfordriv, men opstået af den omstæn
dighed at netop slægtshistorierne er den 
uskrevne lovbog og matrikel for den lille 
ø. Når fejder omkring et stykke jord op
står, fremdrages historierne som vidnes
byrd om retmæssigt ejerskab. Indtil kri
stendommen indførtes i 1938 var slægts
fejder med drab og snigmord en del af 
Bellonas dagligdag. I dag er de afløst af 
endeløse retssager, der bringes for den lo
kale domstol for derefter i mange tilfælde 
at blive appelleret til den højere domstol 
i Salomonøernes hovedstad, Honiara.

Som i andre samfund er der et nært 
forhold mellem ejendomsbegreberne og 
den sociale organisation på Bellona. Jor
den ejes individuelt af mænd tilhørende 
de 21 forskellige faderretslige slægt
skabsgrupper på øen. Alt efter personers 
slægtskabsforhold til ejeren hersker 
der bestemte regler for andre personers 
brugsret til denne jord. Eksempelvis kan 
brødre af samme slægtslinje låne jord af 
hinanden uden at skulle give kompensati
on, medens fjernere slægtninge normalt 
vil yde ejeren en del af høsten for brugs
retten i en dyrkningssæson. Hele Bello

nas havebrug er ganske kompliceret, bå
de med hensyn til teknik og distribution af 
afgrøderne. Havebrug udgør sammen 
med fiskeri de vigtigste erhverv på øen 
og danner basis for den lokale økonomi. 
Først i de sidste årtier, hvor folk fra Bel
lona er begyndt at tage arbejde i andre 
dele af Salomonøerne, er penge kom
met ind i det økonomiske system, men de 
traditionelle erhverv udgør stadig den 
væsentligste økonomiske faktor. Også 
med hensyn til økonomisk ideologi adskil
ler Bellona sig helt fra Vesten og dens 
kultur. Når et stort fiskedræt er gjort, el
ler når en stor have med yams, taro eller 
bananer er høstet, uddeler ejeren eller 
brugeren praktisk talt hele afgrøden ved 
en høstfest, og han beholder kun en ringe 
del af den, oftest de ringeste frugter, for 
sig selv og sin familie. Gennem festerne 
finder der således en konstant og fortlø
bende udbyttedeling sted, og samfundets 
medlemmer bliver herigennem dels øko-

Taupongi, der ses på dette billede sammen med sin 
kone, er en nær ven af Danmark og af danske 
forskere. Denne lærde mand har været gæst hos 
forskerne, både på Hawaï og i Danmark i lange 
perioder, hvor han har hjulpet med udarbejdelsen 
af ordbogen og med at give data om øernes gamle 
og moderne kultur.
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nomisk forpligtede over for hinanden i en 
kontinuerlig kæde, dels levnes der rum 
for, at de gennem sådanne foranstaltnin
ger sikrer sig selv mod sult i perioder, 
hvor de på grund af sygdom eller af an
dre årsager ikke er i stand til at dyrke 
jorden eller fiske selv.

En anden faktor, der er medvirkende 
til at sætte produktionen i vejret, er en 
konstant konkurrence om social prestige 
på øen. Modsat det vestlige økonomiske 
system skaber man sig ikke høj status på 
Bellona ved at samle sig meget jordisk 
gods, men tværtimod ved at fordele så 
meget som muligt til andre. Og den mand, 
der gennem arv eller på anden måde har 
erhvervet sig megen jord eller er en flit
tig bruger af andres jordarealer, skaffer 
sig selv højere status i det bellonesiske 
samfund. Dette har imidlertid interessant 
nok ikke ført til, at der er opstået noget 
egentligt høvdingesystem på øen, sådan 
som det ellers er karakteristisk for næsten 
alle andre polynesiske samfund. Bellona 
har ikke nogen central politisk autoritet i 
høvdingen eller i høvdingene som f. eks. på 
Tikopia, Samoa eller Tonga. I det tradi
tionelle samfund var hver slægtsgrup
pe en selvstændig politisk enhed, og det 
er først efter kontakten med europæerne, 
at der er etableret et centralt lokalråd på 
øen, valgt blandt lokale kandidater. Dette 
lokalråd udgør Bellonas „kommunalbe
styrelse“. (I de allerseneste år er dette lo
kalråd blevet slået sammen med råd fra 
andre af Salomonøerne og udgør nu en 
endnu mere centraliseret politisk organi
sation.) Samtidig har Salomonøernes re
gering dekreteret, at Bellona skulle vælge 
et råd af „høvdinge“ (chiefs) -  forment
lig i den tro at sådan ét måtte en polyne
sisk ø have. Belloneserne har da også ly
digt valgt en gruppe „høvdinge“ med en 
„overhøvding“ i deres midte. Det er deres 
opgave at udforme lokale love for øen ba
seret på samfundets traditionelle kultur.

Den lille ø Bellona rejser sig som en lille prik, 
kun 11 km lang og 2 km bred over Stillehavets 
enorme vandmasser, langt fra alfarvej.

Denne sidste institution har vakt både 
undren, irritation og munterhed på Bello
na, hvor man netop har været vant til en 
langt mindre centraliseret styreform. Re
sultatet har da også været, at belloneserne 
i dag er noget forvirrede med hensyn til, 
hvad de egentlig skal stille op med disse 
regeringsvalgte „høvdinge“. Sikkert er 
det i hvert fald, at medlemmerne af de 
enkelte slægtslinjer ikke vil finde sig i, at 
„høvdingene“ blander sig i deres interne 
ejendomsforhold eller politiske affærer. 
Denne udefra påbudte sociale forandring 
af øens struktur er en kilde til nye kon
flikter i det lille samfund.

Dette er blot ét eksempel på de konflik
ter, der er opstået ved bellonesernes mø
de med den fremmede verden. Nærmere 
studier af den sociale forandring på øen 
kan vise en lang række andre kilder til 
konflikter, deres årsager og deres resul
tater.

For at give et indblik i, hvor det er 
muligt for socialantropologen at påvise 
sådanne strukturelle komplikationer i et 
samfund, skal vi her give to eksempler på, 
hvad der kan ske ved sammenstødet mel
lem to kulturer.

I begyndelsen af 1960’erne -  mens Sa
lomonøerne endnu var et britisk protekto
rat -  besluttede øgruppens britiske styre 
at gøre en indsats for at ophjælpe økono
mien i de utallige små samfund inden for 
dets regeringsområde. Ud fra de bedste 
hensigter og idealer havde man i sin 
visdom fundet ud af, at det måtte være det 
helt rigtige at oprette lokale kooperati
ve salgs- og brugsforeninger i Salomon-
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øerne. Belloneserne fik også en sådan for
ening. Man kunne melde sig ind ved at 
betale nogle få dollars for en aktie. Der
som man bagefter høstede kokosnødder 
fra sin jord, tørrede dem og fremstillede 
kopra, fik man en vare, som man kun
ne sælge til „udlandet“ gennem sin loka
le kooperative forening. Samme forening 
ville samtidig oprette en forretning, en ve
ritabel brugs på øen, hvor medlemmerne 
kunne købe vestlige goder som potter og 
pander, bukser, skjorter, hårpomade, fi
skeline, fiskekroge, læderbælter -  og sågar 
cykler. Alt dette lød såre skønt og ideelt. 
Det måtte jo udefra set være en ideel øko
nomisk organisationsform netop i sam
fund, der var baseret på fællesskab og 
samarbejde, som f. eks. det bellonesiske.

Foreningen eksisterede to år og gik der
på ned med et betragteligt underskud og 
politisk ballade.

Sagen var naturligvis, at de gode re
geringsfolk havde planlagt mere efter de
res egne vestlige idealer, end de havde 
gjort forsøg på at sætte sig ind i de bel
lonesiske. De kendte ikke den lokale øko
nomiske ideologi, og derfor gik det såre 
ilde.

Paul Sa'engeika. en af øens høj-status personer er 
en mand med uhyre begavelse og viden. Han 
var en af det før-kristne Bellonas mest ansete 
mænd. Hans status ses bl. a. af hans store tatove
ring, der dækker næsten hele overkroppen og kun 
lader den lysere hud skinne igennem i tynde linjer. 
Sa'engeika har været forfatterens lærer og nære 
ven gennem snart 19 år.

Havde man spurgt samfundsforskerne, 
inden man begyndte at lave brugsfor
ening i dette samfund, kunne man på for
hånd have fået svar på, hvordan det ville 
gå med et sådant initiativ. Den stærke po
litiske opdeling af øen i selvstyrende (og 
rivaliserende) slægtslinjer gjorde det 
umuligt at lave én samlende brugs
forening på øen. Det viste sig også, at kun 
en lille procentdel af befolkningen meld
te sig ind. Produktionen af kopra var nok 
fællesarbejde, men oftest mellem folk af 
samme slægtslinje eller folk, hvis slægter 
var knyttet sammen gennem ægteskab. 
Efter bellonesisk skik skulle disse hjælpere 
have kompensation for deres hjælp; ja, i 
realiteten uddelte producenten næsten he
le den indvundne kapital dels til hjæl
pere, dels til slægtninge, akkurat som man 
gjorde med afgrøderne. Hermed faldt
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en del af indtægten for kopraproduktionen 
i hænderne på folk, der ikke var medlem
mer af brugsen og ikke på nogen måde 
følte sig forpligtet til også at bruge disse 
penge til indkøb i den lokale brugsfor
ening. På den måde sivede betydelige 
pengesummer bort fra øen -  og uden om 
brugsen. Ifølge sagens natur ville produ
centen ikke, selv hvis han var medlem, 
have nogen kontanter at investere i sel
skabet til dets videre drift, for han hav
de jo uddelt størsteparten af sin indtje
ning til andre.

Et andet problem var transporten af 
kopra. Medlemstallet i brugsen var for 
lille til, at man kunne forvente, at dens 
medlemmer skulle bære de tunge kopra
sække til kysten selv. Man måtte altså 
for betaling få ikke-medlemmer til at ud
føre en del af dette arbejde, som med
lemmer ellers var forpligtede til at udfø
re gratis. Herved mistede selskabet en be
tydelig del af sin kapital.

Nede ved stranden i øens nordvestlige 
ende havde brugsforeningen sit lagerskur 
for kopra. Det var her skibe, der skulle 
bringe kopraen bort fra øen, ankrede op.

Det gamle lændeklæde af bark, der var den eneste 
beklædningsgenstand indtil 1938, er nu forsvundet. 
Kun denne gamle herre, Tango'eha bar lænde
klædet til sin død i begyndelsen af 1960'erne.

Men problemet var, at regeringen sendte 
for få skibe med alt for lange og ure
gelmæssige mellemrum til Bellona til at 
kopraen kunne holde sin kvalitet. Bello- 
neserne var for ukyndige i kopratørring 
til at lave en vare af en kvalitet, der var 
god nok til at kunne ligge og vente. Resul
tatet var, at kopraen rådnede i skuret eller 
blev af en så ringe kvalitet, at man kun fik 
meget lave priser for den. Her var endnu 
en kilde til store tab for selskabet.

Alt i alt førte bellonesernes samar
bejdsproblemer, deres særegne økonomi
ske ideologi og dårligt tilrettelagte pro
duktionsteknik til, at det lille sårbare sel
skab altså måtte lukke efter kun få års 
forløb.

Resultatet var naturligvis, at bellone- 
serne blev trætte af samarbejdet med eu
ropæerne også på dette punkt, og man op
gav næsten produktionen af kopra. Kul
turmødet fik et meget disharmonisk og 
uheldigt forløb for begge parter. Dette 
forløb kunne have været forudsagt, hvis 
regeringsmyndighederne havde haft et 
bedre kendskab til kultur og ideologi på 
den lille stillehavsø.

De allerseneste år har vist endnu et ek
sempel på problemerne omkring Bellonas 
kontakt med den omgivende verden. Si
den kontakten med europæerne begyndte 
for alvor efter anden verdenskrig, er be
folkningstallet steget væsentligt på øen; i 
1938 var det omkring 450, og nu er det 
oppe på over 800. Selv om en del bellone- 
sere ikke bor på Bellona hele tiden, men 
har taget arbejde i andre dele af Salo- 
monøgruppen, har øen svært nok ved at 
brødføde den hjemmeværende befolk
ning. Dette hænger sammen med en ræk
ke forskellige økologiske faktorer, der og
så har været grundigt studeret af danske 
forskere.

Det traditionelle bellonesiske flytte
marksbrug, hvor et areal fik lov at ligge 
i omkring ti år, inden det igen dyrkedes,
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At Bellonas folk er Polynesiere ses tydeligt i den
ne drengs træk. Han er langt lysere og mere 
'europid' af udseende end folkene på de omlig
gende øer i Melanesien.

var et såre rationelt havebrugssystem, der 
sikrede store afgrøder. Kontakten med eu
ropæerne fik imidlertid en alvorlig ind
flydelse på dette system med ganske ka
tastrofale resultater: Den forbedrede 
sundhed på øen har sat befolkningstallet 
i vejret, og ønsket om at erhverve sig 
vestlige kultur-„goder“ har samtidig 
skabt et behov for at producere noget, der 
kan omsættes i penge. Kopra resulterede i, 
at man tilplantede en betydelig del af den 
værdifulde havejord med ^kokospalmer. 
Ønsket om kontakt med omverdenen var 
desuden så stærkt, at man med egne hæn
der byggede en landingsbane for flyve
maskiner netop der, hvor noget af øens 
bedste havejord lå. Dertil kom naturligvis 
missionens krav om, at befolkningen skul
le flytte sammen i byer omkring kirkerne. 
Det gjorde den -  og landsbyerne kom og
så med deres store fodboldbaner til at lig
ge i de gode gamle havearealer.

Megen jord gik tabt på den måde, men 
det var næsten ikke det værste. Efter kon
takten med europæerne indførtes den sø
de kartoffel, bataten, på øerne. Det var 
en lokkende afgrøde, der let kunne gro i 
arealer med langt kortere brakperioder 
end de traditionelle planter. Men det uhel
dige var, at dette også betød en katastro
fal udpining af jorden, der i dag er så 
ringe, at man -  i modsætning til tiden før 
kontakten med den hvide mands verden -  
oplever veritable hungerperioder på Bel
lona. Jorden har i bellonesernes øjne mi
stet størstedelen af sin værdi.

Det er derfor ikke underligt, at man 
har set sig om efter indkomster, der kun
ne erstatte den faldende fødevareproduk
tion. I slutningen af 1960’erne opdage
des det, at der på Bellona fandtes en be
tydelig mængde fosfat i jorden, nok til at 
det kunne betale sig at udvinde den. Et 
udenlandsk selskab har ansøgt regeringen 
om tilladelse til at begynde minedrift på 
den lille ø, samtidig med at det har lovet

belloneserne guld og grønne skove -  løf
ter som aldrig vil kunne opfyldes, men 
som har tjent vel til at lokke størsteparten 
af befolkningen til at indtage en positiv 
holdning over for tanken om at sælge sto
re dele af øen til minedrift. Denne reak
tion er naturlig, for belloneserne befinder 
sig i dag i en desperat økonomisk situati
on: de føler, at jorden er værdiløs for 
dem, og at de lige så godt kan sælge den
ne jord, der engang var deres stolthed og 
dyrebareste eje, til folk, der vil give dem 
penge, så de kan investere i importeret 
mad -  og i vestlig uddannelse. Det sidste 
er i den forbindelse ikke det mindst vigti
ge. Belloneserne er kloge folk, der tænker 
på deres børns fremtid. De ræsonnerer som 
så, at når de ikke kan give børnene en 
jord, der er brugbar i fremtiden, må de 
give dem noget andet. Dette „andet“ er 
det, de ser har skabt den hvide mands 
velstand: uddannelse. De ser med undren 
på, at man kan sidde på et kontor og bla
de i papirer og oven i købet tjene penge 
på det. For dem er den slags ikke arbejde 
-  men det kan i og for sig være ligegyl
digt, blot det giver mad i munden.
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Det ulykkelige er, at dette mineprojekt, 
der har vist sig som en truende sky i hori
sonten, er skyld i, at den lille ø er delt i 
to lejre. Et mindretal af unge mennesker, 
der har fået deres uddannelse i den vest
lige verden, og som kender dens pro
blemer og ved, at den hvide mands verden 
ikke er et paradis, har advaret deres eget 
samfund imod at begive sig ud i et mine
eventyr, der for dem er det samme som 
at sælge Bellonas kulturelle identitet, dens 
potentielle muligheder som et godt sam
fund i en ellers ikke særlig ideel verden. 
Hidtil har de talt for næsten døve øren, 
fordi belloneserne har et desperat behov 
for føde og for en sikker fremtid. Det tra
giske er, at både de, der er for minedrift 
på øen, og de, der er imod, stort set har 
det samme ideal: at Bellona må bevare 
sin kulturelle identitet og sit liv, som det 
er nu. Minedriftens tilhængere kan blot 
ikke se, at indførelse af en pengeøkonomi

i stor stil i dette samfund vil forstørre 
konflikterne mellem enkeltindivider, at 
den vil skabe hidtil ukendte klasseforskel
le, og at den ganske givet vil være med til 
at sprede belloneserne både geografisk til 
andre øer og splitte dem op i kæmpende 
fraktioner i stedet for at hjælpe dem til at 
bevare det samfund, de selv ønsker skal 
bestå.

Det er her, samfundsforskeren kommer 
ind på den anden led. Han kan være med 
til mere end blot at sidde og registrere et 
samfunds forfald med sin spidse viden
skabelige blyant. Han kan simpelt hen 
ikke lade være med at kæmpe med for de 
interesser, han kan se i sidste ende må tje
ne bellonesernes egne ønsker bedst. For 
sagen er jo, at for forskeren er der tale 
om mennesker, der tit er hans nærmeste 
venner, og ikke blot kolde forskningsob
jekter.

For den specielt interesserede bringes herefter en 
oversigt over udvalgt litteratur om Rennell og 
Bellona (i hvert enkelt af de nævnte værker findes 
udførligere litteraturlister): Birket-Smith, K.: An 
Ethnological Sketch of Rennell Island, a Polynes
ian Outlier in Melanesia. Kgl. Danske Vid. Selskab. 
Hist. filol. Medd. Vol. 35, No. 3. Copenhagen 
1956. -  Christiansen, S.: Subsistence on Bellona Is
land (Mungiki). Language and Culture of Ren
nell and Bellona Islands, Vol. V. The National 
Museum of Denmark. Copenhagen 1976. -  Elbert, 
Samuel H. & Torben Monberg: From the Two 
Canoes. Oral Traditions of Rennell and Bellona 
Islands. Language and Culture of Rennell and 
Bellona Islands, Vol. I. The National Museum of 
Denmark. Copenhagen 1965. -  Elbert, Samuel H.: 
Dictionary of the Language of Rennell and 
Bellona. Language and Culture of Rennell and 
Bellona Islands, Vol. Ill, part 1. The National 
Museum of Denmark. Copenhagen 1975. -  Ku
schel, Rolf and Torben Monberg: We don’t talk 
much of Colour here. MAN 9, 213-242. 1973. -  
Kuschel, Rolf: Animal Stories from Bellona Is
land (Mungiki). Language and Culture of Rennell 
and Bellona Islands, Vol. IV. The National Mu

seum of Denmark. Copenhagen 1975. -  Lambert, 
S. M.: Amerikansk læge i Paradiset. Nyt Nordisk 
Forlag, København 1948. -  Monberg, Torben: 
Crisis and Mass Conversion on Rennell Island in 
1938. Journal of the Polynesian Society. 71, 145— 
150. Wellington 1960. -  Monberg, Torben: An
delsbevægelsen på Bellona. En analyse af en fia
sko. Jordens Folk 1, 3. København 1965. -  Mon
berg, Torben: The Religion of Bellona Island. The 
Concept of Supernaturals. Language and Culture 
of Rennell and Bellona Islands, Vol. II, part 1. 
The National Museum of Denmark, Copenha
gen 1966. -  Monberg, Torben: Determinants of 
Choice in Adoption and Fosterage on Bellona Is
land. Ethnology 9. 1970. -  Monberg, Torben: 
Mobile in the Trade Wind. The Reactions of 
People on Bellona Island Towards a Mining 
Project. Working Papers, No. 1. The National 
Museum of Denmark. Copenhagen 1976. -  Poul
sen, Jens: Outlier Archaeology: Bellona. 
I: Archaeology and Physical Anthropology in 
Oceania, Vol. 7, No. 3. 1972. -  Wolff, Torben 
(red.): The Natural History of Rennell Island. 
Copenhagen 1958 ff.
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At samle
A f  BODIL WIETH-KNUDSEN

Som om der var nogen særlig grund til at 
vælge netop den titel. Samle, det gør jo 
hele museet. I cirkulære vedrørende Na
tionalmuseets organisation kan man læse, 
at „det er museets opgave at indsamle og 
bevare genstande og data, som tjener til 
at belyse den menneskelige kulturs histo
rie fra dens oprindelse til vor tid“.

Museets samlevirksomhed omfatter så
ledes „alle tider“ og principielt omfatter 
den vel også „alle lande“. Hvad de etno
grafiske samlinger angår, er der imidler
tid et nærliggende område, som kun i rin
ge grad har påkaldt sig museets interes
se: Europa. Der har været enkelte forsøg 
på at udvide den genstandssamling, som 
under navn af europæisk komparativsam
ling indeholder en nok så tilfældigt sam
menbragt mængde genstande fra europæ
isk bonde/folkekultur -  og udvide den 
med mere sluttede samlinger.

Således blev der i midten af 1960’erne 
samlet ind i Polen og denne virksomhed 
trækkes frem netop nu, fordi der i tiden 
foregår en debat om indsamling. Her 
drøfter man overvejende den fremtidige 
indsamling. Hvorledes skal den orga
niseres; hvad skal tages med? Kun sjæl
dent høres overvejelser angående det 
allerede indsamlede -  hvad gav det, hvad 
manglede det? Nu er det ikke let at sige 
noget generelt om de hundredtusinder af 
registrerede genstande i de kulturhistori
ske museer, hvis indsamlingshistorie ikke 
altid kan klarlægges. Her har ovennævnte

Fig. 1. Den nedbøjede Jesus. Der var skåret 4 
ret ens træfigurer. Ved transporten blev tornene 
pillet ud og rullet ind i avispapir -  hver Jesus' 
torne for sig. Ved indføringen på museet må det 
noteres, al de senere blev limet fast med plastic
lim. Museet skal kun have én figur og indsamle
ren valgte „den bedste* -  eller er det nu så 
sikkert?

indsamling sin fordel. Den er samlet, 
den er overskuelig -  ca. 650 genstande -  
og den er af nyere dato. Der er således 
god lejlighed til at vurdere en samling i 
sin helhed. Er det overhovedet en hel
hed? Hvad kan den sige os om det pågæl
dende lands kultur -  er det noget man så
dan kan tage med hjem i kasser?

Dele af indsamlingsvirksomheden har 
tidligere været præsenteret i artikler i 
Arbej dsmarken : „ Polske Julekrybber“
(1968) og „Vævet i Østpolen“ (1973). 
Indholdsmæssigt er der nøje sammen
hæng mellem nærværende og forrige ar
tikel, idet „Vævet i Østpolen“ gennem
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Fig. 2. Et glimt fra “eftcrsogningsområdct", her 
en gård i en landsby i Østpolen, 1965. Der er 
muligheder for at finde ting både ude og inde. 
Men kunne man ikke nøjes med at fotografere 
tingene og nedskrive oplysningerne om deres brug 
og folkenes liv i landsbyen. Eller besidder ting 
i sig selv noget, som ingen fotografier eller beret
ninger kan gengive?

de udvalgte tekstiler søger at påvise 
de fejl og fordrejninger, der sker ved 
indsamlinger af genstande fra nyere tid. 
Nærværende artikel har til hensigt at 
genoptage diskussionen med udgangs
punkt i genstandene; problemer omkring 
dette: at samle.

Som kort oversigt i en årsberetning el
ler internt museumsblad ville præsentati
onen af genstandene få noget nær denne 
form:

I årene 1964-65 blev over 600 genstan
de tilvejebragt ved indsamlingsvirksom
hed i Polen og der er hermed skabt grund
lag for hele tre samlinger fra østeuropæ
isk bondekultur: En hviderussisk, en li
tauisk og en polsk. (Inv. nr. 1000-1599/ 
1966 og 3848-84/1967).

Den hviderussiske stammer fra for
holdsvis få og hinanden nærliggende

landsbyer i det nordøstligste amt Bialy
stok. Da der som prøvesamling var skaf
fet en del tekstilt indbo og dragter fra 
dette område, var det naturligt samme
steds at gå videre med rækken af redska
ber til forarbejdning af uld og hør. Denne 
række blev atter naturligt udvidet med 
andre ting, såvel almindeligt husgeråd 
som genstande brugt ved arbejdet i stald, 
lade og mark.

Fra det litauiske mindretal i det nord
østligste område er der et omfattende 
tekstilt materiale.

Den polske del af samlingen, der over
vejende stammer fra de sydlige amter 
Krakow og Rzeszow, har en lidt anden 
sammensætning, idet der ikke alene er 
købt ind i landsbymiljø, men også fra by
ernes markeder og fra håndværkere. Her
fra stammer samlingens bestand af nuti
digt husflids- og håndværksarbejde i træ, 
keramik og fletteteknikker. -  I tid spæn
der samlingernes genstande med få und
tagelser fra ca. 1880 og op til nutiden. Da 
der i de sidste par år kun har været få 
nyerhvervelser fra europæisk område, må 
denne forøgelse hilses med glæde.

Hvem er det egentlig, der glæder sig?
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Antagelig ikke den medarbejder, der skal 
registrere samlingen: De ting dér, er det 
det, I kalder illustreret etnologi -  ja, for 
der må da være en forklaring på sådan 
en samling bras. Med ordet bras er vi 
inde på et problem, som indsamleren af 
ikke-arkæologisk materiale kommer ud 
for. Ting, som graves op af vandet eller 
frem fra jorden har aldrig fået betegnel
sen bras. Det er dyrebare spor af forfæd
res virke. Bras nævnes kun i forbindelse 
med nyere tids samlinger, men herom 
mere senere.

Det er næppe heller forskeretnologen, 
som glæder sig, for han kan ikke eller vil 
ikke bruge tingene til forskning. Dette er 
også et af nutidsindsamlerens poblemer, 
men spørgsmålet om, hvorfor genstande 
er kommet i miskredit hos etnologisk 
forskning, og hvad man eventuelt kunne 
gøre for at afhjælpe dette, blev behand
let i forrige indsamlingsartikel, „Vævet i 
Østpolen“, og vil derfor kun blive peri
fert berørt i nærværende.

Hvis der overhovedet i den øjeblikkeli
ge situation er nogen, der formår at glæ
de sig over tilstedeværelsen af en samling, 
må det være den, der beskæftiger sig med 
oplysende virksomhed: Museumsformid
leren. Ud fra den tanke, at tingene skal 
kunne bruges som illustrationsmateriale, 
er det deres informationsværdi, som vil 
blive efterprøvet i det følgende.

Ved hjemkomsten af en museumssam
ling hører man sjældent om det, der ikke

kom med, og hvorfor det ikke kom med, 
og dog er det noget af det vigtigste, man 
kan oplyse om en samling. Det er hurtigt 
sagt, at indkøbsmidlerne kun strakte til 
så og så meget, og at større ting ville bli
ve for dyre i transport. Men det pekuniæ
re var i virkeligheden kun én ud af mange 
begrænsninger. Indsamlingslandet f. eks. 
havde sat begrænsninger i form af udfør
selsforbud for genstande af kunstnerisk 
tilvirkning fremstillet før anden verdens
krig, og det var omstændeligt at få dis
pensation herfra. Ud fra disse vanskelig
heder opstod ideen om at finde egnstypi
ske lågkister, fylde dem med de indsam
lede genstande og sende dem ud som em
ballage. Herved ville man på samme tid 
få egnens mest brugte bondemøbel, et 
stykke folkekunst og en solid indpakning. 
Den bemalede lågkiste nåede frem med 
hele sit indhold. Den anden kiste uden 
bemaling eller anden udsmykning blev 
holdt tilbage (fig. 3). Det var en såkaldt 
sarkofagkiste -  en type, hvis udbredelse 
polske etnologer sætter i forbindelse med 
det fra Balkan til Karpaterne indvan
drede hyrdefolk valakerne. Fundet af 
kisten vakte stor opstandelse, thi det var 
gjort på en egn, hvor man aldrig tidligere 
havde registreret denne type. Det gjorde 
kun sagen værre, at indsamler kunne si
ge: „Jamen, der står ét til“.

Fremgangsmåden var udtænkt for at 
undgå endnu et udførselspapir i bunken, 
ikke for at berøve et land noget, som det 
selvfølgelig havde førsteretten til. Hvad 
man kan uddrage af historien er da, at et 
lands forskere kan anse en ting for så vig
tig, så kulturhistorisk oplysende, at de ik
ke under nogen omstændigheder vil tilla
de, at den føres ud af landet.

Tingenes oprindelige og fremtidige eje
re har også haft indflydelse på ind
samlingens forløb og dermed på dens be
grænsning. Nogle håndklæder var i rea-

Fig. 3. Kiste -  den skal efter sigende have inde
holdt brudgommens udstyr, brudens kiste var 
mindre. Antagelig fra midten af 1800-årene. Den 
afbildede kiste står nu på Etnografisk Museum i 
Warszawa.
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liteten allerede købt, da husets gamle 
bedstemor viste sig i døren. Stemmen 
var skarp: „Du sælger, hvad skal du så 
give døtrene!“ Man kunne i denne si
tuation fornemme, hvorledes det ikke blot 
var den gamles myndighed, der var ud
slaggivende. Det var ligeså meget de ord, 
hun havde valgt og den argumentation, 
der lå i dem. Håndklæder hører døtrene 
til. Disse meget lange og smalle håndklæ
der hos hviderusserne har været brugt 
til drapering af hjemmets ikoner. De har 
været en uundværlig del af udstyret. Og 
selv om man netop som her kan sige „har 
været”, og den yngre kone i huset nok vid
ste, at hendes håndklæder ikke længere 
var brugsting, så var dog resterne af 
gammel tradition stærk nok til at holde 
på tingene. Det, der ville være blevet 
samlingens smukkeste håndklæde, blev 
liggende tilbage på bordet. I dets sirlige 
sort-røde broderi stod at læse: Jeg tørrer 
mine tårer.

Indsamlingens ejerskiftesituationer -  
som oftest handelssituationer, nu og da 
også foræringssituationer -  bør man i det 
hele taget ofre opmærksomhed. Ud af 
flere hundrede afsluttede køb, var der 
kun to tilbagekald. Det var ikke nogen 
let situation for de implicerede. Det syn-

Fig. 4. Kornbeholder af halm. Den forblev på ste
det, en landsby i Østpolen, fordi den var for 
„dyr“ at erhverve i forhold til andre brugsting. 
I landsbyen var man begyndt at fremstille og 
seelge husflid af halm og prisen blev derfor reg
net ud efter nutidig arbejdsløn.

tes at være uskreven lov, at en handel er 
en handel -  den skal der ikke røres ved. 
Hvad var da stærkt nok til at bryde den
ne lov? Begge tilbagekald skete hos litau
erne, og begge havde rod i følelsen af fol- 
keligt/nationalt tilhørsforhold. I det ene 
tilfælde var det en kommende ejer -  en 
skolepige, der var fortvivlet over, at mo
deren havde solgt husets litauiske hånd
klæde. I skolen havde hun lært, at man 
skulle tage vare på den litauiske arv, og 
nu havde hun og hjemmet svigtet.

Med hensyn til tekstiler var der yderst 
sjældent tale om andet end handelssitua
tioner. I hele det østlige indsamlingsom
råde var det stort set de eneste ældre gen
stande, der blev tillagt værdi, og hande
len skete udelukkende gennem kvinder. 
En genstand, der har sin pris, kan der 
snakkes om og snakkes længe -  det er kun 
naturligt. Genstande, der blev købt billigt 
eller modtaget som gave, skulle man helst 
ikke spørge for meget om. Det virkede 
mistænkeligt og kunne bevirke, at der 
pludselig blev sat en overraskende høj 
pris. Der er således en nuanceforskel i de 
indsamlede oplysninger, der er mest ud
førlige, hvad tekstiler angår.

Det skete også, at indsamleren lod folk 
have deres ting i fred. Den håndskrevne 
bog med de smukt malede begyndelses
bogstaver ved hvert afsnit -  som det syn
tes både af form og indhold lidt i slægt 
med middelalderens bønnebøger -  var en 
af de ting, der med vilje blev ladt tilba
ge, selv om den gamle bogmagers yngre 
slægtninge gerne ville formidle et salg.

Der kan også opregnes eksempler på 
noget, som kom med i indsamlingen, men 
som senere gik tabt. Nogle skørter, som 
det ikke har været muligt at opbevare i 
den indsamlede form, kan illustrere det
te. De fortæller stadigvæk noget om 
dragtsnit, vævning og garnfarvning, men 
ved erhvervelsen fortalte de også om op-
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Fig. 5 a-b. Skørt. 20. årh. Foldet således, at der 
bliver flest heg midt bag og kun en enkelt fold 
på skørtets forbredde, der ved opbevaring skal 
ligge glat hen over alle andre folder. Fig. a Skør
tet set fra neden inden sidste sammenfoldning. 
Fig. b. Skørtet helt sammenfoldet.

bevaring og arbejdsbesparelse. Nogle af 
de gamle kvinder havde en ganske 
bestemt måde at lægge deres skørter sam
men på, inden de blev gemt væk. Således 
sikrede de sig, at skørtet havde folder, 
hvor der skulle være folder, og var glat, 
hvor det skulle være glat. Skørtet var al
tid klar til brug, når det blev taget frem 
(fig. 5).

Da man ikke kunne være sikker på, 
at påskeæggene (fig. 6) ville holde sig 
uden specialbehandling, og en sådan var 
for dyr for museet, blev de fotograferede 
straks efter hjemkomsten.

Efter omtalen af det, der ikke kom med 
og det, der kom med, men ikke kunne op
bevares, er turen nu kommet til det, der 
kom med og som stadig er der.

Først nogle enkeltgenstande. Rokken 
(fig. 7) er en sjældenhed, der udtrykker 
noget almindeligt, således at forstå, at 
den folkelige saftighed, som indskriften 
vidner om, ofte kun er at finde som gra
fitti i de dunklere kroge. Folkemindesam
leren kan muligvis fange mere af den i det 
mundtlige stof. Tingene viser den sjæl
dent. -  Lidt oftere træffes det naive. Se
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Fig. 6. Påskeæg, beg. af 1960'erne. Farvet på lig
nende måde som batik.

f. eks. fig. 15 og omtalen af træskærerne 
senere i teksten.

Det er en udbredt opfattelse, at nyere 
tids ting indsamlet uden oplysninger er 
værdiløse, såfremt tingene da ikke har 
kunstneriske kvaliteter. Som de to føl
gende eksempler vil vise, er det rigtigere 
at sige, at oplysninger forhøjer en tings 
kulturhistoriske værdi, men noget kan 
tingene dog sige i sig selv. På fig. 8 ses 
et lerfad, der ud fra sin form og sit ma
teriale siger følgende: Håndgjort vare af 
sandblandet 1er -  kun svagt brændt og 
efter samme princip som vore jydepotter: 
med reduceret tilførsel af ilt. Når indsam
lers oplysninger -  her i uddrag -  kobles 
på, udvides billedet: Den slags fade køb
tes for korn -  så meget som der kunne 
være på fadet -  af omvandrende sælgere 
af russisk herkomst. Fadet mindst 30 år 
gammelt og i sin tid brugt til bagning af 
finere brød. Nuværende brug: Fodertrug.

Ved at se på en rulle lærred kan man 
sige noget om den anvendte hørkvalitet 
og garnets spind. Man kan også se, hvor 
god vævningen er -  om ægkanterne er li
ge, og om lærredet er bleget. De indkom
ne oplysninger tegner dette billede af den 
indkøbte lærredsrulle: Vævet før gifter
mål i 1929. Lærredet udelukkende bereg
net til ærmer i mandsskjorter. Anvendt 
således gik intet stof til spilde. Nu klippes 
der af rullen til viskestykker og hånd
klæder.

Efter disse eksempler på enkeltgenstan
de er turen kommet til genstandsrækker 
og herunder den indbyrdes sammenhæng 
mellem tingene.
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Begrebet komplette dragter har otte 
voldt indsamlingsproblemer. Den kom
plette dragt til hvad, for hvem, hvornår? 
At samle fodtøj var nærmest en umulig
hed. I heldigste fald kunne man finde det 
vidjeflettede vinterfodtøj, som fik fornyet 
aktualitet under anden verdenskrig, men 
sålerne dertil fandt man aldrig. De blev 
lavet ved, at man dyppede „skoen“ i vand 
og lod det fryse til is. For at få grundige
re kendskab til den dragt, som endnu blev 
brugt i tiden før og efter første verdens
krig, måtte der stilles mange spørgsmål. 
For mange syntes en af de udspurgte, som 
til sidst blev vred: Nu skal jeg sige Dem 
noget. De spø’r og spø’r, men hvad er det 
egentlig, De vil vide? Hvordan husker jeg 
min mor, er det det, De vil vide? Jamen 
er det da ikke det, vi vil vide? I bekræf
tende fald er der adskillige komplette 
dragter i samlingen. Hver dragt består af 
nogle få klædningsstykker -  sådan var en 
mors dagligdragt.

Den, der færdes i museumskredse, hø
rer ofte udtrykket: Det var en god ting, vi 
fik dér. Hvad er en god ting? Det kom
mer mere an på bedømmeren end på tin
gen. Hvis man tager garnhaspen (fig. 9)

Fig. 7. Rok med indskrift på siddebrættet: .,1921. 
Oh du rokken, rokken? Glid ej bort fra røven“. 
Den polske stavemåde er her hjemmelavet lige
som rokken, der bruges sammen med en håndten.



Fig. 8. Brødform.

så vil nogle kalde den bras -  et makværk 
af en garnhaspe. Hvorfor dog slæbe en 
ting med hjem, der er flikket sammen med 
strimler af rustent dåseblik; kunne man 
ikke have fundet en haspe, der var lidt 
pænere? Valget kan forsvares. Haspen er 
kun én ting ud af mange, købt i samme 
hus. De udgør et lille stykke nærbillede af 
et fattigt hus i landsbyen. Det gamle ægte
par i huset havde brugt de fleste ting ind
til for et par år siden -  nu havde de ikke 
længere kræfter; manden var 81, konen

10

71. Manden havde fremstillet de fleste 
ting selv -  sidst en plejl, der var mellem 
5-10 år gammel, hvad der vel kun gør den 
mere interessant. Stampen med støder var 
gammel, ingen ved hvor gammel. Med sit 
monumentale ydre -  den er næsten 1 m 
høj -  vil den uvægerligt tiltrække sig op
mærksomhed på en udstilling (fig. 10). 
Den er ligesom indbegrebet af gammel 
bondekulturs vadmel og kærne -  men det 
er såmænd også det, den har været brugt 
til. Stampen er rigtig i sammenhængen. 
Den er ikke større, ikke mere rå i snittet 
end så mange andre stamper fra denne 
egn, og den er brugt samtidig med de 
andre ting i huset. Strygejernet (fig. 11) 
havde manden lavet med landsbysmedens 
hjælp. Det måtte han anskaffe sig som 
skrædder, for huset havde kun et mindre 
jordtilliggende, for lidt til at leve af. En 
lille saltmorter havde i de senere år haft 
en sekundær funktion. Den var blevet 
brugt til knusning af diverse fødemidler, 
bl. a. ærter, fordi de gamle folk havde tabt 
deres tænder og havde svært ved at tyg
ge. Hakkebladet (fig. 11) hører ikke med 
i ovennævnte række. Efter sigende skulle 
mandens forældre have brugt det til kar
toffeloptagning. Selv brugte mand og 
kone en nyere type med tre tænder, og 
den fandt ikke sin plads i museumsræk
ken, fordi den stadig var i brug. Kartofler 
skulle de have kræfter til at dyrke. Det 
var deres eneste madforråd til den kom
mende vinter. Sammenfattende kan man 
sige om genstandsrækken, at det er almin-

Fig. 9. Garnhaspe. Inden for mange redskabsgrup
per -  ikke mindst de tekstile -  var der stort ud
valg. men hvilke udvalgskriterier skal gælde. Kan 
man finde frem til et områdes gennemsnitsrok?
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Fig. 10. Stampe med støder. Brugt til knusning af 
byg, en hovedbestanddel i mange madretter. Så
danne stamper kunne også bruges til valkning af 
uldne stoffer.

delige grove ting uden nogen udsmyk
ning og med småreparationer, men kun 
garnhaspen er i en virkelig elendig for
fatning, trøsket, ormædt og sammenflik
ket. Tidligere ville man vel nok i en så
dan valgsituation have fundet en god so
lid haspe i et andet hus -  se bare på alle 
de gedigne ting i vore egne bondesam
linger. Om det ituklippede blik brugt til 
reparationerne sagde de gamle folk, at 
det stammede fra dåser med fødevarer,

Fig. 12. Redskaber med ingen eller kun let tildan
nelse. Træets naturgroede form er udnyttet. Set 
fra venstre: Gravestok til optagning af kartofler, 
plantepind til lægning af kartofler, krog med 
ibunden snor til fastholdelse af hølæsset, krogstok 
til udrivning af små portioner foderhø. Med und
tagelse af gravestokken er tingene benyttet helt 
op til indsamlingstidspunktet. -  Fig. 9-12, samme 
egn, hviderussiske befolkningsgruppe.

der var blevet givet som nødhjælp efter 
anden verdenskrig. De gamle sagde også, 
at hjælpen var kommet fra Amerika. 
Selv om haspen med blikket ikke beviser 
dette, så finder man næppe mange almin
delige brugsting, der kan fortælle mere 
end denne haspe, hvorom man da tør sige: 
Det var en god ting, vi fik dér.

Der er ingen billeder af de gamle kar- 
toffelspisere uden tænder. De havde lyst 
til at gøre en handel med de ting, der var 
blevet sat på loftet, men de havde ikke lyst
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Fig. 11. Hakkeblad til kartoffeloptagning. Stryge
jern, hvis hule greb blev kølet med vand.



Fig. 13. Vægstykke, 
malet på tyndt bomuld. 
Købt på markedet 1965.

til at blive fotograferet, og det blev de 
heller ikke.

Det har været nævnt, at en del genstan
de blev købt, ikke i privathjem, men på 
markeder og hos håndværkere, dvs. der 
er tale om forskellige kategorier af leve
randører, og det kan der være faldgru
ber i -  som her: Når man ikke kunne er
hverve den nyeste keramik i en hushold
ning, fordi den endnu var i brug her, var 
det en nærliggende tanke at ty til det 
lokale marked, hvor disse ting efter sigen
de var købt. Ved nærmere eftersyn viste 
det sig, at der hos pottemagerne var en 
tydelig tendens til at sende halvvejs mis
lykkede produkter -  de dårligt brændte, 
skæve og ujævnt glaserede kar til salg på 
markedet og levere de håndværksmæssigt 
bedste til salg i byforretninger med folke
kunst. Køber man egnens keramik på sel
ve egnen, risikerer man at hjemføre et 
materiale, der vidner om et pottemageri

Fig. 14. Ulvehovede med aftagelige ører. A f røg
sværtet træ, sølvpapir, ståltråd, crepepapir m. m. 
Fremstillet i beg. af I960'erne. Patronen markerer 
at ulven er „skudt**, men der er ikke tale om 
jagtmagi.

i forfald. Men det var det ikke -  det hav
de blot i nogen grad skiftet produktions
og leverancemønster. Køber man i byer
nes forretninger får man noget hånd
værksmæssigt godt, men eventuelt form
mæssigt forkert, thi pottemagerne havde 
det nogle gange med at „opfinde“ gamle 
former. Der er fejl ved begge fremgangs
måder -  hvad skal man så vælge?

Der er flere problemer i markedskøb. 
I begyndelsen af 1960’erne var polske
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Fig. 15. Bemalet træfigur, 1964. Set. Jan Nepo- 
mucen. Beskytter mod druknedøden.

etnologer ikke interesserede i det al
mindeligt forekommende store opbud af 
gøgl og andet masseproduceret markeds
kram. En dansk museumssamlers interes
se herfor virkede uforståelig og køb af 
denne art skulle skjules, thi det var ikke 
den slags, der skulle vidne om folkekuns
tens rige traditioner. Få år efter gik yngre 
polske etnologer selv i gang med emnet 
markedskunst. Man kan ikke sige, at de 
her viste markedsting repræsenterer et 
gennemsnit, et objektivt køb, thi hvem 
formår vel at købe objektivt? Selvom 
man beslutter sig til at købe, hvad alle 
andre køber på markedet, kan man ikke 
bekæmpe en eventuel tilbøjelighed til at 
vælge noget, der trods alt har en vis kejtet 
charme, en naiv farveglæde o. s. v. o. s. v. 
Det er svært at købe „en rædsel“, når man 
kan få noget pænt for det halve. Det blev 
trukket ud af en bunke, men det var mar
kedets „bedste billede“, der blev købt (fig. 
13). Var det så en god ting, vi fik dér?

Fig. 16 a-b. Osteforme af træ. 20. årh., bjerg
landsbyer i det sydlige Polen.
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Fig. 17-18. Legeto j /  miniatureredskaber til oplæ
ring af børn. Hørbryden fig. 17, fra bjerglandsby, 
sydlige Polen, har stemplede brændte mønstre. 
Rokken fig. 18, fra en hviderussisk landsby har 
ingen udsmykning og rester af barken sidder til
bage på træet.

De samme problemer om grimt og 
smukt og om kunstnerisk kvalitet dukker 
op i landsbyens genstandsverden. Det er 
svært at se kunstneriske kvaliteter i det 
ulvehovede, som „svinehyrden“ skar 
til sig selv, en vinter han gik og kedede 
sig. I hver eneste af de karpatiske 
landsbyer, som indsamlingen omfattede, 
kunne man finde folk, der „skar i træ“. 
Nogle var bare almindelige til det, 
andre havde små og store talenter. 
De førstnævntes ting ville intet museum 
tage sig af -  det er da ikke noget at sam
le på. En eneste gik til Nationalmuseet 
(fig. 14), altså igen et eksempel på det 
bras, som blev nævnt i indledningen. Med 
hensyn til de små og store talenter, så 
havde de gode chancer for at blive opda
get som folkekunstnere. Én af dem, der 
havde begyndende ry som sådan, blev be
søgt. Det blev til fire nedbøjede Jesus’er 
i løbet af et døgn. Er det ikke den ægte 
folkekunst? Skæreren kunne i hvert fald 
ikke nå mere end de fire -  spånerne føg 
gennem luften -  der er kommet en frem
med dame som, . . .  og man har ikke Jesus 
på lager (fig. 1). En gammel kvinde har 
siddet og skåret (fig. 15). Hun var glad 
for at skæbnen havde givet hende lov til 
at skære i træ. Da hun var ung, var hun 
fattig og måtte skære i kartofler. Hendes

figurer taler om den enfoldighed, der 
endnu fandtes i disse landsbyer. Der er 
kun en fold, men den har også det hele 
med.

Det var ikke bestemt i forvejen, at der 
skulle samles ind hos mindretallene, men 
stikprøver og museumsbesøg over det me
ste af landet pegede på randområderne 
som velegnede -  og i randområder finder 
man ofte mindretal.

Det er muligt, at der skal foreligge 
endnu flere ting, før man kan bedømme 
om et områdes ting har fællespræg/egns- 
præg. Hvad der siges i det følgende gæl
der kun de relevante indsamlingsområ
der, ikke de geografiske enheder eller he
le folkeslag. Ser man på det indsamlede 
som helhed, er der nemlig et iøjnefalden
de skel mellem det bjergpolske og det 
hviderussiske, også når man ser bort fra 
de indlysende forskelle betinget af for
skelle i erhverv, f. eks. sæterbrug i 
bjergene, men ikke hos hviderusserne. I 
eget arbejde udtrykker hviderusserne sig 
kunstnerisk i tekstiler -  og udelukkende 
i tekstiler. En udsmykket trægenstand 
var næppe til at finde og den lokale pot
temager lavede udekorerede kar. Selvføl
gelig kan man så sige, at det kunstneriske 
ligger i karrenes form. I de sydpolske 
bjerglandsbyer udtrykker man sig kunst-
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Fig. 19. Træhest fra legetøjsdistriktet Sucha, syd
lige Polen. Købt på markedet 1965.

nerisk i træskæring (fig. 16—17), medens 
vævning og broderi kun fandtes i simplere 
former.

Hvad der muligvis kan medvirke til at 
give hele indsamlingen et fællespræg, er 
dens karakter af opsøgende indsamling. 
Når én person med en bestemt smag og 
bestemte ideer opsøger og udvælger dag
ligdagens ting hos mange mennesker, må 
det samlede resultat nødvendigvis blive 
anderledes, end når mange mennesker 
bringer deres udvalgte ting til museet og 
således bidrager til dets afventende/pas- 
sive indsamling.

Selv om en udlandsindsamling ikke på 
alle punkter kan sammenlignes med en 
indsamling herhjemme, så er der dog 
visse fælles spilleregler. Det er svært at 
„få det hele med“. Så meget desto mere 
må man passe på, at det indsamlede -  når 
det nu ikke „kan give et fuldt og helt kul
turbillede“ -  i det mindste ikke kommer

Fig. 20-21. Savskærere -  legetøj, I960'erne. Fun
gerer således: Der sættes noget tungt i spidsen af 
saven. Figurens benspidser stikkes fast på et bord 
el. lign. helt ude ved kanten. Figuren sættes til at 
vippe -  og det ser ud som om den saver i træets 
kant. Fig. 20 fra en sydpolsk bjerglandsby. Frem
stillet til salg på markedet og i folkekunst forret
ninger. Fig. 21 fra hviderussisk landsby. Fremstil
let til eget brug.

til at give et falsk. Der er mange krav og 
modkrav i det, at samle. Gennemsnitsud- 
buddet af pulterkammerting er ikke kon
stant -  og det er ikke de forud lagte pla
ner, der alene styrer en indsamling. Det 
skulle museerne gøre sig klart -  inden de 
fortsætter med: at samle.
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Mønter fra Carsten Niebuhrs rejser
A f  ANNE KROMANN

Den, der ønsker at opholde sig ved de 
mønter, som Carsten Niebuhr hjembrag
te fra sin store arabiske rejse (1761-67) 
og vurdere deres betydning for orientalsk 
numismatik i Danmark, må nødvendigvis 
ofre Den kgl. Mønt- og Medaillesam- 
lings historie nogen opmærksomhed. Men 
da emnet allerede flere gange er fyldest
gørende behandlet -  senest af Georg Gal- 
ster i „Møntsamlernyt“, januar 1975 s. 
III f. -  er nogle få hovedtræk tilstrække
lige.

Som de fleste store europæiske møntka
binetter opstod også det kongelige danske 
i renæssancen, nærmere betegnet under 
Frederik III (1648-70), der oprettede en 
møntsamling i forbindelse med Kunst
kammeret på Københavns Slot. Lejlig
hedsvis forøgedes inventaret med forskel
lige privatsamlinger; den betydelig
ste var Ole Worms, der indlemmedes i 
1655 sammen med de øvrige oldsager 
fra Museum Wormianum.

I denne periode bestod de fleste mønt
samlinger hovedsageligt af romerske 
mønter, der var forholdsvis lette at an
skaffe på de rejser, som flere og flere for

nemme folk foretog til det sydlige Euro
pa. Og desuden skete det ikke helt sjæl
dent, at romerske mønter dukkede frem af 
Danmarks egen jord som vidnesbyrd om 
tidlige handelsforbindelser mellem de 
nordiske lande og Romerriget.

Fra midten af århundredet begyndte 
man dog også at interessere sig for de 
hjemlige udmøntninger og Holger Jaco- 
bæus’ fortegnelse over Museum Regium 
fra 1696 nævner lige mange romerske og 
danske mønter. Af græske findes der
imod kun fem; dette område af numisma
tikken måtte vente på samlernes bevågen
hed helt til midten af næste århundrede. 
Så fik de til gengæld en grundig behand
ling af østrigeren Joseph Eckhel (1737- 
98), der udfærdigede den første systema
tiske oversigt over græske og romerske 
mønter. Hans hovedværk, „Doctrina 
nummorum veterum“, udkom dog først i 
1792.

Også det københavnske møntkabinet 
fik øjnene op for det nye samleobjekt, og i 
løbet af 18. århundrede udvidedes den 
græske afdeling, om end langsomt, ved 
samlinger som dr. Otto Sperlings (1717), 
grev Danneskjolds (1732) og historikeren, 
P. F. Suhms (1800).

Orientalske mønter var ikke ukendte; 
de fleste større samlinger indeholdt en 
enkelt eller et par, men kun de såkaldte 
kufiske mønter var nogenlunde godt re
præsenteret.

Disse udmøntninger, der har deres 
navn efter den kufiske eller gammelarabi
ske skrift, hvormed de er prydet, stam
mer fra de ældste muhamedanske dyna
stier omajaderne (634-750), abbasiderne 
(750-1258) og samaniderne (892-997). 
Da der i vikingetiden var omfattende 
handelsforbindelser mellem nordboerne 
og orienten, forekommer sådanne arabi-
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ske sølvmønter -  dirhemer -  temmelig 
hyppigt i danske fund.

Men der var ingen, der ofrede dem 
særlig interesse, fordi de var så vanskeligt 
tilgængelige. Da muhamedanerne havde 
forbud mod at fremstille billeder -  oprin
deligt vel kun gudebilleder -  bærer møn
terne udelukkende skrifttegn. På forsiden 
står den muhamedanske trosbekendelse 
kalimahet: „Der er ingen Gud uden Gud 
alene, han har ingen fælle“ samt mønt
sted og prægeår efter den muhamedan
ske tidsregning, der begynder 622 e. Kr. 
ved Hedjra, Muhameds flugt fra Mekka 
til Medina. På bagsiden angives kaliffens 
navn og yderligere to koransteder. Bron
zemønten fig. 3 er opbygget efter samme 
skema.

Snart lysnede det imidlertid. Interessen 
for de fjernere himmelstrøg var ved at 
vågne i Danmark som i det øvrige Euro
pa; i 1737 udsendte Christian VI den før
ste europæiske ekspedition til Ægypten og 
Nubien under ledelse af arkæologen F. L. 
Norden, og ca. 20 år senere besluttede 
Frederik V at kaste endnu stærkere glans 
over nationen ved at udsende en ekspedi
tion til Arabien.

Den kongelige beslutning blev realise
ret i 1761, hvor en gruppe på fem udvalg-

J. F. Clemens: Stik af en fornem araber fra Jemen. 
Rimeligvis et portræt af Carsten Niebuhr.

te blev sendt mod syd med det pålæg, at 
de „på alle Steder“ skulle „gøre nye Op
dagelser og Anmærkninger til Lærdoms 
Bædste“. For at sikre alsidigheden havde 
man udtaget eksperter på vidt forskellige 
områder, nemlig F. C. von Haven, specia
list i orientalske sprog, Pehr Forskål, 
botaniker og zoolog, Carsten Niebuhr, 
astronom og landmåler samt lægen C. C. 
Cramer og tegneren G. W. Bauernfeind.

Ekspeditionen lykkedes for så vidt, 
som alle nåede velbeholdne frem til rej
sens endemål Yemen eller „Det lykkelige 
Arabien“ som landets europæiske navn 
lyder. Men herefter tog det en sørgelig 
vending; svækkede af gentagne malaria
anfald bukkede deltagerne under en ef
ter en med få måneders mellemrum i 
1763-64. En moderne skildring af trage
dien findes i Thorkild Hansens bog „Det 
lykkelige Arabien“ fra 1961, som bygger 
på samtidige kilder.

Men Carsten Niebuhr overlevede syg
dommen -  ifølge sin egen teori udeluk
kende fordi han lagde sig efter en simpel 
orientalsk levevis. Og han kom sig så 
meget, at han ikke blot gennemførte hjem
rejsen over land og foretog observationer 
indenfor sit eget felt, men ydermere var 
han i stand til at overtage en stor del af 
de afdøde rejsefællers funktioner.

Hans kortskitser over ukendte landom
råder og hans kopier af gamle indskrifter 
-  først og fremmest optegnelser fra Per
sepolis, der bidrog til tydningen af kile
skriften -  regnes i dag for rejsens vigtig
ste udbytte; men herudover medførte han 
en betydelig samling af arabiske og he
braiske håndskrifter og en del ægyptiske 
oldsager.

I dette selskab syner de forholdsvis få 
mønter ikke af så meget; alligevel fore
kommer det umagen værd at drage dem 
frem fra den noget afsides plads Niebuhr 
selv har tildelt dem i „Beschreibung von 
Arabien“ fra 1772, hvor han fremlægger 
resultaterne af sin rejse.
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Mønterne falder i to kategorier; den 
første omfatter de antikke orientalske 
mønter, som han samlede systematisk, den 
anden består af samtidige mønter, som 
han erhvervede mere eller mindre tilfæl
digt.

Vi skal nu citere hans egne udtalelser 
om de antikke mønter, der findes afbilde
de på tavle X til XII i „Beschreibung“. 
I den herværende fremstilling er plan
chehenvisningerne skåret væk, mens 
møntnumrene er bevaret. Adskillige fo
refindes endnu i Den kgl. Mønt- og Me- 
daillesamling, så man kan studere den 
nøjagtighed, hvormed Niebuhr formåede 
at gengive de for ham ganske ukendte 
skrifttegn.

„Også gamle mønter hører til mindes
mærker med den gamle skrift, men den, 
der rejser i Arabien, spørger forgæves ef
ter dem, for når det en sjælden gang sker, 
at dette lands indbyggere finder guld- el
ler sølvmønter, bringer de dem omgåen
de til en guldsmed, og denne ved ikke at 
gøre bedre brug af dem end at indsmelte 
dem. Men i Kurdistan finder man så hyp
pigt gamle romerske, græske og persiske 
mønter, at de i nogle byer er gangbare på 
markedet, fordi der er mangel på skille
mønt i disse afsidesliggende egne. I euro
pæiske samlinger findes der allerede 
mange romerske og græske mønter, så jeg 
tør ikke håbe, at der er nogen, som end
nu er ukendte blandt de få, jeg har er
hvervet i Ægypten, i Syrien og i byerne 
på Arabiens østkyst. Men blandt mine ku
fiske eller rettere gamle arabiske mønter 
forekommer følgende mig at være bemær
kelsesværdige.

Nr. 1 er en guldmønt, på hvilken jeg 
forneden læser navnet Bagdad, og derfor 
formoder jeg, at den er præget i denne 
by. Metalværdien af denne mønt er for at 
sammenligne med danske dukater, som 
beregnes til to rigsdaler stykket, 6 rigs
daler og 3 lybske skillinge. Franz Hein
rich Müller, den tidligere mønt- og bank- 
guardein, har undersøgt mønten særdeles 
grundigt og givet mig følgende beret
ning om den; . . . (her følger guardeinens 
meget tekniske rapport, der bl. a. går ud

l

Fig. 1. Dinar, mongolerne, Abu Said Bedaker 
Chan (1316-1359), præget i Bagdad. Østrup: „Ca
talogue des monnais Arabes et Turques du Cabi
net Royal des Médaillés du Musée National de 
Copenhague“, 1938 nr. 1694. En stump af monten 
er afskåret til brug for den kemiske analyse. Den 
opbevaredes ved mønten endnu i 1814, men er 
siden forsvundet.

på, at mønten er præget af 24 karats 
guld) . . . Nr. 2 er ligeledes en guldmønt, 
men dens metalværdi er 4 rigsdaler og 9 
lybske skillinge. Også den har hr. Müller 
undersøgt. Han siger: . . . (guardeinens 
beretning; metallet er 22 karats guld).

Jeg ved ikke hvilken af disse to mønter, 
der kaldes en dinar, eller om måske slet 
ingen af dem gør det. Da pengebøderne 
for visse forseelser bliver fastsat i dirhe- 
mer og dinarer i muhamedanernes gamle 
lovbøger, regner muftien (retskyndig) og 
kadien (dommer) i Basra ifølge en ara
bisk lærd fra denne by hver dirhem for en 
sølvmohammedie, en persisk mønt, der er 
gangbar i Basra; den er en femtedel af 
en rupi, dvs. V<o pund sterling eller om
trent 6 skilling lybsk. En dinar skal nu 
regnes for 7 metkal (arabisk vægt 4-5 
g) eller 10 dirhemer eller IV2 rigsdaler. 
Men jeg tror nu ikke, at min mulla (mu
hamedansk vismand, kyndig i religion og

Fig. 2. Dinar, zenkiderne, Bedr-ed-din Lulu (1233- 
57). Østrup nr. 1502. Betegnelsen dinar bruges 
om orientalske guldmønter af flere forskellige 
vægtstandar der.
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Fig. 4. Fuis, omajaderne, udateret. Østrup nr. 41. 
Tegnene til venstre for bagsidens hovedfigur op
fatter Niebuhr -  med en vis betænkelighed -  som 
årstallet 616. 1 virkeligheden står der blot „wafi“ 
(af den rette værdi).

Fig. 3. Fuis, abbasiderne, Abu Moslem (748-49). 
Østrup nr. 176. Denne bronzemønt bærer samme 
indskrift, som man normalt finder på abbasider- 
nes sølvmønter, men flere af bronzemønterne fra 
de tidlige dynastier bærer kun dele af indskriften.

retsvæsen) var velunderrettet om værdien 
af den gamle dinar, eftersom de europæ
iske forfattere, der har deres oplysninger 
fra arabernes bøger, sætter værdien til 20 
dirhemer.

Jeg har ikke erhvervet nogen sølvmøn
ter med kufisk skrift på min rejse. De 
bliver af og til fundet i Jylland, på øen 
Bornholm og i andre egne ved Østersøen; 
og de er således slet ikke sjældne i mønt
samlingerne.

Mønterne fra nr. 3 til 16 er alle af 
kobber. De første har jeg kun taget med, 
fordi skriften er så tydelig. De øvrige fo
rekommer mig bemærkelsesværdige ved 
deres billeder, fordi man ellers ikke plejer 
at møde den slags på muhamedanske 
mønter. På den ene side af nr. 4 ser der 
ud til at være et kors, og indskriften viser 
dog, at mønten virkelig er slået af muha
medanerne. Nr. 5 og 6 er formodentlig de 
selvsamme, som Bircherod beskriver i sin 
afhandling „De prisco septentrionalium 
in Alexandria mercatu“ (om nordboernes 
ældste handelsforbindele med Alexan
dria). Nr. 13 har jeg kopieret i Shiraz. Nr. 
16 er en nyere persisk mønt.

Jeg er ikke stødt på nogen af de gam
le arabiske mønter, på hvilke man blot 
finder ordene „Gud er evig“, men af 
dem, på hvilke der kun står „Der er in
gen Gud uden Gud alene og Muhamed er 
hans profet“, har jeg enkelte med forskel
ligt præg (fig. 3). Disse er imidlertid ikke 
sjældne og slet ikke mærkværdige . . .
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De velbevarede gamle persiske og par- 
thiske mønter, som jeg har opdrevet på 
min rejse, nærmere betegnet til Basra, 
Mosul og Merdin ser man på nr. 17-28. 
De tre sidste, nemlig nr. 29, 30 og 31, 
som er af nøjagtig samme slags, kommer 
fra konferentsråd Suhms samling. Ind
skrifterne på disse mønter er affattede 
på to vidt forskellige alfabeter. Imidlertid 
har de måske begge en vis lighed med 
dem, man endnu kan finde i Persepolis og 
de omliggende egne. Afbildninger af 
nogle gamle persiske og parthiske mønter 
kan man finde i Frölichs „Notitia Numis- 
marum“, i „Historia Arsacidarum“ og i 
„Recueils des médaillés“ supplement på 
6 bind foruden andre steder.“

Niebuhrs arrangement er ikke krono
logisk. Han opererer med grupper af be-

Fig. 5. Dirhem, zenkiderne, lzz-ed-din Masud 
(1180-93). Østrup nr. 1493.



Fig. 6. Som foregående. Østrup nr. 1494. Bircherod 
nævner typen under sin omtale af arabiske møn
ter fundet på Gotland. Han konstaterer dog, at 
den ikke hører til denne kategori. Afhandlingens 
fulde titel er: „Arctos Alexandriae sive de prisco 
septentrionalium in ur be illa mercatu.“

slægtede mønter; men i stedet for at be
gynde med de ældste, som en moderne 
udgiver ville gøre, præsenterer han de 
mest fremmedartede mønter først, altså 
dem, der udelukkende bærer indskrifter 
(fig. 1-3). Herefter følger de arabiske 
billedmønter (fig. 4-16) og til sidst de sa- 
sanidiske og parthiske prægninger (fig. 
17-31), hvis indskrifter ganske vist er 
ulæselige, men som efter litteraturlisten at 
dømme ikke er ganske ukendte i Europa.

Inden for de enkelte grupper er møn
terne placeret temmelig vilkårligt. Hvor 
det har været muligt at iagttage en stilud

vikling, har Niebuhr dog overholdt en 
nogenlunde kronologisk rækkefølge (jfr. 
fig. 17-21 og 26-31). Men hvorfor udgi
veren har anbragt fig. 25 efter fig. 24, er 
ikke umiddelbart indlysende.

I øvrigt er der meget, der tyder på, at 
plancherne er udført, inden mønterne blev 
nærmere bestemt. Arbejdet med at tyde 
indskrifterne blev overladt til sprogfor
skeren dr. Reiske i Leipzig -  han behand
lede også de øvrige gamle arabiske ind
skrifter. Men Niebuhr synes ikke at have 
ventet sig meget af ham som numismati
ker: „Jeg havde ikke større forhåbninger 
om, at dr. Reiske ville kunne læse ret me
get af den skrift, der blev benyttet, men 
denne lærde mand har dog alligevel til
skrevet mig forskellige ting om emnet og 
samtidigt skabt et grundlag, hvorpå an
dre kan bygge ved hjælp af tiden, til
fældet og tanken“ (forordet til „Beschrei
bung“ s. XXVIII).

Nu hvor tiden, tilfældet og tanken for 
længst har ydet deres, er det morsomt at 
konstatere, at dr. Reiske havde ret i man
ge af sine bestemmelser. Der optræder en 
del fejl i hans dateringer, men det er for
ståeligt, når man betænker, at arabiske 
årstal ikke blev skrevet på mønterne med 
tal, men stavet helt ud; og det kan være 
særdeles vanskeligt at skelne mellem 
talordene.

Nummer 4 dateres således til 301 i ste-

Fig. 7. Dirhem, ortukiderne, Husam-ed-din Yuluk 
Arslan (1184-1201). Østrup nr. 1431.

il«

Fig. 8. Dirhem, ortukiderne, Negm-ed-din Alpi 
(1152-76). Østrup nr. 1413.
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det for 101 e. H. og synes i det hele taget 
at have voldt visse problemer på grund af 
sin tilsyneladende sammenblanding af 
kristne og muhamedanske symboler.

Da muhamedanerne grundlagde et ver
densrige i Allahs navn i 7. årh. f. Kr., 
skabte de ikke straks et møntvæsen for 
hele området, men benyttede de loka
le udmøntninger, som senere fik tilføjet 
arabiske indskrifter. Det drejede sig i ho
vedsagen om byzantinske mønter i rigets 
vestlige del og sasanidiske i den østlige.

Den her afbildede bronzemønt (fig. 4) 
er fra en lidt senere periode; forbilledet 
er byzantinsk, mens typen er arabisk (bil- 
ledforbudet var endnu ikke så strengt); 
men Niebuhr fortolker kalifbilledet som 
en kristus eller helgenskikkelse og tegnet 
på bagsiden som et kors. Dette i forbin
delse med den muhamedanske indskrift 
anser han for „en sælsom og æventyrlig 
blanding af lys og mørke“. Hans ikke 
ganske fejlagtige teori går ud på, at 
mønten blev præget et sted, der stod dels 
under arabisk og dels græsk (byzantinsk) 
herredømme; billedet og det hellige kors 
var til benefice for grækerne, mens den 
muhamedanske skrift fik araberne til at 
antage den.

Omtrent samme forklaring kunne han 
have brugt på de følgende mønter, der er 
præget under ortukiderne i Mesopotami
en (fig. 2 og 7-9) og zenkiderne i Kur
distan (fig. 5, 6 og 10-15). Begge folk til
hører seldsj ukerne, et tyrkisk steppefolk, 
der bosatte sig i Persien, Syrien og de 
omliggende lande fra ca. 1037 e. Kr. og 
først blev fordrevet af mongolerne i 13. 
årh.

Både ortukiderne og zenkiderne fore
tog enkelte guldudmøntninger men deres 
almindeligste prægninger er store, tykke

Fig. 10. Dirhem, zenkiderne, Bedr-ed-din Lulu 
(1229-59). ]fr. Østrup nr. 1505 ff.

Fig. 9. Dirhem, ortukiderne, Koth-ed-din al Ghazi 
(1176-84). Østrup nr. 1421. Forsideportrættet er 
en kopi af et Konstantin den Store-hoved.

kobbermønter, der ikke desto mindre er 
forsynet med navnet på den arabiske 
sølvmønt dirhemen; enkelte af dem viser 
endnu spor af et tyndt sølvovertræk. Or- 
tukidemønterne bærer næsten altid bil
leder, zenkidernes gør det ofte, og typerne 
er stærkt varierede. En del af de afbilde
de figurer forestiller velsagtens den rege
rende fyrste, mens andre hentyder til hi
storiske begivenheder. Man mener f. eks., 
at krigeren med det afhuggede hoved i 
hånden (fig. 7) skal være den store aju- 
bidefyrste Saladin (1138—93), der blev 
anerkendt som ortukidernes legale over
herre. Det fortælles, at han med egen 
hånd skilte fyrsten af Karaka, Arnaud de 
Chatillon, af med hovedet.

Men det der gør ortukidemønterne sær
ligt spændende, er, at flere af dem er nøj
agtige kopier af græske, romerske og by
zantinske prægninger, som blev udstedt 
indtil 1200 år før ortukidernes tidsalder. 
Niebuhr, der mellem sine ortukidedirhe- 
mer har en, hvis forside viser et portræt 
af Konstantin den Store (fig. 9), synes
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Fig. 12. Dirhem, zenkiderne, Seiff-ed-din Ghazi 
(1170-80). Østrup nr. 1487.

slutningen af 2. årh. e. Kr. bærer nogle af 
mønterne desuden en indskrift på det 
middeliranske sprog pehlevi (fig. 29-31).

Partherne, romernes arvefjender, var 
kommet nordfra og havde erobret hele 
den østlige del af seleukidernes gamle ri
ge i løbet af 3. og 2. årh. f. Kr. Deres 
område dækkede nærmest det nuværende 
Iran. I begyndelsen prægede de mønter 
af græsk stil og vægtstandard, men stilen 
orientaliseredes og degenererede stærkt 
i 3. årh. e. Kr. Mønterne er vanskelige at 
bestemme, fordi indskrifterne ikke gengi
ver kongernes individuelle navne, men 
kun det officielle „Arsakes“. Nogle af

Fig. 13. Dirhem, zenkiderne, Nur-ed-din Arslan 
Chan (1193-1210). Jfr. Østrup nr. 1485.

Fig. 14. Dirhem, zenkiderne, lzz-ed-din Mas'ud 
11 (1210-1218). Jfr. Østrup nr. 1496.

ikke at have været klar over fænomenet, 
men giver os dog ubevidst en forklaring 
på det ved sit udsagn om, at „i Kurdistan 
finder man så hyppigt gamle romerske, 
græske og byzantinske mønter, at de er 
gangbare på markedet i nogle byeru. Det 
må formodes at de samme tilstande har 
hersket i 12. årh. Man har simpelt hen 
brugt fundmønter af de nævnte kategori
er i den daglige handel og kopieret en del 
af de gamle typer, når man trængte til 
nye mønter.

Vi får ikke at vide, om dr. Reiske har 
haft lejlighed til at se alle Niebuhrs møn
ter. Hvis det er tilfældet, har han åben
bart måttet melde pas over for de sasa- 
nidiske og parthiske; og af Niebuhr får vi 
kun den oplysning, at indskrifterne er 
affattet „på to vidt forskellige alfabeter“. 
Havde han haft lejlighed til at studere 
nogle ældre parthiske mønter, ville det 
være gået op for ham, at skriften hoved
sageligt er græsk, men på den tid, hvor de 
afbildede mønter blev præget, var bog
staverne barbariseret til ukendelighed. Fra

Fig. 15. Dirhem, zenkiderne, Bedr-ed-din Lulu 
(1233-57). Østrup nr. 1508. Stemplerne er præget 
på en ældre mønt af samme type som 5 og 6.

Fig. 16. Bronzemønt, Persien, præget i Resht 
1735.
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Fig. 17. Drachme, sasaniderne, Sapor I (241-272).

dem er daterede, men for de øvriges ved
kommende må et moderne arrangement 
bygge på stiludviklingen.

I 226 måtte partherne vige for et nyt 
herrefolk sasaniderne, en persisk stam
me, der beholdt magten indtil muhame
danernes fremtrængen i 651. Skønt de 
overtog det græske vægtsystem efter par
therne, foretrak de store, tynde mønter, 
der gav en bred flade at arbejde på frem
for de kompakte sølvmønter, vi kender 
fra partherne og grækerne. Også her er 
anvendt en pehleviskrift, men ofte er den 
så sjusket udført, at det kan være proble
matisk at læse kongens navn, og identifi
ceringen lettes ikke synderligt af de tem
melig stereotype portrætter. Til gengæld 
har man nogen støtte i de karakteristiske 
sasanidekroner; hver konge havde sin spe
cielle, og ofte var kronen udstyret 
med symboler på kongens yndlingsgud. 
Bagsiderne viser ildalteret for Ahura 
Mazdah, hovedguden i den zarathustri- 
ske religion. De to personer, der flankerer 
alteret er rimeligvis kongen og en præst 
(fig. 17-23).

Foruden de antikke mønter hjembrag
te Niebuhr også moderne mønter fra Tyr
kiet, Arabien, Indien og Persien. En rej
sende i det 18. årh. behøvede ikke at skaf
fe valuta i 4-5 forskellige landes mønt, 
men kunne nøjes med at forsyne sig med 
en rigelig portion venetianske dukater, 
som var gangbare overalt. Således var 
også vor arabiske ekspedition udstyret; 
Niebuhr var kassemester, og både han og 
svenskeren Pehr Forskål gjorde sig til 
vane at gå ned på torvet og forhøre sig 
om varepriser samt mønt- og vægtsyste
mer. Små notitser desangående dukker 
lejlighedsvis op i deres dagbøger, men det 
eneste land, hvis mønter har fået en mere 
udførlig beretning er naturligt nok Ye
men, det egentlige mål for rejsen. Herom

Fig. 18. Drachme, sasaniderne, Hormus 11 (303- 
309).

Fig. 19. Drachme, sasaniderne, V ahraranes V 
(420-38).

Fig. 20. Drachme, sasaniderne, Zamaspes (497- 
499).
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Fig. 21. Drachme, sasaniderne, Idzegerd 11 (438- 
457).

Fig. 22. Drachme af sasanidisk type præget af ara
berne i Tapuristan 742 e. Kr.

Fig.23. Drachme, sasaniderne, Chosroes 1 (531- 
579).

skriver Niebuhr i „Beschreibung“ s. 217 
ff.

„I Yemen præges der ikke ret mange 
mønter. Ganske vist har imamen ladet 
fremstille guldmønter af venetianske du
kater på henholdsvis P/2 og 3/4 specieda
ler (fig. 32), men man støder sjældent på 
dem hos veksellererne og af 6000 stk. på 
hver 3 speciedalere, som var præget for 
ganske nyligt, kunne man slet ingen er

hverve hos jøderne i Sana. Yemens møn
ter bærer ligesom de nyere tyrkiske, per
siske og mongolske kun skrift og intet 
billede. Jeg har afbildet den største sølv
mønt på V2 speciedaler fra den nuværende 
imam (fig. 33). Og på denne ser man fyr
stens fuldstændige navn tillige med et øn
ske, om at han må regere længe. På skil
lemønterne står der normalt kun El Mah
di på den ene side og på den anden: 
„præget i Sana“. Disse skillemønter kal
der man kbir, komassi, bali og harff. En 
speciedaler fra Det tysk-romerske Rige 
har i Yemen en værdi af 32 kbir eller 64 
komassi eller 72 bali eller 160 harff (fig. 
34), men komassierne er forskellige; og 
nogle, der er gangbare endnu i et områ
de, bliver ikke anerkendt i et andet. I Lo- 
heia købte vi småting for bali, i Tehamas 
øvrige byer derimod for komassi, og i 
bjergene regner man normalt med harff 
og kbir. Veksellererne bruger en regne- 
mønt, som kaldes burkscha, af hvilke der 
går 80 på en speciedaler.

Man ser næsten ikke andre guldmøn
ter i Yemen end venetianske dukater, zec- 
chiner eller mesgas, som araberne siger. 
En sådan dukat (fig. 35) gælder her 
2 speciedalere, dvs. 12-16 komassi, når 
den er ubeskåret, eller når den har sin 
fulde vægt. Hele (fig. 36), halve og kvarte 
speciedalere fra Det tysk-romerske Rige 
er ligeså almindelige i Yemen. Denne 
mønt kalder man for kirsch hadsjar.

Fig. 24. Drachme, partherne, Orodes I I  (57-38 
f. Kr.).

Fig. 25. Persisk sølvstater, Kilikien, Tarsos ca. 
450-380 f. Kr. Forside: perserkongen til hest. 
Bagside: bueskytte.
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Fig. 26. Drachme, partherne, Gotarzes (40-51) 
„Sylloge Nummorum Graecorum*, Copenhagen, 
vol. 39 nr. 168.

Fig. 27. Drachme, partherne, Gotarzes (40-51).

Da man bemærkede i Wien, at disse 
speciedalere blev eksporteret til Levan
ten og navnlig til Ægypten i stadigt stør
re omfang, gav man sig til at præge dem 
med et ringere sølvindhold. Men det op
dagede araberne i Yemen snart og tog 
derfor 5 procent mere for de mønter, der 
var præget før 1756 end for de nye
re. Udover de nævnte mønter finder man 
også spanske og franske dalere hos køb
mændene i de store handelsbyer, men de 
spanske regnes for de bedste . . .“

Det ser ud til at Niebuhr har bestræbt 
sig på at hjemføre et komplet sæt af de 
mønter, der kurserede i Yemen under 
hans ophold; oplysningen om, at han 
ikke kunne få fat i de nyeste guldmønter, 
kunne tyde på det; og i en håndskreven 
fortegnelse over alle rejsemønterne opfø
rer han også en venetiansk dukat og en 
Maria Theresia-daler med en be
mærkning om, at de gerne kan blive lig
gende blandt Yemens mønter, da de er 
meget almindelige på de kanter.

Om de øvrige moderne mønter er 
samlet lige så systematisk, er nok tvivl
somt, snarere er der vel tale om et re
præsentativt udvalg. Således er der f. eks. 
kun 8 mønter fra Tyrkiet (fig. 37-39), 
skønt størstedelen af Niebuhrs rejserute

Fig. 29. Drachme, partherne, Artabanus V (213- 
226/7), Syli. 247.

Fig. 30. Drachme, partherne, Vologeses 111 (148- 
192), Syli. 241.

Fig. 31. Som foregående, Syli. 240.

Fig. 32. 1/z og 3/4 speciedaler i guld, Yemen, Al- 
Mahdi. Østrup nr. 2980 og 2981. Mange af møn
terne fra Yemen er udaterede. Al-Mahdi er be
tegnelsen for tre forskellige fyrster, der regerede 
fra 1675 til 1776.
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Fig. 33. 'It speciedaler i sølv, Yemen, Al-Mahdi, 
præget i Sana 1762. Østrup nr. 2993.

Fig. 34. Kbir og harff, Yemen, Al-Mahdi. Østrup 
nr. 2994 og 2990.

Fig. 35. Dukat. Venedig, Marino Zorzi (1311-12). 
Den venetianske dukat blev præget med samme 
typer fra 1284 til 1797.

Fig. 36. Speciedaler, Østrig, Maria Theresia 
(1740-80). Mønten blev uhyre populær som han
delsmønt, bl. a. i Den nære Orient og prægedes 
uforandret endnu i vort århundrede med årstallet 
for kejserindens død 1780.

gik gennem det vældige osmanniske rige. 
Til gengæld spænder mønterne over næ
sten 200 år, idet den ældste er fra 1524 
og den yngste fra 1762. De fleste er 
præget i Konstantinopel, men der er også 
eksempler fra Kairo og et enkelt fra Bag
dad. Som de øvrige muhamedanske møn
ter bærer de tyrkiske indskrifter på ara
bisk. Om de moderne mønter skriver 
Niebuhr selv („Beschreibung" s. 99): „På 
de nyere tyrkiske og arabiske mønter fin
der man almindeligvis kun navnet på re
genten og hans titel, men ikke det sæd
vanlige valgsprog: „Der er ingen Gud 
uden Gud, osv.“ Thi ifølge en mulla i 
Basra ser muhamedanerne ikke gerne, at 
de kristne, jøderne og hedningerne berø
rer de hellige ord med urene hænder. Dog 
tvivler jeg på, at sultanen i Konstantino
pel og imamen i Sana virkelig er så sam
vittighedsfulde på dette område, som den 
omtalte gejstlige troede. Måske udelader 
de valgsproget fra Koranen for at der kan 
blive bedre plads til deres navn og titel.“

Karakteristisk for de tyrkiske mønter er 
den såkaldte toughra, et kunstfærdigt 
slynget monogram, der forekommer på de 
fleste mønter siden 17. årh. Oprindeligt 
skal toughraen have været en af de første 
sultaners håndaftryk (38-39).

Fig. 40, der rimeligvis er anskaffet i 
Kairo eller Alexandria, er præget under 
den marokkanske fyrste Abu Faris ibn 
Ahmed ( 1603-1608). Marokkofyrsterne,

Fig. 37. Guldmønt, altun, Tyrkiet, Ibrahim (1640- 
48) præget i Konstantinopel. Østrup nr. 2572.

Fig. 38. Guldmønt, zer mahbub (?), Tyrkiet, Ah
med 111 (1703-30), præget i Konstantinopel. 
Østrup, nr. 2592.
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der forbavsende nok kalder sig selv she
riffer (sherif =  fornem), kom til magten i 
1556 og sidder der endnu.

Fra Niebuhrs halvandetårige ophold i 
Bombay stammer 18 mønter af temmelig 
blandet herkomst. Størsteparten er ud
møntet af British East India Company 
i Bombay, men der er også prægninger fra 
de hollandske, franske og portugisi
ske handelsselskaber. Hertil kommer lo
kale udmøntninger fra stormogulerne i 
Hindustan (fig. 41) og fra byer som Man- 
gelore og Calcutta. Samlingen giver et le-

Fig. 39. Guldmønt, 1!i sequin, Tyrkiet, Mustafa 
111 (1757-73), præget i Ægypten. Østrup nr. 
2641.

Fig. 40. Guldmønt, matbu , Marocco, Abu Faris 
ibn Ahmed (1603-08). Østrup nr. 3010.

Fig. 41. Sølvmønt, rupi, Indien, Hindustan, Mu
hammed Shah (1719-48).

Fig. 42. Sølvmønt, rupi, Indien, præget under det 
franske handelskompagni i Pondicherry. Det var 
ikke ualmindeligt, at de europæiske handelskom
pagnier anvendte samme typer på deres mønter 
som stormogulen shah Alam (1760-1806).

vende indtryk af de forvirrede tilstande, 
der herskede på det indiske pengemar
ked i 17.-19. årh.; utallige småriger send
te deres mønter i handelen tillige med de 
europæiske handelskompagnier, der be
nyttede dels lokale (fig. 42), dels tospro
gede og dels rent europæiske typer.

Den persiske samling, der blev tilveje
bragt under Niebuhrs kun tre måneder 
lange ophold i Persien, er nok den der 
giver det mest realistiske billede af mønt
bestanden. Ældste mønt er fra Safi 
(1629-42) og yngste fra Kherim Kahn 
(1759-79), men hovedvægten ligger på 
prægninger fra Nadir Shah (1736-42). I 
et samfund, der fremstiller mønter af æd
le metaller, er det ikke noget særsyn, at en 
mønt stadig er på markedet 100 år efter, 
at den er præget, og det er almindeligt, at 
en udmøntning først når sit omløbshøjde
punkt 10-15 år efter. Derfor er der ikke 
noget mærkeligt ved, at Niebuhrs persi
ske samling fra 1765 rummer flest mønter 
fra 1736-42.

De ofte rigt ornamenterede og dekora
tive persiske mønter (fig. 43-45) bærer bå
de persiske og arabiske indskrifter. Nogle 
er forsynede med et dobbeltvers af reli
giøs karakter; Kherim Khan (fig. 45) har 
således viet en mønt til imamen Ali. Den
ne hellige mand forsvandt omkring 874 e. 
Kr., og hans tilhængere venter stadig på, 
at han skal vende tilbage og indvarsle en 
æra fuld af fred og lykke. „Tidens herre“ 
kalder Kherim ham:

„Til pris for tidens herre, imamen valgt 
af Gud,

gik guld og sølv som sol og måne over 
verden ud“.

Den persiske samling omfatter desuden en 
del bronzemønter (fig. 16).

Da Niebuhrs mønter var færdigbe
handlede fra hans egen hånd, blev de fle
ste afleverede til Møntkabinettet, og 
desuden fik Universitetsbiblioteket et 
sæt af de nyere mønter. Disse blev dog 
atter afgivet til Møntkabinettet omkring 
1815 og indgik i dubletsamlingen.

En kopi af den liste Niebuhr selv ud
færdigede over mønterne eksisterer sta-
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Fig. 43. Sølvmønt, rupi, Persien, Safi (1629-42).

Fig. 44. Sølvmønt, rupi, Persien, Nadir shah 
(1682-1722).

Fig. 45. Sølvmønt, Vî  rupi, Kherim Khan (1759- 
79).

dig i en af Møntsamlingens protokoller. 
Den er ret summarisk og nævner mønter
nes metal, værdi og prægested, men 
sjældent møntherre eller tidsangivel
se. Det fremgår, at mønterne fra Suhms 
samling blev afleveret sammen med de 
øvrige (fig. 29-31), men til gengæld 
manglede nr. 2, 17 og 25. Nr. 2 har 
måske været for medtaget efter den kemi
ske analyse, til at den kunne indlemmes i 
et anstændigt møntkabinet, men nr. 17, 
en tidlig sasanide, og nr. 25, en meget 
sjælden persisk stater, havde man gerne 
set i den kongelige samling i dag.

Af Victor Hermansens artikel i „An
tikkabinettet“ (Kbh. 1951 s. 38 ff.) frem
går det, at nogle af Niebuhrs ægyptiske

oldsager havnede hos den stærkt oldtids
interesserede kabinetssekretær Ove 
Høgh-Guldberg, før de fandt vej til An
tikkabinettet. Og da man ved, at Guld- 
berg også havde en omfattende møntsam
ling, falder der en vis mistanke på ham. 
Men beviset mangler, thi mønten synes ik
ke at være dukket op blandt hans efterla
denskaber og kan heller ikke spores hos 
andre af tidens store samlere.

Man plejer ikke at betragte mønterne 
som det mest epokegørende fra Nie
buhrs rejser, men de har dog betydet nok 
til, at hans navn nævnes hos de fleste se
nere forskere, som har beskæftiget sig 
med det pågældende emne. Og ikke nok 
med det; da den orientalske sprogforsker 
Silvestre de Sacy (1758-1838) fik lejlig
hed til at sammenligne Niebuhrs kopier 
af klippeindskrifterne fra Nakschi Rou
stam ved Persepolis med tegninger af sa- 
sanidemønterne, lykkedes det ham i før
ste omgang at læse møntindskrifterne og 
siden også selve klippeindskrifterne.

For Møntkabinettet var Niebuhr-møn- 
terne simpelt hen begyndelsen til den 
efterhånden omfattende samling af nye
re muhamedanske mønter, der siden kom 
til at beskæftige folk som professor J. L. 
Rasmussen, pastor J. C. Lindberg og pro
fessor J. Østrup.

Hvad der heller ikke bør undervurde
res er mønternes inspiration for samtidens 
danske samlere, herunder først og frem
mest biskop Münter. Denne alsidige for
sker, der havde et personligt kendskab til 
Niebuhr, blev ansporet til at anlægge den 
første betydelige danske samling af orien
talske mønter, hvoraf størsteparten efter 
hans død nåede frem til Møntkabinettet.
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Bredes gartneri
A f  KJELD KAYSER

Hvis man efter et besøg i Brede Hoved
bygning begiver sig mod nord ad stien 
gennem parken, når man efter et par mi
nutters gang til gartnergården. Her har 
skiftende gartnere gennem et par århun
dreder produceret livsfornødenheder og 
luksus til Bredes beboere.

Det var med glæde, at Nationalmuseet 
i sommeren 1976, sammen med årets Bre- 
deudstilling, kunne fremvise gartnergår
den for publikum.

Har gartneriets virksomhed været næ
sten den samme fra 1700-årene og til et 
stykke ind i dette århundrede, er der til 
gengæld sket store forandringer i gart
nergårdens bebyggelse. Kun boligen lig
ger endnu på sin gamle plads, og også 
den er i tidens løb blevet ombygget og 
ændret.

Fig. 1. Gartneriet set fra vest. Fra venstre ses 
gavlen af „Vinbakken \  materialhuset med driv
hus og gartnerboligen. I baggrunden de nyere fa
briksbygninger.

Bygningshistorie

Den ældste beskrivelse af bygningerne i 
gartnergården stammer fra 1783, altså før 
Peter van Hemert lod den nuværende ho
vedbygning opføre. Bebyggelsen havde 
dengang en anden karakter end nu og var 
mere mangfoldig. Boligen var af bin
dingsværk og dækket med tegl. Den inde
holdt foruden en forstue, tre værelser, to 
køkkener med åbne skorstene og et spise
kammer. Endelig nævnes en drivestue, 
som har været gartnerens værksted. Un
der de seks fag var der kælder. Ved en
den af denne bygning lå, i sammenhæng 
med hverandre, en ferskenkasse med ti 
store vinduer, et grundmuret orangerihus, 
to halvtagsbygninger i bindingsværk til 
vaskehus og materialer og endnu to min
dre bygninger, hvoraf det ene, som var 
tørvehus, tillige rummede en bagerovn, 
medens det sidste var svinehus. I haven 
lå to store mistbænke, hver på 14 vindu-
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Fig. 2. Forstuen fotograferet ved restaureringens 
begyndelse. På gulvet ses brolægning af util- 
huggede sten. Peter Ottosson fot., 1971.

er, og udenom det hele 22 fag plankeværk 
og en grønmålet stakitport.

Denne bebyggelse blev i 1816 udvidet 
med endnu et beboelseshus, som blev op
ført på arealet nord for den gamle bolig. 
Det var et bindingsværkshus, som trods 
sin ringe størrelse rummede to beboelser. 
Under bygningen var en stensat kælder 
og ved gavlen et tilbygget lokum og tør- 
vehus.

På dette tidspunkt har bebyggelsen i 
gartnergården kulmineret. I 1837 omtales 
hverken driftsbygningen eller den nye bo
lig, og i gartnerhuset er drivestuen blevet 
forsynet med bræddegulv og indgår nu i 
boligarealet. I det ydre er boligen ændret 
ved at dele af ydervæggene er grundmu
ret, medens resten stadig er i bindings
værk.

Uden driftsbygninger, udhuse og dri
vestue har gartneriet i 1830’rne været 
temmelig lemlæstet, og efter beskrivelsen 
fra denne tid muligvis nedlagt. „En Byg
ning i Haugen, der hvor Gartnerboligen 
forhen stod“, kunne betyde, at andre end 
gartneren boede i huset, måske arbejdere 
ved fabrikken

Men gartnerbruget kom i gang igen. 20 
år senere, i 1857, var boligen ombygget, 
idet ydervæggene var af grundmur, og 
taget ændret fra tegl til strå. På sydsiden 
af huset var et nyt drivhus opført.

I boligens indre var der ikke tidligere 
sket større bygningsmæssige forandringer. 
Fra begyndelsen har drivestuen udgjort 
den østlige del af arealet syd for hoved
skillerummet, i den vestlige har der lig
get et værelse. Herunder har den oprin
delige kælder befundet sig. Indretningen 
af den nordlige halvdel har været bestemt 
af de to køkkenskorstene, og det er tillige 
sandsynligt at forstuen altid har ligget på 
nordsiden imellem kokkenerne. Under 
forstuens bræddegulv lå en brolægning,

Fig. 3. Rester af skorstensfundament i den øst
lige stue.

som formentlig er oprindelig på dette 
sted. Det vestlige køkken ligger stadig 
ved skorstenen. Det østlige er forsvundet 
og udgør nu en del af husets største væ
relse. Skorstensfundamentet lå endnu un
der stuens bræddegulv, og rester af en 
vægstolpe, som var indmuret i nordfaca
den, viser, at dette køkken var betydeligt 
større end det vestre. Ved grundmuring 
af facaderne er der imidlertid forsvun
det så mange spor, at en sikker rekon
struktion af den ældste plan ikke er mulig.
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Fig. 4. Plan af gartnerboligen 1857. Der har for
mentlig været dør forbindelse mellem bolig og 
drivhus, men placeringen kendes ikke.

Samtidig med ommuring af facaderne 
og opførelse af drivhuset i 1850’erne, 
skete der væsentlige ændringer i planen. 
Åbenbart for at skaffe mere drivhusplads 
nedlagde man den ene lejlighed, og ved 
at erstatte hele sydfacaden med en ræk
ke støbejernssøjler kunne man udvide 
drivhuset helt ind til hovedskillerummet. 
Den tilbageværende bolig bestod, for
uden forstue og køkken, af et kammer og 
to stuer.

Forskellige spor under gulvene syd 
for hovedskillerummet viser lidt om ud
styret i det indvundne drivhusareal. På 
langs i huset ca. 60 cm fra hovedskille
rummet lå i den vestlige halvdel en ræk
ke syldsten. Ovenpå fandtes to skifter af 
en 1-stensmur, som var afbrudt under det 
nuværende gulv. Det er formentlig rester 
af en lav brystningsmur, anvendt til op- 
stemning af plantejord. Yderligere fandt 
man midt for forstuen en del af en rund, 
muret plantekumme med 1-stens vange, 
110 cm i diameter. Den er bygget senere 
end brystningsmuren, men kan være 
brugt samtidig med denne.

I denne skikkelse stod gartnerhuset i 
de efterfølgende år, samtidig med at der 
efterhånden kom gang i byggeriet 
udenom. Over kælderen til den anden be
boelsesbygning anbragte man om
kring 1870 et tagværk dækket med strå 
og etablerede således en frostfri kælder 
til opbevaring af frugt og grøntsager. I 
det nordvestre hjørne opførtes samtidig et 
materialhus med et mindre drivhus mod 
syd. Et par år senere blev det store driv
hus „Vinbakken“ nordvest for boligen 
bygget, og i haven omtales på ny forskel
lige mistbænke.

Den sidste udvidelse er sket i årene før 
århundredskiftet, hvor det lave drivhus

Fig. 5. Under den nyere betonstøbning ses syld
stenene, der bar den lave brystningsmur. 1 bag
grunden ses en del af den murede plantekum
me.

mellem frugtkælderen og materialhuset 
kom til. Samtidig blev materialhuset om
bygget og drivhuset udvidet.

De temmelig trange forhold i gartne
rens bolig blev lettet, da man i slutningen 
af århundredet atter skilte drivhuset fra. 
Bag de bærende støbejernssøj 1er opsattes 
en plankevæg, og samtidig med at gart
neren fik et værelse mod sydvest, blev 
den tidligere drivestue genskabt på resten 
af arealet syd for hovedskillerummet.

Medens bebyggelsen omkring gartner
boligen ikke siden er ændret væsentligt, er 
der naturligt nok sket en række moderni-
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seringer indenfor. Allerede i begyndelsen 
af dette århundrede blev loftsetagen nød
tørftigt indrettet til et par værelser, og 
der blev indlagt vand i huset. Fra om
kring 1940 kom de moderne installationer 
til. Badeværelset blev indrettet i en del af 
drivestuen, og ved østgavlen gravede man 
en ny brændselskælder. Her fik kedlen til 
centralvarmeanlægget senere plads.

Mindre moderniseringer i køkkenet 
og sammenlægning af de to værelser mod 
vest fuldender billedet, som det så ud, da 
staten i 1959 erhvervede Brede og over
drog det til Nationalmuseet.

Nu skulle man så mene, at gartneriets 
fremtid var sikret, men desværre gik det 
fra begyndelsen ganske anderledes. Midt 
i arbejdet med at indrette magasiner i fa
brikshallerne og udflytte hele afdelinger 
til Brede var der ligesom ingen, der lag
de mærke til de små bygninger helt ude i 
den nordlige ende af parken. Det fornuf
tigste skridt, der dengang blev taget, var 
at udleje boligen til museets gartner. Der
ved undgik denne bygning den særlige 
risiko, som det indebærer at stå tom og 
ubrugt. Men drivhuse og udbygninger,

som allerede ved overtagelsen var ned
slidte, forfaldt i al ubemærkethed midt i 
travlheden. Det var først under arbejdet 
med restaurering af Brede Hoved
bygning, at man for alvor fik øjnene op 
for betydningen af at vise andre sider af 
livet i Brede. Beslutningen om at restau
rere gartneriets bygninger førte naturlig
vis nye overvejelser med sig. I hovedbyg
ningen havde det været muligt, med stor 
sikkerhed, at rekonstruere det oprindelige 
hus og dets møblering. Dette var selvsagt 
ikke muligt i gartnergården, hvor de æld
ste bygninger enten var forsvundet, eller 
som boligen, radikalt ændret. Af de tid
ligste beboere fandtes ingen spor.

Restaureringen
Nationalmuseet valgte at vise gartnergår
den, som den så ud i de første år af dette 
århundrede.

Fig. 6. G ar tner familien fotograferet foran boli
gen omkring 1912. Datteren Else står med mode
ren midt i billedet, til højre gartner Hans Mor
tensen. F ot. udlånt af Birthe Holberg Larsen, 
barnebarn af Hans Mortensen.
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Nogle år forinden havde Hans Morten
sen fået ansættelse som gartner i Brede. 
Han var udlært på Vilvorde Planteskole 
og havde tidligere arbejdet på landstedet 
Friboes Hvile i Sorgenfri. Til gartnerhu
set i Brede medbragte Hans Mortensen sin 
hustru og en børneflok på fem, tre drenge 
og to piger, og i 1903 fødtes her hans 
yngste datter Else Katrine. Hun levede i 
Brede indtil 1920, da familien efter fade
rens død måtte flytte fra gartnerboligen. 
Det er hendes oplysninger, bekræftet ved 
undersøgelser i huset og suppleret med 
fotografier, dels fra familien Mortensen 
og navnlig fra Daverkosens arkiv, som 
har ligget til grund for den restaureing 
og tilbageføring, som er gennemført.

Restaureringsarbejdet blev indledt i 
oktober 1972 og var, for bygningernes 
vedkommende, afsluttet i april 1975. Det 
foregik under ledelse af museumsinspek
tør Tove Clemmensen og arkitekt Kurt 
Moll fra Preben Hansens tegnestue. Far- 
veundersøgelserne er foretaget af museets 
konservatorer og de øvrige bygningsun
dersøgelser af artiklens forfatter.

Ved arbejdets begyndelse var bygnin
gerne, som tidligere nævnt, i en sørgelig

Fig. 7. Gartner Mortensen i døren til materialhu
set. 1 forgrunden mistbænke. Fot. ca. 1905, fra fa
milien Daverkosens album.

forfatning. Medens håndværkerne gik i 
gang med en omfattende istandsættelse og 
udskiftning af ødelagt træ og murværk, 
gennemgik museets folk bygningerne for 
at fastlægge det billede, der skulle gen
skabes, og samtidig forsøge at finde spo
rene af den ældste bebyggelse.

Forbindelsen med Else Mortensen, nu 
fru Else Lüneburg, var allerede etableret 
inden restaureringen begyndte. Hendes 
beskrivelse af barndomshjemmet giver 
disse oplysninger om boligens indret
ning. Man kom ind i en gang med mur
stensgulv. For enden af gangen var der 
spisekammer i hele bredden. Til højre sad 
døren til køkkenet, til venstre døren til 
stuen. Mellem dørene og ydervæggen sad 
på begge sider en knagerække. Væggene 
var oliemalede, grønne eller blå. I køkke
net stod et komfur med vandgryde og 
stegeovn, og ved væggen mod forstuen en 
vandbænk til to spande. I de første år blev 
vandet hentet fra en brønd i haven. Under 
vinduet stod et køkkenbord med skabe un-
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Eig. S. Drivhuset ved boligen fotograferet inden 
restaureringen i 1971. Foran plankevæggen ses de 
bærende støbejernssøjler. Peter Ottosson fot., 
1971.

Fig. 9. Gartnerhusets østgavl under restaurering. 
1 drivhusets gavl til venstre er murværket me
get medtaget.

der og en jernvask. Gulvet var af træ og 
ferniseret. Over køkkenbordet sad en tal
lerkenrække. Farverne i køkkenet var blå. 
Fra køkkenet førte en dør ind til den næ
ste stue, som familien kaldte opholdsstuen. 
Gulvet var ferniseret og væggene tapet
serede, „noget stribet med blomster i“. 
Under vinduet i nordvæggen stod en 
chaiselong og foran den et gammelt ovalt 
bord. Dertil hørte nogle stole. Over bordet 
hang en petroleumslampe, og i hjørnet 
mod køkkenet stod en almindelig rund

kakkelovn med kogerum. Fra opholds
stuen var der adgang til soveværelset. 
Her stod et hjørneskab i det nordvestre 
hjørne. Forældrenes senge stod midt på 
væggen til drivhuset. Meddelerens seng 
ved væggen til drivestuen kaldet: „Den 
lange gang“. Døren fra soveværelset til 
drivestuen førte ud på en trapperepos. 
Herfra gik tre trin ned til drivestuens 
gulv og en anden trappe op til loftet. Gul
vet i drivestuen var belagt med gule mur
sten på fladen. I det sydøstre hjørne gik

Fig. 10. Gartnerhuset under restaurering set fra 
sydøst. Taget tækkes.

Fig. 11. Fyr graven, omtalt første gang i 1857, 
senere udvidet med en kokskælder under gulvet 
og jernristen til venstre.
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Fig. 12. Plan af gartnerhuset på Hans Mortensens 
tid, omkring 1900.

en stentrappe ned til fyret, som skulle op
varme drivhuset, og tæt ved trappens 
øverste trin var døren til drivhuset. „Den 
store stue“ var betegnelsen for det rum, 
som ligger til venstre for forstuen. Bag 
døren til højre, i rummets sydvestre hjør
ne, stod en rund kakkelovn, lidt større end 
opholdsstuens og uden kogeindretning. 
Ved væggen mod drivestuen var en sofa 
betrukket med bordeauxfarvet, groft lær
red. Foran stod et malet ovalt bord og 
fire stole med udskåret ryg og drejede 
forben. Mellem sofaen og kakkelovnen 
stod en lænestol og ved østvæggen et skri
vebord af mahogni med grøn filt på skri
vefladen og rækværk langs kanterne. 
Mellem de to vinduer i nordvæggen hang 
et konsolspejl. Over bordet var en hænge
lampe med majolikabeholder. Sofaen og 
konsolspejlet var ifølge meddeleren beva
ret hos en niece. Ved alle vinduer, bortset 
fra køkkenvinduet, var der blondegardi
ner, som var trukket til side med et bånd.

Denne beskrivelse af indretningen blev 
givet af fru Lüneburg i en samtale med 
stud. mag. Peter Ottosson i januar 1974. 
Den er siden blevet uddybet og supple
ret ved mange senere samtaler dels i fru 
Lüneburgs nuværende hjem, dels ved be
søg i gartnerhuset. Her blev meddelerens 
erindringer sammenholdt med museets 
undersøgelser, efterhånden som de skred 
frem.

Forstuens murstensgulv blev bekræftet 
ved fundet af en række afhuggede gule 
sten, skjult under indgangsdørens under
karm. Placeringen viste, at de har ligget 
i sand, direkte på den gamle brolægning.

Rummenes tapeter og bemalinger af dø
re og vinduer blev undersøgt af National
museets farvekonservering. For tapeternes 
vedkommende fandt man de motiver, der

Fig. 13. „Den store stue“. De to oprindelige væg
ge. På hovedskillerummet til venstre ses spor af 
en tidligere bilæggerovn. Døren til højre har far
velag fra før 1790. Nationalmuseets Farvekonser
vering fot., 1973.

svarede til meddelerens beskrivelse, som 
tredje tapetlag, og afdækningerne viste at 
væggene tidligere var kalkede og lim
farvede. De tapeter, der nu findes i hu
set er ikke kopier af de afdækkede rap
porter, men udvalgt blandt tapetfabrik
ken „Fiona“s mange tusinde gamle træ
valser, og de ligger meget tæt ved de 
fundne mønstre. I gartnerhusets rum er 
de afdækkede tapeter opsat på de vægge, 
hvor de er fundet, således at det er mu
ligt at følge udviklingen, som for tapeter
nes vedkommende strækker sig fra slut
ningen af 1800-årene til omkring 1950. 
For de malede deles vedkommende viste 
det sig, at vinduerne er indsat i forbin
delse med husets grundmuring i tiden fra
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Fig. 14. Drivestuen. På væggen mod „den store 
stue“ ses spor af bilæggerovn. Nederst ses en 
række mursten, rester af det ældre gulv.

1837 til 1857. De to døre, der fra forstu
en fører til henholdsvis den store stue og 
køkkenet, er derimod langt ældre. Sam
menholdt med farveundersøgelserne i ho
vedbygningen viste det sig, at de to æld
ste farvelag på disse døre var ældre end 
de ældste farvelag på hovedbygningens 
træværk. Det fremgik desuden, at i perio
den fra 1797 til 1950’erne, hvor hovedbyg
ningen har været malet tolv gange, i de 
repræsentative rum i stueetagen ni gan
ge, viser gartnerboligen 20 til 23 farve
lag. Det er ikke mærkeligt, at det forhol
der sig sådan. Sliddet i en lille bolig med 
mange mennesker kræver oftere vedlige
holdelse, hvad undersøgelsen altså be
kræfter.

Sporene af det ældste hus blev navn
lig fundet i den store stue og i rummene 
syd for hovedskillerummet. Foruden 
skorstensfundamentet fandt man i væg
gen spor af den bilæggerovn, som allere
de fandtes i 1783, og nederst ved gulvet 
en sodet rensekanal, som udmunder i dri
vestuen på den anden side af skillerum
met. I alle beskrivelser af drivestuen ind
til 1837 var gulvet belagt med mursten.

Fra 1837 til 1857 var rummet indrettet 
til beboelse og forsynet med trægulv. 
Som en del af drivhuset kan det gamle 
stengulv herefter på ny være frilagt. I 
meddelerens barndom var der som tidlige
re nævnt murstensgulv i rummet. Ved 
museets undersøgelser fandtes murstens
gulvet under det meste af badeværelset og 
tillige langs hovedskillerummet, hvor det 
var skjult af en senere betonstøbning. 
Ved undersøgelser i jorden mellem drive
stuen og soveværelset stødte man på en 
.række kalkede granitsten, som viste sig at 
være en del af væggene i den oprindelige 
kælder. Ved nærmere undersøgelser fandt

Fig. 16. Den oprindelige kælder, udgravet ved 
Fig. 15. Under badeværelsets gulv lå en del af husets østgavl, som ses midt for. Til højre ses 
det ældre stengulv i drivestuen. de kalkede granitsten under hoved skillerummet.
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Fig. 17. Plan af haveanlægget og bebyggelsen, 
som den så ud 1900-1920. Stierne har signatur 
for perlesten og grus. Plæner og dyrknings
arealer har ingen signatur. Stien mod syd fører 
gennem parken til hovedbygningen.

man de tre vægge. De var opbygget af 
store granisten, ujævnhederne var udfyldt 
med 1er og væggene derefter kalket fle
re gange. Gulvet var brolagt med util- 
huggede sten, og kælderen var tydeligvis 
bygget samtidig med ydervæggenes gra
nitfundamenter. Opfyldningen af kæl
deren er formentlig allerede sket før 1797 
og de genfundne dele er nu igen skjult 
under gartnerboligens soveværelse.

Haveanlægget
For at fuldende billedet af gartnergården, 
som den tog sig ud omkring århundred-

Fig. 18. Gartnerboligens vestgavl fotograferet ca. 
1920. 1 forgrunden til højre ses „egekransen“. 
Det espalierede pæretræ på gavlen er plantet 
omkring 1900 og findes endnu. Fot. fra fami
lien Daverkosen.

skiftet, har det været nødvendigt at re
konstruere haveanlægget, som siden da 
har været ændret flere gange. Også til 
dette arbejde har meddeleren fru Lüne
burg været til stor nytte. Med hendes 
hjælp fastlagde man først det system af 
gange, som forbinder havens forskellige 
afsnit. Derefter placeredes de forskellige 
bede og græsarealer. Hertil havde man 
god støtte i fotografierne, navnlig famili
en Daverkosens billeder, der lå i en serie 
fra 1905 og en anden fra omkring 1920. 
Endelig foretog man sammen med muse
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ets gartnere en række overfladeundersø
gelser, som gjorde det muligt at fastlæg
ge grænserne mellem stiarealer og plæ
ner, eller plæner og bede, med ret stor 
nøjagtighed. Det viste sig derved bl. a., at 
stierne, som forbandt de forskellige ar
bejdssteder, var lagt med groft bakke- 
grus, medens adgangsvejene og pladsen 
omkring huset havde perlestensbelæg
ning. Det markante lavendelkransede bed 
syd for boligen blev anlagt efter 1905 af 
gartner Mortensen, som plantede de to 
magnolier, der endnu findes. Lavendel
hækken var for længst forsvundet, men 
meddeleren huskede den udmærket og 
undersøgelser af rodrester bekræftede 
dens tilstedeværelse. I plænen mod vest 
står en krans af lave egebuske. Den er 
plantet før meddelerens tid, men er, sin 
alder til trods, i udmærket stand. På hver 
side af arealet nord for boligen stod om
kring 1900 en kraftig elmehæk. Den vest
lige findes stadig, den østlige har endnu 
eksisteret omkring 1930, men er siden 
fjernet. Nu er nye unge elme plantet i 
stedet. Grøntsagsdyrkningen foregik på 
arealet øst for boligen. Her lå mistbæn-

kene i den nordlige del, medens det øvrige 
areal blev brugt til udplantning.

Om anvendelsen af drivhusene har fru 
Lüneburg givet udførlige oplysninger, og 
hun har ligeledes kunnet fortælle om be
plantningen i de enkelte bede, således at 
det vil være muligt gradvis at tilplante 
arealet med de arter, der voksede i Hans 
Mortensens tid.

Arbejdet
Gartnerens virkefelt var naturligvis ikke 
begrænset til gartnergården. Både den 
store frugthave og parkens blomster og 
træer skulle passes. Desuden havde han 
endnu en specifik opgave. Som hans for
gængere formentlig i mere end et århun
drede havde gjort, besøgte han hver mor
gen hovedbygningen for at passe stue-

Fig. 19. Gartnerboligen fra syd. Foran drivhuset 
ses det store bed med lavendelhækken. Til venstre 
I baggrunden ligger vinbakken. Husets østlige 
skorsten er en attrap af blik, opsat for symme
triens skyld, efter at denne skorsten er nedrevet 
omkring 1870. Fot., ca. 1920, fra familien Daver- 
kosen.
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planterne. De skulle ikke blot vandes og 
rengøres. De store grønne planter havde 
ofte svært ved at trives i klunketidens 
dunkle rum. De måtte jævnligt udskiftes 
med friske planter, som gartneren derfor 
altid skulle have i beredskab. Vente
de man selskabelighed i hovedbygningen, 
gik der besked til gartneren, hvis opgave 
det var at sørge for friske blomster ved 
sådanne lejligheder.

Ved gartneriet arbejdede foruden Mor
tensen selv to kvindelige og to mandlige 
medhjælpere. Deres opgave bestod i som
meren igennem at holde den store plæne 
i parken, rense bede og havegange og se
nere at plukke frugten, som for en dels 
vedkommende blev anbragt i kælderen 
nord for boligen. Foruden æbler og pærer 
dyrkede man på terrasserne forskellige 
bærfrugter. I vinbakken dyrkedes blå og 
grønne druer og i gartneriet i øvrigt fer
skener, figner og abrikoser. Medens syd
frugterne overvejende blev brugt i 
hovedbygningen, blev en stor del af de 
øvrige frugter solgt til fabrikkens arbej
dere. I særlig gode frugtår kunne over
skuddet sælges, når der om fredagen var 
torvedag på vejarealet ud for hovedind
gangen til fabrikken. Her kom også slag
tere, fiskehandlere og vogne med røgva
rer. Af grøntsager dyrkedes alle alminde
lige sorter. En stor del gik til hovedbyg
ningen og spisehuset, som begge fik hele 
forbruget dækket af gartneriets avl. Men 
også af grøntsager blev en del solgt til 
Bredes arbejdere, som desuden om for
året købte udplantningsplanter til deres 
private havebrug.

Drivhusene
Af drivhusene blev vinbakken, som alle
rede nævnt, udelukkende anvendt til blå 
og grønne druer. I drivhuset ved boligen

dyrkedes potteplanter. De blev dels brugt 
i hovedbygningen, dels solgt til Brederne. 
Det lave drivhus nordøst for boligen blev 
navnlig brugt til tidlige tomater, medens 
drivhuset syd for materialhuset rumme
de grønne planter, navnlig beregnet for 
hovedbygningen. I materialhuset stod 
gartneriets redskaber, og her var tillige 
plads til, at gartneren og hans yngste dat
ter kunne flette kranse til brug ved be
gravelser i Brede.

Alt, hvad der blev solgt fra gartneriet, 
førte gartneren omhyggelig bog over, og 
én gang om måneden aflagde han regn
skab over for fabrikanten. Set i sammen
hæng med fabriksdriften har indtægterne 
fra gartneriet næppe været af større be
tydning, men i den sociale enhed, som 
Brede dengang udgjorde, var gartnerhu
set og dets virksomhed af stor betydning.

Gartneriet udgør i dag en broget sam
ling af bygninger opført på forskellige 
tidspunkter. Gartnerboligens ydre stam
mer overvejende fra 1857. I det indre fin
des dog væsentlige dele af det bindings
værkshus, som blev beskrevet første gang 
i 1783. Vinbakken er bygget mellem 
1870 og 1872. Stråtaget midt for boligen 
er omkring 1870 bygget over kælderen til 
den beboelsesbygning, der blev opført 
i 1816, men både det og det lave drivhus, 
som stammer fra kort før 1900, er ved re
staureringen stærkt fornyet. Det nuværen
de materialhus kendes ikke fra skriftlige 
kilder, men er formentlig blevet til ved 
en ombygning omkring århundredskiftet.

Den restaurerede gartnerbolig er nu et 
museumsstykke, der kun kan befolkes ved 
fantasiens hjælp. Men gartneriet lever 
stadig. I drivhusene og i den gode gart
nerjord frembringes nu de vækster, der i 
fremtiden skal pryde hele museumsområ
det til glæde for Bredes publikum.
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Røntgendokumentationen af jernalderfundet 
ved Årupgård
A f  MAJ STIEF AISTRUP

Skal alt arkæologisk fundmateriale for 
enhver pris afrenses? Eller bør vi nøjes 
med at sikre bevarelsen af fundene til en 
fjern fremtid, som muligvis vil have ud
viklet bedre og sikrere metoder?

Spørgsmålene melder sig uvilkårligt, 
når man ved, at vi i dag har en stor 
mængde arkæologisk materiale, der 
mangler konservering og afrensning. Få
talligt personale og knebne bevillinger til 
konserveringsafdelingerne gør det umu
ligt at overkomme alt det, der bliver hen
tet frem af jorden. I nogle tilfælde må vi 
desuden indrømme, at vore metoder ikke 
er sikre nok. Vi risikerer med vore ind
greb at forvanske genstandenes form og 
betydning, såfremt vi forsøger at afrense 
for at få detaljerne frem. Vælger vi 
derimod at begrænse os til at sikre fun
dene mod at gå til, da bliver arbejdet på 
én gang mere overkommeligt og mindre 
risikabelt.

Men arkæologens adgang til at hente 
oplysninger fra fundmaterialet begræn
ses, vil man måske indvende. Nej, kan 
vi svare. I det mindste når det gæl
der oldsager af jern kan man ved udnyt
telsen af røntgenteknikken helt uden at 
gribe til tvivlsomme kemisk-fysiske ind
greb afsløre mange funds form og detal
jer. Det har erfaringerne fra arbejdet 
med Årupgård-fundet bevist.

Årupgård mellem Ribe og Gram i Søn
derjylland er en såkaldt tuegravplads, 
som har været kendt i mange år. I 1947 
undersøgte Hans Neumann fra Hader
slev Amts Museum 17 af de overpløjede 
tuegrave.

Gravpladsen bestod af en gruppe gan
ske tætliggende småhøje omgivet af ring
grøfter, hvorfra jorden er blevet kastet 
op over de gravsattes urner til små tuer. 
Gravpladsen stammer fra førromersk 
jernalder, den ældste del af jernalderen, 
hvor man ligesom i yngre bronzealder 
brændte de døde og begravede dem i ur
ner.

Ved Årupgård har der hvert år før 
høsttiden kunnet iagttages mørke cirkler i 
kornet, stammende fra gravpladsens man
ge ringgrøfter, over hvilke vækstbetin
gelserne har været anderledes end på de 
øvrige steder. Heldigvis undlod ejeren af 
marken meget hensynsfuldt at dybdepløje 
på stedet, således at gravene stadig hav
de en betydelig arkæologisk interesse, da 
det i 1970 blev besluttet at udgrave Årup- 
gård-gravpladsen på ny. Arbejdet kom i 
gang takket være en bevilling fra Det ar-

To af Årupgård-fundets jernnåle i i alt otte frag
menter, således som de ankom til konserverings- 
afdelingen. Nålene på dette billede har krølle- 
hoveder.
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En jernnål af ringhovedtypen fotograferet før 
konserveringen. Den er i fire brudstykker

kæologiske Bopladsudvalg og stod på i 
årene 1970-73. Det var igen Haderslev 
Amts Museum, som stod for udgravnin
gen, der denne gang blev ledet af magi
ster Erik Jørgensen.

Omkring 1500 tuegrave blev udgravet 
ved Årupgård. Selv om det kun var ca. 
en tredjedel af de fundne urner, som in
deholdt oldsager, var resultatet et om
fangsrigt fundmateriale, i alt ca. 750 
jern- og bronzegenstande. Desuden blev 
der fundet brændte knoglerester og for
skellige lerkar.

De fundne metaller har været de dødes 
personlige ejendele og er blevet brændt 
og anbragt i urnerne sammen med de 
gravsatte. De mange bæltehager og nåle, 
der udgjorde størstedelen af fundet, har 
således været tilbehør til de dødes dragter. 
Blandt nålene havde hovedparten enten 
krølleformet hoved fremstillet ved, at den. 
runde stilk er blevet slået flad og rullet op 
til et lille hoved, eller ringformede hove
der. Begge nåletyper havde en bøjet stilk, 
en „svanehals“. De allerfleste nåle blev 
fundet parvis. Enkelte stykker har desuden 
været forbundne med små jernkæder.

Flertallet af de fundne bæltespænder, 
nåle og kædestykker var af jern. Disse 
fundstykker er arkæologisk set de mest 
spændende, idet Årupgård-gravpladsen 
netop stammer fra den allerældste del af 
jernalderen, hvor det første jern begyndte 
at dukke op i Danmark. Imidlertid er

„Familie por træl“ i sort-hvid. Billedet viser ti ur
ners indhold af nåle.

jerngenstande også de, der er sværest for 
konservatoren at have med at gøre.

Under det lange ophold i jorden udsæt
tes oldtidsmetallerne for korrosion. Det 
skyldes især jordens og grundvandets ind
hold af chlorider, som angriber såvel 
bronze (kobber-tinlegering) som jern. Det 
er forholdsvis let med kendte konserve
ringsmetoder at standse angrebet på 
bronzegenstande, efter at de er taget op 
af jorden. Derimod volder jernet store 
problemer. Det skyldes, at grundvandet 
sammen med ilten sætter hurtige rustan
greb på jernet i gang, samtidig med at 
chloriderne knyttes til rustlaget som jern- 
chloridforbindelser, således at der ved 
fund af oldtidsjern sjældent er andet end 
uformelige rustklumper tilbage med et mi
nimalt indhold af metallisk jern.

Det var således tilfældet med fundgen
standene fra Årupgård. Her var der tilmed
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tale om jern, der havde været brændt på 
bålet i sin tid, hvorved der var dannet 
glødeskaller. De fleste af nålene var hule 
under glødeskallen, der blot var et par 
millimeter tyk, mens de lidt kraftigere 
bæltehager endnu på fundtidspunktet 
indeholdt små mængder af metallisk jern. 
Til alle genstandene havde der fæstnet 
sig rester af knogler, sandkorn og trækul, 
som sad så fast, at de kun i de færreste 
tilfælde kunne fjernes uden at beskadige 
oldsagerne.

Det skal føjes til beskrivelsen af fun
dets tilstand, at det meste af materialet 
blev afleveret til konserveringsafdelingen 
i København som små brudstykker.

Arkæologen ønskede naturligt nok at 
få fundgenstandene renset af og sat sam
men, så han kunne komme til at betragte 
og beskrive oldsagerne.

Konserveringen af oldtidsjern på afde
lingen for jordfund i København finder 
hovedsagelig sted efter den glødemetode, 
som konservator Gustav A. Rosenberg 
(1872-1940) beskrev i 1917 i sin bog „An
tiquités en fer et en bronze“. Ifølge den 
sættes brudstykkerne først sammen med

voks, hvorpå der omvikles med asbest- 
papir og dernæst med tynd blomstertråd 
i samme form som genstandene. De glø
des dernæst ved omkring 800 grader for 
at få rustlaget, der herved bliver til jern
oxid, til at sprække, hvorpå de kommes i 
et sodabad for at passivisere jernet, inden 
det udvandes for chlorider. Så impræg
neres genstandene ved en kogning i voks, 
så det rensede jern unddrages den at
mosfæriske lufts skadelige indflydelse. 
Til sidst renses oldsagerne ind til den 
oprindelige overflade ved hjælp af ki
rurgiske skalpeller.

Denne metode viste sig hurtigt at være 
uanvendelig til de mange jernnåle, der 
var fundet ved Årupgård. Allerede under 
den mekaniske rensning af jord og rust, 
som ifølge Rosenberg må gå forud for den 
første sammensætning med voks, led nå
lene overlast og gik i stykker. Og endnu 
værre gik det, da vi begyndte at af rense 
de første nåle, der var blevet giødet. Nå
lene, der har været 10-15 cm lange, da 
de i jernalderen blev lagt i jorden, var for 
de flestes vedkommende blevet fundet i 3- 
4 stykker. Ved vores forsøg på at fjerne

Rontgenfoto taget oppefra. Nålene ses i fugle
perspektiv.

De samme nåle rontgenfotograferet i profil.
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Ringhovednåle tegnet efter røntgenfotografi, med 
angivelse af nålenes tværsnit.

rustlaget blev disse hurtigt til 5-6 endnu 
mindre brudstykker.

Selv om alle brudstykker med noget be
svær kan sættes sammen igen, er det gan
ske umuligt at være sikker på, at resulta
tet svarer til den oprindelige nål. Drej
ning af nålehoveder og svanehalse 
kan nemt få helt forkerte retninger un
der sammensætning af så mange stykker.

De få nåle, der trods disse vanskelig
heder faktisk blev renset af, kostede 
så megen tid, at vi havde måttet imødese 
at skulle arbejde med disse nåle i mange 
år, hvis de alle skulle have været renset 
af. Det ville have været alt for kost
bart.

En anden løsning måtte findes. Det 
blev røntgenfotografering. Det var natur
ligvis udelukket med alle de nåle, vi hav
de, at tage ét billede af hver nål. Derfor 
måtte vi først klassificere nålene, så vi 
kunne tage „ familieportrætter“ af en halv 
snes nåle med ensartet j emindhold ad 
gangen. Opdelingen i familier skete sim
pelt hen ved at „veje“ nålene i hånden.

Inden røntgenfotograferingen sattes 
brudstykker med mikrokrystallinsk voks 
sammen til nåle. Dernæst blev der taget et 
almindeligt sort-hvid billede af hver 
gruppe nåle. Nummereringen fra Årup- 
gård blev bibeholdt både på de alminde
lige sort-hvid fotos og de dertil svarende 
røntgenbilleder ved hjælp af tal i bly, et 
materiale som gengives tydeligt på rønt
genoptagelser.

Røntgenfotografering har i flere år 
været anvendt på konserveringsafdelin
gen, oftest som støtte til konserveringsar
bejdet. I forbindelse med afrensning af 
særligt komplicerede genstande er rønt
genoptagelser således sket for at hjælpe 
konservatoren med at stedfæste form og 
detaljer, der er skjult bag rust og sam
menkittet sand. I dette tilfælde var hen
sigten imidlertid en anden. Røntgenbille
derne skulle kunne bruges som grundlag 
for arkæologens fundbeskrivelse. Der-

for måtte billederne være af den bedst 
mulige kvalitet.

Dette krav var baggrunden for, at vi 
for første gang på konserveringsafdelin
gen for jordfund begyndte at eksperimen
tere med en række film med forskellige 
egenskaber, idet vi blev klar over, at den 
film, vi sædvanligvis anvendte på afde
lingen, ikke ville kunne opfylde kravene 
om fine detaljer og gode kontraster på 
billederne.

Principielt kan man ikke få både 
skarphed og kontrast på én og samme 
film. Man har de hurtige (høj følsomme) 
og grovkornede film i den ene ende af re
gistret, og i den anden de langsomme 
(mindre følsomme) og finkornede film. 
Den første type giver bedst kontrast. Den 
anden den fineste skarphed.

Begge dele var i høj grad ønskeligt af 
hensyn til arkæologernes arbejde. Kon
trasten for at enkelthederne kunne holdes
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ude fra hinanden. Og skarpheden for at 
kunne opfatte de fineste detaljer ved de 
fotograferede oldsager.

Vi benyttede vores sædvanlige røntgen- 
film (en Agfa-Gevaert D 7) som ud
gangspunkt for forsøgene. Ved prøveop
tagelser med denne og med hver enkelt 
af en række film af andre fabrikater og 
med andre filmfaktorer (mål for films 
hastighed) brugte vi samme eksponering, 
samme fremkaldelse og samme behand
ling for så at sammenligne resultaterne.

Tegninger af krøllehovednåle baseret på røntgen
optagelser.

Således fotograferede vi forsøgsvis en
kelte af Årupgård-fundets jernnåle sam
tidig på vores kendte film og på hver af 
de nye film, idet vi klippede alle filmene 
midt over, så der blev plads til to film på 
samme tid i de kassetter, hvori ekspone
ringen finder sted.

Men disse forsøg var ikke tilstrækkeli
ge. Vi kunne nok konstatere, at visse 
film sværtedes mere end andre på grund 
af filmenes forskellige hastigheder, men 
vi måtte samtidig erkende, at der var så 
store forskelle i gengivelsen af enkelthe
der og i kontrastbillederne, at det ikke 
var til at afgøre, hvilken film, der var 
bedst egnet til vort formål.

Vore forsøg havde jo den svaghed, at 
vi igennem samtlige optagelser kun fik 
eksponeret én eneste film korrekt -  den, 
vi arbejdede med til daglig og var fortro
lige med i forvejen! Alle de andre film 
burde have været eksponeret anderledes 
for at vise deres bedste egenskaber, navn
lig med hensyn til aftegningen af enkelt
heder i de lyseste og mørkeste områder, 
idet røntgenfilmene har et vist „spil
lerum“, inden for hvilket de giver de bed
ste resultater ved en helt korrekt ekspo
nering.

På den baggrund måtte vi forsøge med 
forskellige eksponeringer for at opnå de 
optimale billeder på hver enkelt filmtype. 
Filmafstand, fremkaldelse og behandling 
i mørkekammeret ændrede vi ikke på un
der denne forsøgsrække. Resultatet blev, 
at vi fik et stort antal billeder af vore

En krøllehovednål. som efter rontgenfotograferin- 
gen er blevet imprægneret med voks.
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„forsøgsnåle“, hvoriblandt vi let kun
ne finde det, der bedst egnede sig til vo
res formål.

Den film, som viste sig at være bedst, 
var en Agfa-Gevaert D 4 film. På den 
fremtrådte vores meget metal tynde jern
aldernåle tydeligst sammen med den 
forholdsvis lave eksponering, vi anvend
te. D 4 filmen er fire gange langsomme
re end vores sædvanlige film, meget fin
kornet og har en passende rig kontrast.

I øvrigt forsøgte vi at forbedre gengi
velsen med forskellige filtre af messing og 
kobber, ligesom vi prøvede med blyfolier 
af forkellig tykkelse. Blyfolierne blev 
placeret så tæt op af filmen som muligt 
under optagelserne. Det viste sig imid
lertid, at hverken filtre eller folier for
bedrede resultatet. Derfor opgav vi fuld
stændig brugen af dem under den syste
matiske røntgenfotografering af fundet.

Samtlige Årupgård-fundets jernnå
le blev røntgenfotograferet to gange. Nå
lene, en halv snes på hver optagelse, blev 
først omhyggeligt placeret, så de kunne 
fotograferes oppefra i fugleperspek
tiv. Dernæst blev de rejst op, så vi kun
ne fotografere dem i profil. I begge til
fælde brugte vi skumgummistykker som 
støttemateriale for at sikre genstandenes

Røntgenfoto af de kædestykker, hvormed enkelte 
af Årupgård-fundets nåle var forbundne.

nøjagtige position. Skumgummi anvend
tes, fordi dette materiale absorberer 
røntgenstrålerne meget dårligt og altså 
ikke kan ses på billederne.

Ved eksponeringen varierede vi spæn
dingen fra 60 til 90 kilovolt alt efter nåle
gruppernes metalindhold. Derimod holdt 
vi såvel strømstyrke som tid konstant på 
henholdsvis 3 milliampère og 2 minutter.

Med to optagelser af hver eneste nål 
sikrede vi, at det virkelig blev muligt i 
detaljer at betragte nålenes tegning, de
res bøjninger og de brud, de havde væ
ret udsat for.

Efter fotograferingen kogte vi alle nå
lene i mikrokrystallinsk voks for at stabi
lisere dem, så de kan opbevares i magasi
ner. Ved afkølingen efter kogningen i 
voks størkner voksen inde i oldsagernes 
hulrum og revner og er en beskyttende 
hinde omkring dem, således at nålene 
kan opbevares uden at blive angrebet 
af luftens ilt.

Udbyttet af konserveringsafdelingens 
behandling af jernnålene fra Årupgård 
var naturligvis helt forskelligt fra det, 
man normalt venter af en konserverings
afdeling. I stedet for restaurerede udstil
lingsgenstande fik arkæologerne et sæt 
røntgenfotos.

Arkæologerne var ikke begejstrede -  i 
hvert tilfælde ikke i begyndelsen. De 
skulle først lære at arbejde med det nye 
materiale. Røntgenfotos kan nemlig ikke 
vurderes blot ved et øjekast, men kun ved 
at lære at betragte alle detaljerne på bil
lederne.

I dag er arkæologernes tilbageholden
hed ved at vende. Vi har i hvert fald fået 
det indtryk, at de nu foretrækker røntgen
billederne af de mange krøl- og ringho- 
vednåle frem for selve genstandene. 
Røntgenbillederne kan nemlig gøre teg
nearbejdet lettere, idet man blot behøver 
at kalkere billederne over på papir. Rønt
genbillederne giver en helt klar kontur 
og i mange tilfælde også en fornemmelse 
af genstandenes tværsnit.
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Med røntgenfotografierne har man vir
kelig kunnet få belyst Årupgård-fundet 
på den bedste og billigste måde. Det vil
le have været helt urimeligt at ødelægge 
fundgenstandene ved stædige forsøg på 
at afrense dem. Nu er de efter fotografe
ringerne blevet stabiliserede, så de 
ved forsvarlig opbevaring kan sikres for 
eftertiden.

Røntgenmetoden bør tages i anvendelse

ved nye tilsvarende fund, hvor man lige
som ved Årupgård står over for et stort, 
ensartet materiale. Det vil være tilstræk
keligt at tage nogle enkelte ting ud til 
fuldstændig afrensning med henblik på 
udstillingsbrug og så gennemfotografere 
resten af hensyn til den arkæologiske be
skrivelse. Endelig skal det hele naturligvis 
konserveres, så fund ikke ødelægges for 
eftertiden.
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Tag af bly
A f  KNUD J. KROGH

Endnu dækker en meget stor del af Dan
marks kirker sig under en millimetertynd 
hud af bly trukket hen over tagkonstruk
tionens skelet.

Blytaget kom med stenkirkerne, og bly 
var efter alt at dømme fra første færd 
det dominerende tagdækningsmateriale. 
Tiden har tæret på blytagenes antal. Der 
var tider, hvor bly var et efterspurgt og 
kostbart materiale, og hvor man så en 
økonomisk fordel i at sælge blyet og er
statte det med f.eks. et tegltag. Men i de 
jyske granitkvaderkirker er det af luftens 
iltning hvidt tonede, gråblå blytag lyk
keligvis endnu et næsten fast træk.

Blytagets farve, der i virkeligheden va
rierer temmelig meget med de skiftende

Der lægges nyt blytag på Aastrup kirke 1974.

belysninger, går næsten i ét med den jy
ske himmels farve under alle vejrforhold, 
og det er netop det, der sammen med 
kvadrenes rige variation i størrelse og ku
lør giver disse i materialemæssig hense
ende så tunge bygningskroppe en besyn
derlig lethed og ynde.

En enkelt plade i et blytag vejer ca. 
25 kg. Da der skal fra 600 til 800 plader 
til at dække en middelstor landsbykirkes 
kor og skib, ligger der i alt 15 til 20 t 
bly på taget af en sådan kirke. Går vi 
videre med dette regnestykke og forestil
ler os, at der i 1100-årene, da de fleste 
trækirker blev afløst af stenkirker, var 
henved et par tusind kirker, der fik tag 
af bly, så når vi til, at der i dette for
holdsvis korte tidsrum er importeret ikke 
mindre end 30.000-40.000 t bly til lan
det.
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Der blev produceret bly i hvert fald i 
England og Spanien på den tid. Og med 
vogn og med skib er de næsten ufattelig 
mange tons af dette mærkelige, tunge me
tal, hvor et fuldt vognlæs kun netop dæk
ker vognbunden, bragt den lange vej her
til.

Det ligger langt uden for en bygnings
arkæologs arbejdsområde at finde ud af, 
hvem der tjente penge på salget af bly; 
men det ville unægtelig være interessant 
at vide, om f.eks. kirken som sådan havde 
interesser i blyminerne.

Overgangen fra kirker af træ til sten
kirker har været en skelsættende begiven
hed. Dels fordi det efter de arkæologiske 
undersøgelser af trækirkefragmenterne at 
dømme har betydet en voldsom forøgelse 
af de enkelte kirkers størrelse, dels fordi 
alene det at bygge et hus af sten, der hol
des sammen af mørtel fremstillet ved 
hjælp af brændt kalk, var noget, de fle
ste mennesker aldrig tidligere havde op
levet. Når de metertykke mure endelig 
stod rejst i fuld højde, og tagkonstruk
tionens svære spærfag af egetræ var bak
set på plads, så man for første gang vir
kelig kunne forestille sig den ny kirkes 
enorme omfang, var der for sognets folk 
endda endnu mere nyt og overraskende 
at møde, for bly tækkeren skulle nu til at

Blystøberens arbejdsplads ved Lyhne kirke 1966. 
Bag ved det murede ildsted med jerngryden, i 
hvilken de gamle blyplader smeltes, ses til højre 
ved våbenhusets mur selve støbeformen og til 
venstre en del af de allerede færdigstøbte nye 
plader, som opbevares i sammenrullet stand.

forvandle de ankomne blybarrer til milli
metertynde tagplader. Snart havde han 
ild i sin smeltegrube og det sølvblanke, 
flydende bly, som sten kunne sejle på, 
trak på ny mange nysgerrige til bygge
pladsen.

Der er stadig blytækkere i landet, og 
stadig fascineres vi af deres arbejde. Ofte 
er det de samme familier, der gennem ge
nerationer driver dette håndværk. Det, 
der holder faget i live, er, at et blytag 
ikke kan ligge evigt. En gang imellem må 
det tages ned, støbes om og atter lægges 
op. Først og fremmest er der grænser for, 
hvor længe sømmene, der holder pladerne 
fast til bræddeunderlaget, kan fungere 
tilfredsstillende, ligesom blyets overflade 
i tidens løb iltes, så tynde steder kan gen- 
nemtæres. Derfor er det heller ikke nok 
blot at smelte de gamle plader om; der 
må et tilskud på 5-10 °/o af nyt bly til 
erstatning for det, der er forsvundet ved 
iltningen.

I dag plejer man at sige, at et blytag 
kan ligge et par hundrede år. Det er nok 
lidt højt sat. På sydsiderne, hvor den di
rekte sol udsætter tagfladen for meget 
store variationer i temperaturen og deraf 
følgende hastigere nedbrydning, er de 
fleste af de tage, der i dag støbes om, kun 
henved 100 år gamle; men på nordsiden, 
der altid ligger i skygge, er det slet ikke 
sjældent at finde tage, der har kunnet 
ligge to hundrede år eller endog lidt 
mere.

Selv om blytækkeren i tidens løb har 
moderniseret nogle af sine arbejdsproces
ser, er det opfattelsen, at det er et hånd
værk, som bygger på meget gamle tradi
tioner. Det er dog noget vanskeligt at ef
terforske, hvor gamle disse traditioner i 
virkeligheden er, fordi alle de blytage, vi 
har, er støbt om igen og igen. Vel er 
grundbestanden det samme bly, som fra 
første færd blev lagt på taget; men afgø-

155



Øverst til venstre: Tværsnit af blysmeltegriibe 
i Lyhne kirke. På grubevæggen ses et lag af bly
slagge, og der er løbet bly ud i revnerne i gru
bens stærkt rødbrændte lerforing.
Øverst til højre: Der er forsøgsvis fyret op med 
trækul i en af de gamle smeltegruber i Lyhne 
kirke.
Nederst til venstre: Gruben er nu gennemvarm, og 
der lægges dele af de gamle blyplader på de glø
dende trækul.
Nederst til højre: Blypladerne er smeltet, og 
under trækullene findes nu ren, flydende bly.

rende træk som pladens form, tykkelse og 
selve oplægningsteknikken er uigenkalde
ligt slettet, når pladerne tages ned fra ta
get for atter en gang at blive forvandlet 
til blankt, flydende bly i blytækkerens 
gryde.

I dag smeltes blyet i en stor jerngryde. 
Gryden er anbragt over et til lejligheden 
muret ildsted, placeret i kirkens umiddel
bare nærhed, et sted hvor der er læ. Der 
fyres med træ, og traditionelt er det 
bræddeunderlaget fra det kasserede bly
tag, der gør gavn som brænde.

Oprindeligt, og langt op mod vor tid, 
brugte blystøberen dog ikke jerngryder, 
men smeltede blyet i lerforede gruber in
de i selve kirken. De arkæologiske un
dersøgelser, der i nyeste tid er foretaget 
under gulvene i en række kirker, viser, 
at blystøberen langt op i tiden har haft 
sin faste arbejdsplads inde i kirkens skib 
i arealet mellem skibets to døre, norddø
ren og syddøren. Herinde mellem de høje 
mure fandt han den læ, han behøvede.
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Næsten i alle undersøgte kirker er man 
stødt på små lerforede gruber, som er ind
rettet i terrænet lige under gulvet.

I Trans kirke ved Bovbjerg fandtes ved 
en undersøgelse i 1964 helt eller delvis 
bevaret i alt otte gruber under skibets 
gulv i området mellem de to døre. Frag
menterne af den ældste fandtes under de 
bevarede dele af kirkens allerførste gulv, 
og denne grube har således været i funk
tion, da kirken formentlig engang i 1100- 
årene fik sit første blytag.

Antallet af gruber behøver ikke at for
tælle, hvor mange gange kirkens tage er 
blevet støbt om, for det er sandsynligt, at 
man undertiden har haft to eller flere 
gruber i brug på én gang.

Smeltegruben er i sin simpleste form en 
halvkugleformet, lerforet fordybning i 
jordoverfladen under gulvet. Grubens 
indvendige diameter ligger som regel om
kring 50 cm, og dybden varierer fra 20 
til 30 cm. Undertiden kan grubehullet 
være lavet så stort, at der uden for selve 
lerforingen er plads til en pakning af 
fint sand. Når vi i dag finder de gamle 
smeltegruber, er lerforingen stærkt rød
brændt, og på selve grubefladen sidder et 
blyslaggelag. Af og til findes gruber, hvor 
der endnu står en lille rest bly tilbage i 
bunden af gruben, ellers er gruberne van
ligvis fyldt op med affaldet fra blystøbe
rens arbejde, dvs. blyslagger, trækulspar
tikler og aske.

Der er ikke overleveret oplysninger om, 
hvordan man har brugt disse gruber, så 
vi er henvist til at gøre os forestillinger 
derom, alene ud fra det, gruberne selv 
kan fortælle. Det synes klart, at ilden 
og blyet har været i samme grube. Umid
delbart kan det måske lyde lidt mærke
ligt, men når man erindrer sig blyets 
usædvanligt høje vægtfylde og de deraf 
følgende konsekvenser, så er konstellatio
nen bly og ild dog ikke så umulig endda.

Sammen med en af vore mest erfarne 
blystøbere har Nationalmuseet i 1966 i

Blystøberen hælder det flydende bly i støbefor
men ved Lyhne kirke 1966.

13

Lyhne kirke nord for Varde gennemført 
forsøg med smeltning af bly i en usæd
vanligt velbevaret grube, som da stod 
udgravet i kirken i forbindelse med en 
arkæologisk undersøgelse. Efter at have 
fyret intenst med glødende trækul i gru
ben i fem til seks timer, var grubens væg
ge og nærmeste omgivelser stærkt ophe
det, og nogle blystykker fra nedtagne tag
plader blev lagt på de glødende træstyk
ker. Overraskende hurtigt smeltede blyet, 
idet det dråbevis søgte til grubens bund. 
Flere blystykker blev lagt på, og til sidst 
var gruben næsten fyldt med flydende bly, 
dækket af et lag af glødende trækul. På 
grund af blyets høje vægtfylde flyder 
simpelthen alle tænkelige urenheder oven
på og kan ganske enkelt skummes af, 
hvorefter man står med en grube fyldt 
med ren, flydende bly. Nok til at støbe 
en fem-seks tagplader. Forsøget viste til
lige, at den gennemvarmede grube var i 
stand til at holde blyet så varmt, som 
det er nødvendigt, for at støbningen skal 
lykkes, og det længe nok til, at alt blyet 
var forbrugt. Det er derfor muligt, at 
gruberne i sin tid har været anvendt, så
dan som det her er gennemprøvet.

Når blyet er smeltet, hældes en pas
sende mængde i støbeformen, der groft 
taget er en rektangulær trækasse, i hvis 
bund der er lagt et vandret, planeret lag
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af sand, som pladen støbes ud over. 
Umiddelbart før blyet hældes i formen, 
glittes sandet med et varmt jern, der er 
smurt med stearin fra et alterlys, hvor
ved sandskornene bindes sammen. Træ
kassens mål bestemmer pladens udstræk
ning, og i dag støbes pladen til en tyk
kelse af ca. 2,5 mm og i formatet ca. 
150 X 50 cm.

Sommeren 1974 skulle Fly kirke ved 
Skive have omstøbt og omlagt blytaget på 
skibets nordside, fordi en del plader hav
de løsnet sig i sømningerne, og fordi 
bræddeunderlaget var stærkt forrådnet. 
Det fremgik af de indstøbte årstal, at ta
get var fra 1773, og da det kun i mindre 
omfang var berørt af nyere tids repara
tioner, benyttede Nationalmuseet lejlig
heden til at foretage en grundig under
søgelse, idet det hører til sjældenhederne 
at finde så gamle tage, og fordi der ikke 
tidligere er foretaget en sådan undersø
gelse.

Et repræsentativt udsnit af taget blev 
opmålt, så alle detaljer i oplægningstek
nikken kunne fastlægges. Dele af taget 
blev gennemskåret på langs og på tværs 
i karakteristiske linjeforløb, hvorved sam
menføjningerne mellem pladerne nøjere 
kunne studeres. Derefter blev en række 
af sammenføjningerne åbnet etapevis, og 
endelig blev pladerne fladet helt ud, så
ledes som de havde været det oprinde
ligt, da de i sin tid lige var blevet støbt. 
Til slut blev hver enkelt plade målt og 
vejet, bl.a. blev pladetykkelsen målt med 
millimeterskrue to steder på hver plade.

Normalpladen måler ca. 175 X 44 cm 
og er i gennemsnit omkring 2,5 mm tyk, 
hvilket giver pladerne en vægt på 20-22 
kg. Begge langsider har støbekanter, lige
som den ene af kortsiderne i en del til
fælde viser støbekant, mens den anden 
som regel er renskåret. Den anvendte 
støbeform har således været 44 cm bred 
og godt og vel 175 cm lang. Pladernes 
ene side bærer tydelige spor af at være 
støbt på et sandlag. Denne side af pla
den, der er lidt mere ru i overfladen end 
den anden, er konsekvent vendt nedad på

taget. En undtagelse fra denne regel er 
dog pladerne med årstal og initialer, idet 
disse tegn jo må præges spejlvendt i stø
beformens sandflade.

Ser man nøjere efter på pladernes 
oversider, kan man skimte en række hjæl
pelinjer, som med en kniv eller lignende 
er ridset i pladen, da den skulle gøres 
klar til at blive lagt op på taget. Linjerne 
angiver, hvor der skal udføres ombuknin
ger, der er nødvendige af hensyn til pla
dernes oplægning og tilknytning til nabo
plader.

Tæt ved pladekanten og parallelt med 
denne ses i begge sider af pladerne et 
langsgående rids. I venstre side løber det 
4 cm fra kanten og angiver, at den uden 
for linjen liggende del af pladen skal bø
jes op, så den står vinkelret på pladen 
i øvrigt, og tilsvarende angiver hjælpe
linjen i højre side, at et 7 cm bredt stykke 
skal bøjes op dér. Hjørnerne af de dele, 
der skal bukkes om, er skåret af i fuld 
bredde under 45 grader, bl.a. under hen
syntagen til, at pladens nedre del, således 
som en tværgående hjælpelinje i de fleste 
tilfælde viser, skal bukkes helt omkring, 
så pladen her ligger dobbelt og får større 
stivhed.

Således klargjorte er pladerne én efter 
én bragt op på taget og efterhånden ind
passet i den helhed, hvori de skulle fun
gere i 201 år.

Den plane flade, blypladerne hviler på, 
dannes af et lag brædder sømmet til spæ
renes oversider. Brædderne, der er om
kring 20 cm brede og 2,5 cm tykke, ligger 
ikke tæt sammen, men med mellemrum på 
6-8 cm.

Blypladerne er sømmet til underlaget 
med gennemsnitlig fem søm, som er pla
ceret jævnt fordelt i en vandret række tæt 
ved pladens overkant. Den første plade i 
en række lægges ved tagfoden. Den føl
gende anbringes, så dens nederste del 
dækker over den foregående plades øvre 
del med sømningen -  det såkaldte over
læg er omkring 15-18 cm og markeret 
med en hjælpelinje ridset i den underste 
plade. Tæt ved den nedre ende af hver 
plade er ved den venstre side anbragt
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en hafte. Det er et lille stykke bly af 
samme tykkelse som pladerne, der ved 
oplægningen er bøjet i en ret vinkel, og 
hvis ene flade med et par søm fastgøres 
til bræddeunderlaget, mens den anden 
flade presses ind mod pladens opretstå
ende sideflade for senere at indgå i fals
ningen sammen med denne plade og den, 
der følger til venstre for. Haften har til 
opgave at fastholde blytaget til underla-

Fly kirke. En af blypladerne fra 1773. Med tynd 
streg er vist indridsede hjælpelinjer, der dels 
angiver, hvor man tænkte sig ombukninger fore
taget. dels hvor stort et overlæg, den ovenfor 
følgende plade skulle have. De punkterede linjer 
viser de udførte ombukninger.

get og således være et supplement til 
sømningen ved pladens overkant.

Efterhånden er flere rækker af plader 
blevet lagt op på taget -  i hver række 
ligger pladerne stort set forskudt en halv 
pladelængde i forhold til naborækkens 
plader -  og den såkaldte sammenfals
ning blev foretaget. De vedstående illu
strationer viser, hvordan de to sammen
stødende, opbukkede pladesider i to om
gange falses sammen, idet først den hø
jeste af de to flader bøjes ind over den 
laveste, hvorefter de to flader nu sam
men bøjes rundt, så de danner en tæt 
sammenrullet pølse. Utvivlsomt er denne 
proces udført på samme måde, som det 
gøres i dag, hvor man ved hjælp af træ
klodser og træhammer banker pladernes 
opretstående sideflader sammen til denne 
fals, der slås fast og tæt. Det bløde, fø
jelige bly giver en falsning, der låser pla
derne sammen, så hele tagfladen bogsta
velig talt bliver én eneste stor sammen
hængende blyflade, der hænger hen over 
tagrYggen-

I store træk har vi nu set, hvordan et 
blytag blev lavet i 1773, og kan fastslå, 
at den tradition, vore blytækkere arbej
der ud fra i dag, i hvert fald rækker de to 
hundrede år tilbage i tiden, da taget på 
Fly kirke blev lagt op, for ikke blot pla
derne, men også oplægningsteknikken, 
der anvendes nu om dage, svarer nøje til 
det, vi har set i Fly.

Der blev dog gjort en iagttagelse i Fly, 
som tydede på, at der kunne være sket et 
brud på blytækkernes traditioner tidlige
re.

Bræddelaget, der lå under taget fra 
1773, var for den alt overvejende dels 
vedkommende af fyr, og da der ikke 
fandtes sømspor efter ældre oplægninger 
af blyplader i fyrrebrædderne, må de væ
re jævnaldrende med blytaget. Hist og
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Fly kirke. Plan af en del af blytaget fra 1773 på 
skibets nordside. Omridset af de såkaldte hafter 
er tegnet med punkteret linje. Bogstaverne a—g 
viser placeringen af snittegningerne, der er gen
givet på modstående side.
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her indgik i bræddelaget nogle egebræd
der, der bar tydelige spor af også at have 
tjent som underlag for i hvert fald to 
ældre blytage. Brædderne ligger ikke i 
oprindelig position, men er sekundært op
lagt ved genanvendelsen i 1773. For
uden de rækker af sømhuller, der findes, 
hvor 1773-pladerne var sømmet fast, ses 
i disse brædder to ældre systemer af bly- 
plade-sømninger.

Det bemærkelsesværdige er, at det ene 
system af sømhuller fra blyplader findes 
i kanten af egebrædderne, dvs. midt i den 
ene af bræddernes forholdsvis smalle 
kantside. Sådanne sekundært anvendte

Fly kirke. Detaljer af blytaget fra 1773. Place
ringen af de enkelte snit, a-g, fremgår af planen 
på modstående side. Snit a er tegnet efter ud- 
foldning af falsningen (det udfoldede er tegnet 
med punkteret linje), så det ses, hvorledes pla
derne er udformet for falsningen, der resulterer 
i det billede, som ses i snit b og c, foretages. I snit 
g, der er ført gennem en hafte, er denne med 
punkteret linje vist i uf alset stand. Under snit- 
tegningen ses haften i plan, og her er tilsvarende 
med punkteret linje vist omridset af haften i fuld 
udfoldet stand. Endelig ses ved g et af 1773- 
tagets blyplade-søm. Sømmet, der her ses nedefra 
og fra siden, er uden tvivl smedet specielt til 
sømning af blyplader, hvor de fire knopper på 
undersiden giver sømmet et vcesenlig bedre greb 
i den forholdsvis bløde blyplade end et vanligt 
søm.
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Aastrup kirke. Del af tagkonstruktionen på ko
rets nordside, set indefra. På spærene ligger fire 
af de originale blybrædder på plads.

blybrædder med nu ubenyttede blypla- 
de-sømhulsrækker i kanten af brædtet er 
i de seneste år fundet i en lang række 
jyske kirker. Umiddelbart forekommer 
det overraskende, at blypladerne har væ
ret sømmet til brættets kant, idet en så
dan fremgangsmåde må indebære en op
lægningsteknik afvigende fra den, vi ken
der i dag.

Nu til dags anvendes udelukkende fyr
rebrædder til underlag for blytagene, og 
det synes at have været det foretrukne 
materiale langt tilbage i tiden, idet man 
i stor udstrækning træffer på genanvend
te blybrædder af fyr, selv i ældre tage. 
Derfor er det bemærkelsesværdigt, at alle 
genanvendte blybrædder -  med spor ef
ter det, vi kan kalde kantsømning af bly
pladerne -  der til nu er fundet, er af 
egetræ. Ja, oven i købet er det sådan, at 
i samtlige tilfælde, hvor der er fundet en 
samling af egebrædder i en kirke, har den 
rummet spor efter kantsømning. Efter alt 
at dømme var egetræ i middelalderen næ
sten enerådende som materiale i kirkernes 
tagkonstruktioner, mens fyrretræ først sy
nes at vinde virkelig indpas i tagkon
struktionerne efter reformationen, og det 
ligger derfor nær at forestille sig mulig
heden af, at blybrædderne af eg generelt 
set kan være den ældste type, og at kant- 
sømningen i givet fald kan være en me
get gammel og måske den oprindelige 
metode ved oplægningen af blyplader på 
et tag. I hvert fald når vi langt tilbage 
i tiden med blybrædderne af eg fra Fly 
kirke, idet disse jo har været med til at 
bære i hvert fald to blytage, før de ind
gik i taget, der blev lavet 1773.

Men hvordan skulle sømsporene i kan
ten af brædderne tolkes? Var det muligt 
at danne sig et billede af, hvordan pla
derne i sin tid havde været anbragt på 
bræddeunderlaget, og hvordan dette hav
de været udformet?

Svaret lod ikke vente længe på sig, for 
netop da vi havde afsluttet vor undersø

gelse af blytaget i Fly kirke, indledtes ar
bejdet med at omstøbe og omlægge bly
taget på nordsiden af Aastrup kirke i Ribe 
amt, og de iagttagelser, der her var lej
lighed til at gøre i korets tag, gav med ét 
forklaringen på disse spørgsmål.

Det, der straks faldt i øjnene, da vi i 
Aastrup kirke inde fra tagrummet kiggede 
på blytaget på korets nordside, var det 
forhold, at alle blybrædder -  bortset fra 
enkelte reparationer fra nyere tid -  var 
af eg, og at de ikke var lagt op på samme 
måde, som det gøres i dag. Brædderne i 
Aastrup lå nemlig ikke jævnt fordelt med 
samme indbyrdes afstand, men var i hvert 
fald for en stor dels vedkommende an
bragt to og to helt tæt sammen og di
mensioneret, så disse bræddepar hver for 
sig dannede lige brede flader, der var 
sømmet til spærene med et mellemrum på 
ca. 6 cm. De 3-4 cm tykke flader var 
lidt over 60 cm brede, og der var således 
en fast afstand på omkring 135 cm fra 
overkanten af en flade til overkanten af 
den tredje følgende flade, hvilket ibereg
net et overlæg på omkring 15 cm udmær
ket kunne svare til en pladelængde.

Blybrædderne var således lagt efter et 
system; men der var ikke i den nuvæ
rende sammenhæng, hvor brædderne bar 
et blytag fra 1850, noget der stillede krav
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om en så speciel oplægning af brædde- 
underlaget. Det var derfor nærliggende 
at antage, at bræddelaget var ældre end 
det nuværende blytag, og at systemet, det 
var lagt ud efter, hidrørte fra et ældre 
blytag, der i givet fald måtte have været 
lagt op efter et andet princip end det nu
værende.

Da en nøjere gennemgang viste, at der 
i samtlige bræddefladers opadvendende 
kanter fandtes sømspor efter blyplader 
svarende til de tidligere omtalte sømspor, 
der er iagttaget i genanvendte blybræd
der af eg, stod det klart, at bræddelaget 
havde båret et ældre blytag, og at der nu 
viste sig en mulighed for at få besvaret 
de spørgsmål, som blybrædderne med 
kantsømningen havde rejst. For der var 
utvivlsomt en forbindelse mellem kant
sømningen og den specielle måde, hvorpå 
bræddelaget var disponeret.

Derfor gjaldt det om at finde ud af, 
hvor gamle disse egebrædder var. Om de 
lå i den oprindelige position, og om de

havde båret endnu flere blytage end de 
to, vi til nu havde kunnet konstatere.

Som fortalt, var korets blytag fra 1850. 
Det fremgik af en af pladerne, i hvilken 
der er indstøbt initialerne IHS (kan være 
initialerne på et medlem af blytækker
slægten Hansen i Strellev) og årstallet 
1850. Plade for plade blev taget afmon
teret, og i bræddeunderlaget blev de søm- 
spor, der hidrørte fra 1850-taget, mærket. 
Det skal her indskydes, at pladerne var 
lagt op ganske på samme måde, som i 
Fly-taget fra 1773. Da bræddelaget stod 
fuldstændig afklædt, kunne det fastslås, at 
det havde båret i alt tre blytage. For
uden de nu mærkede spor efter tag nr. 
3’s søm var der yderligere i bræddefla- 
dernes oversider et tilsvarende system af 
sømhuller, som røbede eksistensen af et 
ældre tag, der efter sømsporene at dømme 
har været lagt op på nøjagtig samme må
de som 1850-taget. Dette tag kan ikke væ
re det, som bræddelaget fra første færd 
var bestemt for, men må være tag nr. 2, 
idet der ved pladernes oplægning, sådan 
som den afspejler sig i sømsporene, over
hovedet ikke kan iagttages noget forsøg 
på at udnytte den meget specielle måde, 
hvorpå bræddeunderlaget er disponeret. 
Derfor må underlaget oprindelig være la
vet til det blytag, hvis plader har været 
sømmet til overkanten af bræddefladerne.

Selv om blypladerne er borte, kan vi 
dog danne os et ganske godt billede af 
det oprindelige blytag, fordi vi i overkan
ten af bræddefladerne finder sømsporene 
fra hver enkelt plade. I hvert lodret for
løb optræder sømsporene i overkanten af 
hveranden bræddeflade, hvilket som 
nævnt røber en pladelængde på ca. 150 
cm, ligesom det af sømsporene fremgår, 
at pladerne i falset tilstand har været 30- 
35 cm brede og har ligget forskudt en 
halv pladelængde i forhold til de tilstø
dende plader ved siderne. I virkeligheden 
har pladerne været hængt op på bræd-

Skematisk tegning af systemet i bly-bræddeunder- 
laget i Aastrup kirke. En række bly plader af den 
type, der er fundet i Gammel Sogn kirke, og 
som utvivlsomt oprindelig har ligget på et under
lag som dette, er indtegnet.
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derne omtrent som tøj på en snor, idet 
deres øvre ender var bukket ind over 
bræddefladens øverste kant og sømmet 
fast til denne med gennemsnitlig fem 
søm, der er ført midt ned i bræddernes 
kun 3-4 cm brede sideflade. Det synes 
i alle måder at være en ideel løsning. I 
den nuværende tradition er det de fire- 
fem søm foroven, der hindrer pladen -  
og dermed hele taget -  i at skride ned. 
Det er en punktvis fastholdelse, og ofte 
ses det, at pladerne langsomt skrider ned
ad, idet sømmene trækker lange huller i 
den forholdsvis bløde plade. Men ved at 
bukke den øvre ende af hele pladen om 
og sømme denne del fast til brættets over
kant, får man fordelt trækket til hele pla
dens bredde. Tilsvarende synes kantsøm- 
ningen også at være den ideelle løsning 
på det andet af blytagets ømme punkter, 
nemlig pladernes tendens til under kraf
tige vindpåvirkninger og deraf følgende 
sugende kræfter at løsne sig fra under
laget. Sådan som pladerne i dag fasthol
des til underlaget med søm ved pladens 
øvre ende samt haften, der ligeledes er 
sømmet til underlaget, vil trækket fra de 
kræfter, der søger at løfte blytaget fra 
underlaget, gå i sømmenes længderetning, 
hvilket jo er den mest ugunstige situation 
overhovedet, hvad angår sømmenes evne 
til at fastholde pladerne til underlaget. 
Derimod vil disse kræfter virke på tværs 
af sømmenes længderetning -  altså den 
mest gunstige situation -  såfremt pla
derne er bukket ind over bræddefladens 
øverste kant og sømmet fast til denne.

Hvor gammelt er så bræddelaget på 
koret i Aastrup kirke og dermed det bly
tag, det i sin tid er lavet til? Desværre 
var brædderne nu så medtagne af tidens 
tand, at de ikke kunne bære et fjerde 
blytag, og da det ikke viste sig muligt på 
forsvarlig vis at bevare dem på stedet, 
blev de med forsigtighed taget ned af ta
get og befinder sig nu i Nationalmuseet. 
Brædderne var sømmet til spærene med 
kraftige, smedede jernsøm, og der viste 
sig det overraskende, at de var de eneste 
blybrædder, der hidtil havde været lagt 
på disse spær, idet der i spærenes over

sider overhovedet ikke fandtes andre 
sømhuller end dem, der hidrører fra dette 
bræddelags oplægning. Bræddelaget og 
det tilhørende blytag er derfor jævnal
drende med spærene, der udmærket kan 
være korets oprindelige, og ud fra en ty
pologisk vurdering synes de i hvert fald 
ikke at kunne være yngre end fra 1300- 
årene, men de kan udmærket være ældre. 
Aastrup kirkes bygningshistorie er temme
lig kompliceret og endnu ikke fuldstæn
dig afklaret, men der er nu taget prøver 
af brædderne til dendrokronologisk un
dersøgelse, og det vil forhåbentlig kunne 
lykkes at datere blytaget ad den vej.

Den oplægningsteknik, vi har kunnet 
iagttage i Aastrup-taget, er altså middel
alderlig. Som nævnt har der i alle de til
fælde, hvor der i kirker er fundet sam
linger af sekundært anvendte blybrædder 
af eg, vist sig brædder, der bar spor af, 
at blypladerne engang havde været søm
met til kanten af underlagsbrædderne. 
Det ligger nær at formode, at disse ege
brædder er de ældste blybrædder, vi ken
der, og at de i sin tid indgik i tage, sva
rende til Aastrup-taget, der således næppe 
er en undtagelse, men formentlig et ud
tryk for, hvad der engang var almen 
praksis ved oplægning af et blytag. På 
denne baggrund forekommer det rimeligt 
at forestille sig muligheden af, at vi i Aas
trup-taget har et eksempel på, hvordan 
man oprindeligt lavede blytagene på vore 
kirker.

I billedet af taget fra Aastrup kirke sav
ner vi selve blypladen. Det er indlysende, 
at de blyplader, der skulle sømmes til 
kanten af et bræt, må have været udfor
met lidt anderledes foroven end de pla
der, der blot skal sømmes til underlagets 
overflade. For den del af pladen, der skal 
bukkes ind over brættets kant, kan jo af 
hensyn til falsningen af pladens opadbuk- 
kede sideflader kun have en bredde sva
rende til pladens bredde mellem falsene, 
hvorfor pladens øvre ende må have været 
beskåret under hensyntagen hertil.

En række plader, der netop synes til
dannet med henblik på dette forhold, blev
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fundet ved en undersøgelse af blytaget på 
nordsiden af Gammel Sogn kirke ved 
Ringkøbing i 1968, da taget skulle om
støbes. I et delvis bevaret blytag fra 1751 
indgik -  udover en meget stor samling 
af genanvendte blybrædder af eg med 
spor efter kantsømning -  en række gen
anvendte blyplader, hvori der, foruden 
rækken af søm fra oplægningen i 1751, 
yderligere var tre nu ubenyttede rækker 
af søm. Den øverste og formentlig ældste 
sømhulsrække i pladerne fra Gam
mel Sogn er placeret i en retvinklet af
skåret tunge, der afslutter pladen foroven, 
og som netop er af samme bredde som 
pladen i falset tilstand. Ser man godt ef
ter, finder man ved tungens rod det svage 
spor efter en tværgående, retlinjet fold,

Gammel Sogn kirke. Blyplade fra skibets nord
side. Pladen, der senest indgik i et tag fra 1751, 
har tilsyneladende været anvendt flere gange, for 
ud over sømhullerne fra 1751, der på tegningen er 
markeret med et kryds, ses yderligere tre nu 
ubenyttede rækker af sømhuller. Den øverste 
række, der er placeret i den retvinklet afskårne 
tunge, som afslutter pladen foroven, er formentlig 
fra pladens første sømning. Ved tungens rod er 
med prikket linje vist sporet efter en nu udhamret 
ombukning, som sandsynligvis røber, at tungen 
fra første færd var bukket ind'over et underlags
bræts overkant og sømmet til denne. De punk
terede linjer viser, hvor der nu -  og formodentlig 
også ved tidligere oplægninger -  var foretaget 
ombukninger i forbindelse med pladens falsning.

der røber, at pladen engang har haft en 
nu udhamret ombukning på dette sted, og 
der er næppe tvivl om, at disse plader 
fra første færd er fremstillet til et tag, 
der var lagt op ligesom det oprindelige 
blytag på Aastrup kirkes kor.

Som fortalt var der i Gammel Sogn
pladerne -  udover sømmene fra 1751 -  
spor efter i alt tre tidligere sømninger, og 
disse plader kan således have indgået i 
indtil tre ældre blytage, selv om det ikke 
helt kan udelukkes, at den ene af søm- 
rækkerne kan være fra en reparation. Der 
er derfor baggrund for at antage, at pla
derne er middelalderlige, og det kan end
da ikke udelukkes, at pladerne kunne væ
re fra kirkens allerførste tag.

Det kan måske overraske at se de sam
me blyplader anvendt indtil flere gange, 
for i dag benytter man overhovedet ikke 
denne praksis. Imidlertid kan ældre bly- 
tækkere berette, at det helt op til lidt efter 
århundredskiftet endnu var almindeligt at 
genanvende plader, der var uden fejl. 
Det fortælles i øvrigt, at arbejdet med at 
rette de gamle plader ud ikke var særlig 
behageligt, for indåndingen af støvet, der 
kom fra pladerne, når man bankede dem 
plane, var tilbøjelig til at fremkalde den 
meget ubehagelige blyforgiftning.

Man kan ikke lade være at spørge, hvor
for man i sin tid har forladt den for
mentlig oprindelige oplægningsmetode 
med kantsømning af blypladerne, når den 
vitterligt synes at være langt den bedste.
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Forklaringen kan måske være den enk
le, at man, da man første gang stod over 
for at skulle omstøbe og omlægge blyta
get -  og utvivlsomt ikke syntes, at der 
var grund til at forny bræddeunderlaget 
-  ikke har fundet det forsvarligt at søm
me endnu engang i den smalle kantside 
foroven i brædderne, og man har da blot, 
som vi kan følge det i Aastrup, sømmet 
pladerne fast til bræddefladernes over
side. Ser man på brædderne fra Aastrup,

fremgår det meget tydeligt, at den smalle 
kant er yderst sårbar, idet den i vældig 
mange tilfælde er flækket, allerede da 
man pillede det første blytags plader af. 
Overkanterne af disse brædder frister i 
hvert fald ikke til fornyet sømning.

Der er ikke tvivl om, at kantsømning 
giver blytagene længere levetid, så vi bør 
nok tage ved lære af de iagttagelser, der 
er gjort i Aastrup kirke, og vende tilbage 
til denne oplægningsmetode.
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Glimt fra arbejdsmarken

Det daglige Brød
Det lykkedes endnu en gang at få en 
Brede-udstilling på benene, om end spare
kniven kunne mærkes både indadtil og 
udadtil. Gode venner af museet -  Køben
havns Universitets geografiske Institut og 
Den suhrske Husmoderskole især -  tog 
deres del af slæbet uden at få en øre for 
det. Informationstjenesten, der navnlig 
betjener lærere, var lukket i week-enden, 
og for første gang i ti år måtte entreen 
forhøjes.

„Det daglige Brød“ omspændte 10.000 
år og hele Jorden -  dvs. den bestod af to 
dybe tværsnit. Først fortalte man i gen
stande, billeder og tekst om landbrugets 
fremkomst i Mellemorienten, dets senere 
udbredelse og nyere historie op til slut
ningen af 1800-årene. De nyere og nye
ste afsnit blev stærkt præget af det dan
ske materiale; men med Antiksamlingens 
og Møntsamlingens bidrag nåede man dog 
også vidt omkring i de klassiske Middel
havskulturer.

Dernæst kastede man et blik ud over 
verden i dag -  på de industrialiserede 
samfund og på de u-lande, der jo ikke 
mindst er u-lande, fordi landbruget er 
tilbagestående og vanskeligt kan holde trit

med befolkningstilvæksten. Dette afsnit 
af udstillingen blev domineret af høje 
tavler med oplysninger om hektarudbytte, 
arbejdsindsats, mekanisering o.lign. i en 
række udvalgte områder -  Danmark, 
Thailand, Japan, Ghana m.fl.

Arbejdende modeller -  bl.a. en „cyk
list“, der kørte med varierende hastighed 
-  anskueliggjorde kaloriebehov, energi
forbrug, omsætning af vegetabilske føde
varer til animalske osv. Også fremtids
perspektiver var inddraget -  i form af den 
„programmerede“ diæt for besætningen 
på et Apollo-rumfartøj, et drivhus, hvor 
grøntsager blev dyrket fuldstændig syn
tetisk uden at komme i berøring med jor
den, en datamat, der besvarede spørgsmål 
fra publikum om forholdet mellem be
folkningstilvækst og ressourcer o.lign. Et 
stort lysbilledshow trak hovedlinjerne i 
en konklusion meget stærkt op.

Skoletjenesten gik meget tæt på udstil
lingens centrale emne ved at lade børnene 
selv male mel på håndkværne og bage for
skellige typer brød i ovne, som Arkæolo- 
gisk-historisk Forsøgscenter i Lejre havde 
opført i parken -  i øvrigt lige ved det 
gamle gartneri, der er nyistandsat med 
gartnerbolig og drivhuse. Her kunne man 
se en lang række kornsorter og andre 
„brødplanter“ på roden.

Endnu en Brede-udstilling -  den tiende 
i rækken -  er afsluttet; og hvis museet 
har magt, som det har agt, fortsætter vi 
gerne ti år endnu; men det sker under 
foruroligende varsler. Der er udsigt til 
yderligere økonomiske stramninger, og 
selv om viljen til at fortsætte er god nok, 
kan kravet om yderligere nedskæringer 
ikke i al evighed imødekommes alene ved 
sparsommelighed og udnyttelse af gratis 
arbejdskraft.

E. K.
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Stammebåd fra ældre stenalder
Maglemosen ved Vedbæk har atter vist 
sig at være et velvalgt område for arkæo
logiske undersøgelser af den ældre sten
alders jæger- og fiskerbefolkning, dens 
livsbetingelser og vaner. Nyeste led i en 
planlagt række undersøgelser er somme
rens udgravning på en boplads i Magle- 
mosegårds Vænge, oprindelig en lille ø i 
stenalderfjordens sydside. Desværre er 
selve bosættelsesområdet på holmen for
styrret i nyere tid, men i de vandaflej
rede sand- og dyndlag neden for boplad
sen er der konstateret uforstyrrede „ud- 
smidslag“ rige på materiale, der i stenal
deren er skyllet eller kastet ud fra bo
pladsen. Vore undersøgelser af disse lag 
har været vanskeliggjort af tilstrømmen
de grundvand og ildelugtende svovldam
pe; men resultaterne viser, at ulejlighe
den ikke var spildt. I de iltfattige vand
mættede lag er bl.a. træ, et sædvanligvis 
længst forsvundet materiale, bevaret i 
overraskende mængder, og vi har fået et 
usædvanligt indblik i jægernes udstrakte 
brug af dette materiale. Foruden mæng
der af tilspidsede stager og pæle er frem
draget egentlige brugsredskaber, således 
et vinkelbøjet økseskaft, et fint lille skæf

te med udskåren knop, rester af en pa- 
delåre og flere tilskårne „tvejer“ eller 
„lystergrene“. Jægerens valg af træsort 
og den form og finish, han med flintred
skaber har kunnet skabe, er beundrings
værdig.

Et heldigt fund af skrøbeligt fletværk, 
tynde vidjer stramt beviklet med bast, 
antagelig rester af en kurv eller fiskeruse, 
giver et nyt fingerpeg om en veludviklet 
kurvemagerkunst, et gammelt håndværk 
hvis produkter de forgangne 6000 år ikke 
har levnet mange bevaringsmuligheder. 
Endelig gjqrde vi så et fund, der har væ
ret ventet i mange år. I udsmidslaget lå 
en vragrest (ca. 1,4 m X 0,4 m) af en 
større udhulet stammebåd. Stykket stam
mer antagelig fra den ene side, og runde 
fordybninger på indersiden synes at have 
tjent som støtte for tværstivere, der har 
holdt siderne udspilet. Der kendes alle
rede fra yngre stenalder flere stamme- 
både, alle fundet i indlandets ferske van
de; men med det nye fund fra Vedbæk 
er stammebådens historie ført tilbage til 
ældre stenalder, og det har vist sig, at 
stammebåde har været sødygtige nok til 
brug også i saltvand i fjordene og på ha
vet. P.V.P.
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En tidlig bronzeklinge fra Skenkelsø 
Sager omkring indbringelse af danefæ kan 
forløbe på mange måder og til tider væ
re både besværlige og langvarige. Denne 
karakteriseredes ikke blot ved sin hurtige 
afslutning, men også ved det usædvan
lige, at finderen implicerede politiet.

Da chauffør Otto Karl Hundevadt i 
september 1975 havde fundet den afbilde
de bronzeklinge ved markarbejde på sin 
ejendom i Skenkelsø syd for Slangerup, 
overgav han den således i politiets vare
tægt. Fra færdselspolitiets afdeling i Ros
kilde blev den derefter indbragt til mu
seet af et par patruljebetjente, hvorefter 
sagen kunne afsluttes med indhentning af 
nøjere fundoplysninger fra finderen og 
udbetaling til ham af danefægodtgørelse.

Bronzeklingen er en af de tidlige dol
ke (eller kortsværd; den er ca. 40 cm 
lang) fra bronzealderens begyndelse, hvor 
fæstet, der har været af organisk mate
riale, har været fastgjort på grebpladen 
med såkaldte ringnagler: Selve naglen er 
ganske tynd, og for at den skulle blive 
siddende på plads, har man på dens ender 
uden på fæstet anbragt ringformede 
bronzeskiver, hvorefter naglens ender er 
hamret flade, så de ikke kunne trækkes 
gennem skiverne. Dolkens form er mel
lemeuropæisk, men med sin lidt sti
ve formgivning er den nok fremstillet 
heroppe som en nordisk efterligning af 
de fremmede forbilleder, der kendes i fle
re importerede eksemplarer fundet for
skellige steder i Danmark og Sydsverige.

E. L.

En guldbrakteat fra Vendsyssel 
1 efteråret 1975 modtog Nationalmuseet 
som danefæ en guldbrakteat fra ældre 
germansk jernalder (5.-6. årh. e. Kr.), 
indsendt fra Vendsyssels Historiske Mu
seum i Hjørring. Præget kender vi i for
vejen, idet det forekommer i brakteatfun- 
det fra Over-Hornbæk i Randers amt 
(øverste billede), indgået til National
museet i 1848. Men helt ens er de to 
brakteater ikke. Den ny tilkommende 
fra Vendsyssel er præget på en større 
guldskive, og der er derfor blevet plads 
til to rækker randornamenter (nederste 
billede): Inderst en bort af trekanter ud
fyldt med tre punkter, yderst en bort af 
cirkler. Denne randdekoration er indstemp
let på oversiden efter prægningen. Præ
get består af en mandsprofil med spids 
næse, prikøje, og en mund, der ser lidt 
torskeagtig ud. Hage og kindben er 
svagt markeret (og her ser Vendsyssel- 
brakteaten ud, som om der er blevet trådt 
på den) og øret ses mellem de mærkelige 
tegn, der omkranser ansigtet. Håret er

markeret med striber og prydet med en 
række prikker, der ender i to stive bånd; 
det er de sidste rester af romer-kejser-
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nes laurbærkrans, for at brakteaternes 
mandsprofil, der udgør den såkaldte A- 
brakteatgruppe, går tilbage på romerske 
mønters og medaillers kejserbilleder, er 
uden for enhver tvivl.

Det, takket være den fiskeagtige mund, 
alt andet end intelligensprægede åsyn 
indrammes af et skriftbånd afsluttet af 
krumnæbbede, modstillede fuglehove
der. Indskriften forestiller at være runer, 
der står spejlvendt, fordi de blev skåret 
rigtigt i stemplet, og de skulle egentlig 
gengive det ældre runealfabets 24 tegn, 
men de er desværre gået helt i fisk for 
guldsmeden, så resultatet er blevet me
ningsløst.

At de to brakteater, der kom på muse
um med godt 125 års mellemrum, er 
fremstillet i samme værksted, er uden for

Risby-vej og -vogne fra vikingetid 
I begyndelsen af 1970’erne blev et stykke 
eng ved Risby Ä nær Bårse i Sydsjælland 
taget under plov. Ejeren, vagtmester 
Verner Grebart og parcellist Arnold Pe
tersen, stødte gang på gang mod sten, 
som afmærkedes. Markeringen viste to 
parallelle stenrækker og en prøvegrav
ning fastslog, at her var tale om en in
takt stenlagt vejbane.

Rigsantikvarens Fortidsmindeforvalt
ning besluttede at udgrave anlægget i 
1975, da det var truet af et større vejpro
jekt i forbindelse med Sydmotorvejen.

Vejbanen i vadestedet, der løber mel
lem to højtliggende punkter på hver side 
af Risby Å, er på nær en væltet kant
sten fuldkommen intakt på åens nordside, 
anlæggets længde er her 36 m. På sydsi
den af åen har vejen haft en tilsvaren
de længde, men er blevet fuldkommen 
ødelagt ved pløjning. Den velbyggede 
stenvej er 3 m bred og består af meter
store kantsten i to række med en vejbane 
imellem, belagt med tre til fem lag af

Risbyvejen set fra det nuværende åløb. Kort før 
stenlægningens ophør mod nord skimtes svelle
vejen.

tvivl. De er ikke blot præget med samme 
stempel, men forsynet med ens perlerand 
og øskenerne er klippet ud af samme 
guldstrimmel. Vendsyssel-brakteaten har 
med sin større diameter på 4 cm krævet 
en større øsken, Over-Hornbæk-braktea- 
ten er blevet spist af med knap halvdelen. 
Germansk jernalders guldsmede var må
ske ikke så runekyndige, som vor tid kun
ne ønske sig, men de var i besiddelse af 
kunstnerisk æstetisk sans og de udstyrede 
altid deres brakteater med øskener, der 
svarede til prægets størrelse og udform
ning.

(1 Nationalmuseets Arbejdsmark 1966 
s. 8 ff. er brakteaternes opståen og udvik
ling kortfattet forklaret. I Nationalmuse
ets Arbejdsmark 1965 s. 22 ff. er braktea
ter med runeindskrift behandlet).

E. Mgd.

håndstore, strandrullede sten. Vejens 
kantsten hviler på et fundament af op til 
4 m lange tømmerstokke, dels tilhugne, 
formentlig genanvendte planker, dels af
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svære grene og stammer. Ved stenvejens 
nordlige afgrænsning er den gået over i 
et system af hulveje.

Et 4V2 m langt stykke af vejen er gået 
hen over et ældre åløb, der ved vadeste
dets anlæggelse har voldt problemer som 
et meget sumpet område. Over denne 
strækning var anlagt en svellevej af 
svære egestammer og -planker. På begge 
sider af det gamle åløb var på tværs i 
stenvejen lagt en svær egestamme som 
brofæste, hvori der i udhug i hver yder
side og på midten hvilede langsgående 
bjælker. Ovenpå og delvis indfalset i den
ne ramme lå selve vejbelægningen af en 
halv meter brede planker på tværs.

Som fundament for fire store sten, der 
understøttede svellevej skonstruktionen, 
var et metertykt lag af træaffald: grene, 
stammer, huggespåner og kasseret tildan
net tømmer. En knap 2 m lang sten, der 
understøttede midten af svellevejen, hvi
lede direkte på dele af en kærre: en 
1,60 m lang grentveje, hvorpå der 
var naglet to planker på tværs samt ud
hugget leje til akselen. Oven på de to 
tværgående træstykker var vognbunden, 
tre brede planker, fastnaglet. I samme 
lag fandtes desuden to egerhjul, det ene

Risby. Det hele hjul og kærren efter at bund
plankerne er fjernet.

var intakt og målte knap 90 cm i diame
ter, det andet hjul, hvoraf kun en tredje
del af hjulkransen samt navet var bevaret, 
var en halv snes cm mindre i diameter. 
Desuden fandtes to vognaksler.

Vogndelene, der repræsenterer mindst 
tre køretøjer, må være fra vogne, der er 
brudt sammen under arbejdet med vejens 
anlæggelse, de er så indgået i det alminde
lige affald. Grentvejen har dog fundet en 
sidste anvendelse: på den har man trukket 
den omkring 700 kg tunge sten på plads, 
et stykke reb, snoet af tre vidjer, sad end
nu i det hul, hvor trækstangen oprindelig 
har været anbragt.

Der er ikke fundet daterende genstande 
i vejen, men en serie C 14-dateringer vi
ser, at sten- og svellevej er anlagt i vi
kingetiden. De fremkomne genstande er 
alle af jern og er alle ubestemmelige på 
nær én: en halv hestesko af den såkaldte 
„keltiske type“ med bølget yderside. He
steskoen lå nede i selve vejbanens sten
lægning under det øverste lag sten. Da der 
i løbet af kort tid har dannet sig et tykt 
lag aflejringer over stenlægningen, er 
det sandsynligt, at hesteskoen er tabt al
lerede i sen vikingetid. En C 14-datering 
fra et overliggende lag støtter denne op
fattelse.

Stedet har gennem lang tid været over
gangssted over Risby Å. Høj rækker nord 
og syd for åen vidner om en fortsættelse 
i et større vejnet og i lagene under og på 
på begge sider af sten vej en fandtes ad
skillige grenveje, hvoraf foreløbig én er 
C 14-dateret til yngre bronzealder. In
den for nogle hundrede meter fra stenve
jen er der fundet flere koncentrationer af 
sten, der sandsynligvis er veje og vad fra 
nogle af de perioder, hvor det undersøg
te anlæg ikke har været i anvendelse.

I forbindelse med udgravningen af 
oldtidsvejen besluttede vejvæsenet at æn
dre det planlagte vejprojekt, så Risby-ve
jen kunne fredes i sin fulde udstrækning 
nord for åen, hvor den nu er tilgængelig.

M. S. 7.
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Amulet fra Revninge kirkegård 
Efter at kristendommen havde vundet 
overhånd, kunne folk ikke længere få 
egentlige værdisager med i graven. Det 
eneste smykke, den afdøde fik lov til at 
beholde hos sig, var et lille Kristus-billede 
eller kors. Nu hænder det en sjælden 
gang, at sådanne små amuletter dukker op 
af jorden på vore kirkegårde, således som 
det netop for nylig er sket på Revninge 
kirkegård ved Kerteminde. Her fandt 
gartner Niels Egelund i begyndelsen af 
april en ualmindelig velbevaret bronze
amulet med et Kristus-billede.

Amuletten er cirkelrund, har let hvæl
vet overside og er indsat i en ramme, til
dannet af en trind bronzetråd, hvori en 
øsken med en bærering er sat fast. Resten 
af en jernnitte ses i amulettens højre side, 
og på dens bagside findes yderligere spor 
efter fastgørelse af en nål. Amulettens 
diameter er 2,3 cm, med øsken og ring 
er længden 3,7 cm. Den vejer ca. 2 g.

En sikker hånd har med ret få streger 
indgraveret et Kristus-hoved i den buede 
overflade, der oprindelig har været for
gyldt over det hele, men som vel alle
rede i sin bærers levetid er blevet slidt 
på den højeste del af det hvælvede bil
lede, så at forgyldningen nu kun ligger 
udenom dette som en fin bræmme.

Kristus-hovedet er som på et Majestas- 
billede set en face. Særlig iøjnefaldende 
er det, at korsets ender stikker uden for 
glorien, som på tidlige Kristus-fremstillin- 
ger, f. eks. på byzantinske mønter fra 
600-700-årene, på de ældste danske kalk
malerier og på de to ældste gyldne altre 
her i Danmark. Fremhæves kan endvi
dere ligheden mellem Revninge-amulet- 
tens billede og Majestas-fremstillingen på 
korbuen i Tamdrup kirke ved Horsens. 
Her må særlig peges på Kristus-billedets 
lange, lige næse, ringene omkring øjnene 
og den nedadvendte mund. Kalkmaleri
erne i Tamdrup daterede Poul Nørlund 
til ca. 1125. Men de eneste danske møn
ter, hvorpå man finder billeder af den 
tronende Kristus, er Svend Estridsens 
mønter, der er udført efter byzantinske 
forbilleder og må dateres til anden halv

del af 1000-tallet. Ser man direkte på 
samme århundredes byzantinske mønter, 
vil man her finde, at den almindeligste 
type bærer Kristus-hoved på den ene 
side og kejserens billede på den anden. 
Det kan være disse mønter, der har væ
ret forbillede for vor amulet eller et an
det billede af byzantinsk oprindelse, som 
tillige har været forbillede for Majestas- 
fremstillingerne på kalkmalerier her i 
Danmark, hvoriblandt Tamdrupbilledet er 
et af de få resterende.

Nutidens mennesker undrer sig over, at 
øskenen på denne amulet fra 1000-årenes 
slutning er anbragt neden under billedet, 
så at Kristus sidder på hovedet, når man 
bærer amuletten i en snor eller kæde om
kring halsen. Dette må skyldes, at amu
letten ikke først og fremmest er noget, 
der skal smykke sin bærer; den skal be
skytte ham, og han skal kunne se lige ind 
i Kristi åsyn, når han løfter amuletten op 
fra sit bryst.

F. L.
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Et middelalderligt teglværk
ved Roskilde
Siden slutningen af forrige århundrede 
har man vidst, at der på en mindre banke 
på markerne ned mod Roskilde Fjord, 
nord for Skt. Hans Hospital, havde ligget 
et middelalderligt teglværk.

Når ploven om efteråret havde vendt 
mulden, kunne banken lyse helt rødt af 
knust tegl og teglstumper, og mange fejl
brændte mursten og stumper af glaserede, 
ornamenterede gulvfliser er gennem åre
ne samlet op og indbragt til Roskilde Mu
seum og Nationalmuseet.

De opsamlede fund viste en så stor 
spredning tidsmæssigt, at de lod ane, at 
der på dette sted havde været brændt 
teglsten gennem det meste af middelal
deren. Da samtidig nyere undersøgelser 
af middelalderlige, ornamenterede gulv
fliser viste, at fliser herfra kunne genfin
des i kirkerne i Roskilde og omegn, fore
tog Nationalmuseet i samarbejde med 
Roskilde Museum i efteråret 1975 og i 
forsommeren 1976 en udgravning og un
dersøgelse af en mindre del af banken.

Ved undersøgelsen, der foruden et par 
lange søgegrøfter omfattede udgravning 
af et areal på ca. 10 m X 15 m, fandtes

under metertykke lag af 1er og teglaffald 
velbevarede rester af fem teglovne.

Af den ældste ovn var den ene side og 
en del af en indfyringsåbning bevaret. 
Noget yngre, fra 1300-årene, var to min
dre, sammenbyggede ovne. Den ene af 
ovnene var rektangulær, den anden oval 
med et stærkt skrånende gulv. Begge ovne 
har været anvendt specielt til brænding af 
ornamenterede gulvfliser, den rektangu
lære til første brænding, den ovale til 
glasurbrænding. Fliser af forskellige ty
per fra netop disse to ovne er genfundet 
i Roskilde domkirke, Skt. Laurentius kir
ke, Orø kirke, Ishøj kirke og så fjernt fra 
Roskilde som i Havdrup kirke og Asnæs 
kirke.

Den yngste af ovnene, en stor kvadra
tisk ovn med fire indfyringsåbninger, har 
været anvendt til brænding af munke
sten, vingetagsten og uglaserede gulvfli
ser og må datere sig fra 1500-årene.

Løsfund og iagttagelser under udgrav
ningen tyder på, at der i banken skjuler 
sig adskilligt flere og ældre ovne, således 
at teglværket, måske med kortere eller 
længere pauser, har været virksomt igen
nem 300 år.

M.Aa.S.



Møgeltønder kirkes restaurering 
Nationalmuseets Arbejdsmark bragte i 
1973 en beretning om de overvejelser og 
undersøgelser, der gik forud for planlæg
ningen af Møgeltønder kirkes hårdt til
trængte restaurering. I dag er denne re
staurering i fuld gang.

Det for kirken så skæmmende hus ved 
kirkegårdens nordlige indgang er fjernet, 
og kirkens ydre murværk er istandsat. 
Tårnets skifertag, hvis tilstand efterhån
den havde gjort det livsfarligt at færdes 
ved kirken, er erstattet af et smukt blytag. 
I kirkens indre har man koncentreret sig 
om en nødtørftig udbedring af det ret 
rummelige kor, så denne del af kirken kan 
benyttes til kirkelige handlinger, medens 
restaureringen af skibet finder sted. I- 
standsættelsen af kirkens indre murværk 
sker i nøje samarbejde mellem arkitekt, 
håndværker og konservator. Dette skyldes 
ikke mindst hensynet til, hvad der måtte 
skjule sig af kalkmaleri under væggenes 
sekundære pudslag. Allerede inden re
staureringen havde man kendskab til en 
1500-tals udsmykning på skibets vægge, 
og af denne er yderligere fremkommet 
værdifulde detaljer, som kan belyse ud
smykningens karakter nærmere. Men også 
rester af en yngre vægudsmykning, anta
gelig fra 1600-tallet, er kommet for en 
dag.

Under medvirken af Farvekonserverin- 
gens snedkerkonservator er det historiske 
inventar i skibet taget ned og opbevares 
dels i Brede, dels i lokaler ved Schacken- 
borg slot. Herfra er det hensigten at brin
ge det til konserveringsværkstedet, hvorfra 
det efter endt behandling atter vil blive 
opstillet i kirken i takt med den fremskri
dende restaurering. Et par mand fra det 
værksted i Odense, som arbejder med kir
keinventar under Nationalmuseet, er alle
rede i gang med at fremdrage den store 
udsmykning, som maleren Sønnike Søn- 
niksen i 1740 udførte på skibets brædde
loft. Der ligger ikke så lidt af en ny
tænkning bag dette at lade to værksteder 
samarbejde om restaureringen af en stor 
inventaropgave. Og stor er den, vel den 
største, som Nationalmuseet har været

Kirkens inventar set mod øst i 1959, efter foto af 
Erik Moltke til „Danmarks Kirker“.

involveret i gennem en årrække. Den er 
beregnet at skulle strække sig over 6 à 7 
år. To værksteder på opgaven vil ikke blot 
være en værdifuld aflastning af Farve- 
konserveringen i Brede, som i forvejen er 
bebyrdet med store og krævende restaure
ringsopgaver. Det kan også være med til 
at styrke et godt samarbejde mellem Far- 
vekonserveringen og de free-lance værk
steder, som ude i provinsen arbejder på 
samme hammel. Det er tanken, at dette 
samarbejdes resultater skal koordineres 
af den kunstner, som har fået ansvaret for 
kirkens endelige, farvemæssige helheds
virkning.

M.L.

Samme del af kirken i 1976, efter foto af konser
vator Jens Johansen.
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Øreskål fra Altona, set fra siden og fra oven.

En øreskål fra Altona-fabrikken 
3. afdelings fajancesamling blev i 1975 
beriget med et stykke, der længe har væ
ret på afdelingens ønskeliste: en øreskål 
fra fajance-fabrikken i Altona, der var i 
virksomhed ca. 1756-1804.

Altona-fabrikkens produktion blev først 
kendt ved det stedlige museums udgrav
ninger i 1962. Gennem fundene kunne 
derefter en række fajancer fra offentlige 
og private samlinger bestemmes, såvel 
som fabrikkens mærke med de stiliserede 
tre tårne, der ofte indgår som led i deko
rationen.

Blandt fabrikkens bevarede produktion 
findes adskillige cirkelrunde, lave øre
skåle. Den her gengivne står på en fast 
fodrand, skålens sider er affladede, ko
niske, der umiddelbart under de ved ran
den siddende hanke afbøjes i lodret ret
ning.

Skålens bund er indvendig udsmykket 
med koncentriske cirkler, der omslutter en

fugl siddende på en bladkvist. Derunder 
er Altonas stiliserede tretårnsmærke. Hø
jere oppe på skålens indvendige sider er 
spredte småkviste. Konturerne er trukket 
op med manganfarve og udfyldt med 
grønt i bladene, blåt i blomsterknopper 
og gult på fuglevingen og på blomsterne.

På ydersiden er skålen dekoreret med 
et for Altona-fabrikken meget karakteris
tisk ornament, med halve blomsterhove
der og stærkt stiliseret bladværk, malet 
med manganfarve.

Skålen er en gave fra civilingeniør, 
cand. pharm. Christian Jørgensen, Køben
havn.
3. afd. mus. nr. 2815/1975.
H.: 8 cm. Br. incl. hanke: 20,9 cm.

l.M.A.

Møbelgaven til Amerika
I anledning af 200-året for det amerikan
ske frihedsbrev har Nationalmuseet i vin
teren 1975-76 haft en opgave af en helt 
særegen karakter.

Nationalkomiteen US-76 ønskede som 
en del af den danske stats gave til Ameri
ka at fortsætte den i 1952 påbegyndte 
genmøblering af Gouvernementshuset i 
Christiansted på St. Croix i det tidligere 
Dansk Vestindien. De fleste af de oprin
delige møbler var ifølge overtagelsestrak

tatens artikel 3, stk. 2, i 1917 hjemført til 
Danmark og er nu i brug på Christians
borg og Amalienborg.

En henvendelse fra den danske kultur
rådgiver i Washington, konsul Carlo 
Christensen, bevirkede, at museet stillede 
sin viden til rådighed og udarbejdede en 
dokumentarisk rekonstruktion af møble
ringen af Gouvernementshuset, sådan som 
den var efter generalguvernør Peter von 
Scholtens ombygning og nyindretning om
kring 1830.
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Medens der i 1952 var fremstillet kopi
er af solennitetssalens spejle, taburetter, 
lampetter og lysekroner, gik forslaget nu 
ud på at genindrette regeringssalen, der 
ligger i umiddelbar tilslutning til solen
nitetssalen. Peter von Schölten havde her
til anskaffet seks rigt udskårne mahogni
armstole med Frederik 6.s kronede mono
gram indlagt i ryggen, fire mahognikon
soller med spejlglas samt et stort mahog
nibord. Værelset var endvidere udstyret 
med en seksarmet engelsk lysekrone med 
quinquetter (olielamper) og med yderlige
re fire quinquetter, der formentlig har 
stået på konsollerne.

Dertil en forgyldt sofa med spejl over, 
næsten magen til den i den store sal. Ly
sekronen og sofaen eksisterer ikke mere, 
medens det store mahognibord formentlig 
er det samme, der stadig står i rummet 
og som forblev på stedet efter 1917. Bor
det er udført af snedkermester C. Kryger 
på Christianshavn (død 1848), hvis eti
kette det bærer.

Da det rige billedskærerarbejde er 
fremmed for moderne dansk håndsned
keri, viste det sig vanskeligt at finde et 
snedkerværksted, der var indstillet på at 
løse en sådan opgave. Resultatet blev der
for, at Nationalmuseets konserveringsan
stalt, hvor dansk håndværksmæssig tradi-

Maho gniar mstol med Frederik 6.s monogram ind
lagt i ryggen.

tion og viden er bevaret, påtog sig opga
ven, der kom til at omfatte fremstilling af 
de seks mahognistole og de fire konsoller 
med spejlglas.

Hendes Majestæt Dronningen har aller- 
nådigst givet tilladelse til møblernes kopi
ering og udlån af originalerne til Natio
nalmuseet, medens arbejdet har stået på.

Problemerne var mange. Vanskelighe
derne med at skaffe brugbart mahognitræ, 
da Cubamahogni ikke kunne fås, resulte
rede i, at man søgte råd ved Teknologisk 
Institut og derefter bestemte sig for en 
sydamerikansk mahogniart, Arabutanga, 
der er mere åbent i porerne end Cubama
hogni, men som alligevel skulle kunne 
modstå de termitangreb, der er et stadigt 
problem i troperne.

Der måtte også tages hensyn til, at 
træet ville udvide sig efter overførelsen 
fra det tørre europæiske klima til det fug
tigere tropeklima. Det var derfor nødven
digt at hæve den relative luftfugtighed 
på konserveringsanstalten til et niveau, 
der næsten svarer til Vestindiens.

Fremstillingen af kopierne gav museets 
medarbejdere mulighed for at følge til
blivelsen af nogle møbeltyper fra den rå 
mahogniplanke til det færdige møbel. 
Man benyttede sig derfor af denne lejlig
hed til at optage en film over fremstillin
gen af de seks stole som led i museets 
mangeårige bestræbelser for ved filmens 
hjælp at fastholde gamle håndværkstra
ditioner for eftertiden.

Dronning Margrethe overrakte møbel
gaven til guvernør Cyril E. King ved en 
højtidelighed i Gouvernementshuset i 
Christiansted den 31. maj 1976.

l.M.A.
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Ubekendt kunstner: Den danske skole i Frede
riksted, set fra bagsiden, der vender ud mod 
Hospitalsgade. 7,2 X 14,2 cm.

Ubekendt kunstner: Den danske skole i Frede
riksted, omkring 1850. På galleriet ses kateketen 
Alexander Brandt med hustru og to børn. 7,7 
X 14,2 cm.

Ubekendt kunstner: Interiør fra et hjem på Sankt 
Croix, omkring 1850. 10,5 X 15,5 cm. De fire 
akvareller er skænket af fru Tove Faber Merrild.

Ubekendt kunstner: Den danske kirkes hus, Dron- 
ningensgade 1, Christiansted, Sankt Croix, ca. 
1853-55. På galleriet ses præstefamilien Brandt 
og fire børn med barnepige. 11,0 X 16,5 cm.

Fire akvareller fra Si. Croix
Få skridt fra Gouvernementshuset i Chri- 
stiansted ligger det gamle danske apotek. 
Under Kunstakademiets og Nationalmuse
ets undersøgelser af boligkulturen i det 
tidligere Dansk Vestindien i 1961 blev 
man opmærksom på fire små akvareller, 
udført af samme hånd, på apotekerfami
liens væg.

Den ene forestiller den gamle danske 
skole i Frederiksted, set fra Prinsensgade, 
den anden skolen set fra Hospitalsgade, 
den tredje et hus, Dronningensgade 1, i 
Christiansted og den fjerde et interiør 
fra en vestindisk dagligstue, som endnu 
ikke lader sig lokalisere med sikkerhed.

På tre af tegningerne forekommer et 
ægtepar, snart med to børn, snart med fire 
børn og barnepige. At dømme udfra den 
voksende børneflok må familien først 
have boet i Frederiksted, derefter i Chri- 
stiansted. Da der på bagsiden af skolebil - 
ledet er skrevet „Tilhører Camilla Brandt

4/8 [18] 50“, og huset i Christiansted på 
samme tid ejedes af den danske kirke, 
var det muligt at identificere familien.

Wibergs præstehistorie oplyser, at 
Alexander Hans Henrik Brandt, der den 
27. august 1847 i Gentofte kirke blev gift 
med Camilla Bodenhoff, i juni samme år 
var blevet udnævnt til kateket og præst i 
Frederiksted. Familien opholdt sig dér fra 
1848 til 1853, hvorefter den flyttede til 
Christiansted, hvor Brandt blev konstitue
ret sognepræst. I 1855 udnævntes han til 
sognepræst på St. Thomas, men da den 
yngste søn er født i Christiansted 1856, 
er det tvivlsomt, om familien er flyttet 
med. I 1857 vendte de tilbage til Dan
mark med to sønner og to døtre.

Billederne, der er udført i akvarel og 
gouache på papir, giver en indtagende 
skildring af præstefamiliens boliger i den 
gamle danske tropekoloni. Interiøret er 
utvivlsomt fuldt autentisk og som sådant 
det eneste kendte billede af en stue i
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Dansk Vestindien fra omkring 1850. Først 
én generation senere kan vi ved fotografi
ens hjælp oftere finde gengivelser fra 
danske hjem i Vestindien.

Akvarellerne er ikke signerede, og vi 
ved derfor ikke, hvem der har udført 
dem. Men af uvurderlig betydning er det, 
at der i dem er fastholdt erindringen om 
byggeskik og dagligliv i Dansk Vestindien 
for mere end 125 år siden. Bygningerne 
på billederne er endnu bevaret, om end 
på flere punkter forandrede.

De små billeder har utvivlsomt for præ

stefamilien været et kært minde om lyk
kelige år i Vestindien. Allerede to år efter 
hjemkomsten, da husfaderen var blevet 
sognepræst i Børglum, Ålborg stift, døde 
han, kun 53 år gammel.

Akvarellerne, der af giverens moder, 
fru apoteker Faber, i 1920’rne er købt i 
Bredgade i København, er i 1975 skænket 
til Nationalmuseets samlinger fra Dansk 
Vestindien af fru Tove Faber Merrill, 
Christiansted, St. Croix.
3. afd. mus. nos. 1197-1200/76.

LM.A.

Københavns avishuse
I begyndelsen af 1975 modtog National
museet fra Københavns kommune et lille 
avishus af træ. Det er 1,29 m2 i areal og 
195 cm højt. Udvendig findes et antal fel
ter, hvorpå avisernes spisesedler kan an
bringes, samt et større felt til offentlige 
kundgørelser.

Avishuse af denne type er velkendt af 
alle lidt ældre københavnere, for de har 
tidligere været anbragt på strategiske ste-
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der overalt i byen. I dag skal man se sig 
godt for for at få øje på et af de sidste. 
Næste generation må gå på museum for 
at få et avishus at se.

I gamle dage, og det vil her sige før 
1929, var bladhandelen overvejende be
hersket af det private initiativ. Man 
erhvervede et egnet skur, ordnede sig 
med politiet og Bladkompagniet og kun
ne derefter straks gå i gang med at sælge 
aviser.

Den 16. maj 1929 vedtog borgerrepræ
sentationen magistratens forslag om be
villing til anskaffelse af avishuse. Tegnin
gen til dem var udført af stadsarkitektens 
direktorat, og husene blev bygget på kom
munens værksteder i Haraidsgade. Der 
blev bygget fire forskellige modeller dels 
af træ, dels af metal. Husene blev overve
jende udlejet til de etablerede bladhand
lere, som underskrev en lejekontrakt med 
Københavns magistrat. Lejen var i 1929 
kr. 10.- pr. måned.

Det avishus, som nu er på National
museet, har stået på Brønshøj Torv. Det 
blev lukket den 1. oktober 1974, da blad
handler Olaf Andersen lod sig pensione
re, og det er det sidste træhus, som har 
været i brug.

Avishuset på Brønshøj Torv. Sidste dag, den 30. 
september 1974. Bladhandleren har fået blomster 
til afsked. Fot., en kunde. Udlånt af Olaf Ander
sen.



Bladhandelen på Brønshøj Torv går 
langt tilbage i tiden. I 1927 solgte den 
daværende bladhandler sit stade til Olaf 
Andersens far, Louis Andersen. Han fik 
i 1931 kontrakt på et af de kommunale 
avishuse, som han passede indtil han i 
1947 trak sig tilbage på grund af sygdom.

Den næste generation af bladhandlere 
måtte møde med lægeerklæring om ar
be jdsudygtighed for at komme i betragt
ning. Og da Olaf Andersen var i stand til 
det, kunne han „arve“ avishuset efter sin 
far.

Med indførelse af kravet om læge
erklæring var avishusene blevet en soci-

Smalfilmsoptagelser af arbejdet 
i et vaskeri
Det begyndte med en telefonopring
ning til 3. afdeling: Om vi var interesse
rede i at erhverve en flipblankemaskine, 
der stod i et lille vaskeri, der var ved at 
lukke. Stedet blev besøgt, og det stod hur
tigt klart, at museet burde benytte anled
ningen til en filmisk registrering af ar
bejdsgangen i vaskeriet.

Undertegnede, der optog filmen, havde 
længe næret ønske om at gøre forsøg med 
en simpel 8 mm smalfilmsoptagelse. Tan
ken var den, at man burde kunne lave 
smalfilm af en arbejdsproces, uden at det 
skulle koste meget mere besvær end en til
svarende fotoregistrering. Hele filmen 
skulle komponeres og være færdig i og 
med optagelsen. Scenelængderne skulle 
afgøres på stedet, således at man bare be
høvede at lime spolerne sammen i den rig
tige rækkefølge. De fleste med bare en lille 
smule kendskab til film sagde, at så
dan kunne man ikke bære sig ad -  klip
ningen af en film var jo det halve arbej
de.

Dette lille filmeksperiment lykke
des som planlagt, men man skal nok ikke 
regne med at kunne bruge den skitserede 
fremgangsmåde ret ofte.

Optagelserne fandt sted så tæt ved luk
ningen af vaskeriet, at det uigenkaldeligt 
var sidste vask, så intet kunne gøres om 
igen -  en situation, der ikke er ukendt ved

al hjælpeforanstaltning, som i 1930’rne 
har haft en vis betydning. Set med nutids
øjne har de hjulpne haft det hårdt nok. 
Arbejdsdagen var normalt 12 timer, og 
opvarmningen i huset var temmelig util
strækkelig og gav ofte anledning til kulil
teforgiftninger. Til gengæld kunne blad
handlerne se hen til de to årlige fridage, 
langfredag og 1. juledag.

Omkring 1930 var der 300 avishuse i 
drift. Siden er tallet faldet jævnt. I dag 
hvor tallet er fem, er administrationen så 
dyr, at det må forudses at ordningen in
den længe bringes til ophør.

Æ. Æ.

nutidsindsamlinger. Heldigvis fungere
de apparaturet, så der ikke blev kassabelt 
materiale på grund af tekniske fejl. Sam
arbejdet fungerede også godt, skønt in
gen -  hverken filmende eller arbejdende
-  havde prøvet noget sådant tidligere. Det 
blev kun nødvendigt at bortklippe lidt af 
en scene, hvor optagelsen var begyndt for 
tidligt, således at man i et glimt kunne se 
en unaturligt forlænget „parat til arbej
de position“. Nogle afsluttende optagelser, 
hvor man ser vaskeriforretningens faca
de, er blevet brugt som indledning. I øv
rigt er filmen som planlagt uden nogen 
form for redigerende klipning. Længden 
digtede sig selv. Da vaskeportionen var 
færdigbehandlet, var der optaget ca. 53/4 
spole film svarende til 20 minutters spil
letid. En fortekst oplyser om sted og tid -  
intet andet.

De tekniske hjælpemidler var føl
gende: En Bauer C 3-optager med Vario
objektiv 1:1,8/10.5-32 mm, en holder 
med to stk. 500 watts pærer og en jod
kvartslampe på 1000 watt. Der blev an
vendt film af typen: Super 8 Kodachrome, 
der har en lysfølsomhed på 17 Din. Der 
var intet stativ til smalfilmsapparatet -  
alt blev taget i hånden, så det gjaldt om 
ikke at ryste. Televirkningen på apparatet
-  dette at man kan trække motivet tætte
re på -  er med 32 mm ikke særlig kraf
tig og mangelen på de helt nære billeder 
turde være filmens egentlige skavank.
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Med den koncentrerede arbejdsform 
var det nødvendigt at have en god belys
ningsmedhjælper. Endvidere var det vig
tigt, at en anden medarbejder kunne påta
ge sig at registrere lokaler og arbejdsred
skaber i sort/hvide fotografier. Den 4- 
dobbelte rolle som både belysningsme
ster, fotograf, smalfilmsoperatør og inter
viewer skal man ikke regne med, at sam
me person kan klare på én gang. Med hen
syn til interviewstoffet må det betragtes 
som noget af det væsentligste i arbejdet. 
Selvfølgelig blev der interview’et både 
før og efter optagelserne, men netop un
der selve arbejdet med vasketøjet kom 
der så mange spontane oplysninger frem, 
at de måtte nedfældes sideløbende med 
optagelserne.

De filmede arbejdsprocesser er nok 
forståelige i sig selv, men ikke tilstrække
lige for museets registreringsformål. 
Lad os i den anledning vende tilbage 
til udgangspunktet : Flipblankemaskinen, 
som museet sluttelig erhvervede. Det ville 
i den foreliggende situation være forkert 
ikke at filme maskinen i arbejde, når der 
var personer til stede, som havde kendt til 
arbejdet med den, siden den blev

Vaskeriets forretningslokale.

anskaffet omkring 1917. Det ville også 
være forkert kun at filme arbejdet uden 
at give oplysning om, at det i virkelighe
den var 12 år siden, den sidst blev brugt. 
Mange andre eksempler kunne trækkes 
frem, men da der er lavet flere smalfilm 
efter vaskerifilmen, må det vente til en 
senere samlet fremlæggelse af de ind
vundne erfaringer.

B. W. K.

Nyt lys på Amerika
Da Brede-udstillingen „Den hvide Gud“ 
lukkede i 1974, var vi nogle stykker i Et
nografisk Samling, der syntes, at man 
burde bevare visse dele af de ideer og 
udstillingsprincipper, som var blevet 
brugt i Brede. Tanken var at omsætte 
dele af udstillingen til en permanent Ame- 
rika-udstilling i Etnografisk Samling. At 
den daværende Amerika-udstilling var 
fra 1930’rne og i høj grad trængte til 
fornyelse, gjorde vort ønske om at over
føre Brede-udstillingen endnu kraftigere. 
Tanken begyndte at blive en realitet, da 
Brede-udstillingen lukkede, og man tog 
fat på at magasinere den gamle Amerika- 
udstilling.

I dag er de fire første afdelinger åbne 
for publikum. Noget centralt for måden 
at udstille på er, at vi forsøger at sætte 
repræsentative genstande med tekster ind

i en større sammenhæng. Vi mener, at 
genstandene skal ses som produkter af 
samfundet, hvorfor det er nødvendigt at 
beskrive samfundet, så vidt det lader sig 
gøre. Et samfund eksisterer altid i et be
stemt geografisk område, der har afgø
rende indflydelse på samfundets udform- 
ing. Af den grund indgår de geografi
ske vilkår som noget centralt i vor ud
stillings-beskrivelse.

Derudover forsøger vi at beskrive dele 
af det amerikanske kontinent i bevægelse, 
dvs. vi prøver at se historisk på forskel
lige områder.

Udstillingens første rum viser, hvorle
des og hvornår de første mennesker kom 
til Amerika. En rekonstrueret, skematisk 
udgravning giver et indtryk af forskerens 
udgangssituation. Således kan de genstan
de findes, der måske senere kan forklare 
os noget om tidligere tiders mennesker.

180



Der vises, hvordan de første mennesker 
var jægere med redskaber, bl.a. til stor
vildtjagt. Senere begyndte de at indsam
le vilde planter for til sidst at dyrke dem 
selv.

I de følgende afsnit har vi for over
skuelighedens skyld valgt at beskrive nog
le samfund, der har sat deres præg på 
Amerikas historie.

Da vi ønsker at fortælle meget, men er 
klar over, at meterlange tekster er svære 
at komme igennem, har vi henlagt flere 
oplysninger til kommenterede lysbilleder, 
som publikum selv kan regulere.

I det andet afsnit beskrives mayaerne 
i tekst og genstande. Hvordan de dyrkede 
jorden i Guatemalas regnskove, og hvad 
de dyrkede. Deres religion og kalender
system omtales og sættes i forbindelse 
med deres bygningsværker. Lysbilleder 
og kommentarer belyser deres samfund 
nærmere.

Næste afdeling omfatter forskellige 
mexicanske kulturer: Man ser nogle af 
de første lerfigurer, som blev lavet i 
Amerika. Derefter vises bl.a. de livlige og 
realistiske figurer fra Colima og Nayarit 
i det nordvestlige Mexico.

Det sidste færdiggjorte afsnit omhand
ler aztekerne, dette krigerfolk, der kom 
til at danne afslutning på den amerikan
ske saga. Quetzalcoatl, den fjerklædte 
slange, vises i granit, den gud, som az

tekerne troede var vendt tilbage, da spa
nierne kom. I lysbilleder og tekst fortæl
les der bl.a. om deres dygtige håndvær
kere og deres pragtfulde by, Tenochtitlan. 
Denne by er rekonstrueret i model på ud
stillingen. Lysbilleder og tekst beretter 
om aztekernes foretagsomhed på hjemlige 
og fremmede fronter.

Der arbejdes i øjeblikket med inkaerne 
og tidlige peruanske kulturer. Af de tid
lige kulturer beskrives og udstilles bl.a. 
Paracas, Nazca og Mochica. Endvidere 
arbejdes der med den spanske erobring 
af Amerika og med negerslaveriet. Dette 
afsnit bliver først og fremmest en tekst- 
og-billedmontage.

Det følgende rum er inspireret af for
skellige kulturfolks stilarter. Her udstilles, 
hvad der undgik spaniernes ødelæggende 
fremfærd. Det er en slags „skatkammer“ 
fyldt med genstande, der blev bragt til 
Europa.

Det moderne Latinamerika vil blive il
lustreret i de følgende rum. I det første 
beskrives og vises de tropiske skoves be
folkning. Vi håber at kunne opbygge et 
panorama, der forestiller en traditionel 
bolig. Der skal være lysbilleder med kom
mentarer om indianernes problemer i en 
verden, der ønsker „fremskridt“ og „ud
vikling“.

I de to følgende rum vil vi gerne ud
stille panoramaer fra landbefolkningen i 
Latinamerikas højland. Når dette er fær
diggjort, kommer turen til Nordamerikas 
indianere.Et blik ind i den nyopstillede Amerika-udstilling 

i Etnografisk Samling. B.D.
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1. Sølvtetradrachme fra Alexandria Troas, 116/ Disse mønter er en gave fra „Selskabet Den kgl. 
115 f. Kr. 16,58 g. 1,5:1 Mønt- og Medaillesamlings Venner**.

2. Sølvtetradrachme fra Milet. Ca. 150 f. Kr. 16,89Tre Apollon-fremstillinger
fra Lilleasien
Den græske gud Apollon er i nutiden vel 
bedst kendt som musernes anfører og 
kunstens beskytter. Men som så mange 
græske guddomme var han af en sam
mensat natur, formentlig fordi han var 
opstået ved en sammensmeltning mellem 
en oprindelig lilleasiatisk lys- og himmel
gud og en indoeuropæisk buebæ
rende døds- og lægegud. Utallige lokale 
guddomme er i tidens løb blevet identifi
ceret med Apollon og har lånt ham spe
cielle træk.

Den kgl. Mønt- og Medaillesamling 
har i løbet af det sidste år erhvervet tre 
antikke mønter, hvis fremstillinger giver 
et interessant overblik over Apollons 
mangeartede funktioner. Fra begyndelsen 
af Homers Iliade kender vi den indoeuro
pæiske Apollon med den sølverne bue, 
som først sender pest over grækernes 
lejr, men senere lader sig formilde og ren
ser lejren for sygdom. Han bærer hos Ho
mer tilnavnet Smintheus, „markmuse-gu
den“, vel sagtens fordi han som hersker 
over disse små dyr kunne øve indflydelse

g. 1,5:1.

på markens afgrøde og dermed på men
neskenes velstand. Netop denne Apollon 
er med navns nævnelse fremstillet på 
bagsiden af en sølvmønt fra byen Alexan
dria i landskabet Troas, nær det gamle 
Tro ja. Guden er naturligt nok vist med 
bue og pil i hånden og et pilekogger på 
ryggen. Mønten er dateret til året 116/ 
115 f. Kr., og bagsidens indskrifter, der 
danner en ramme om gudeskikkelsen, gi
ver os foruden gudens og byens navn og
så navnet på den embedsmand, Zoilos, 
der har ansvaret for udmøntningen. På 
møntens forside ses Apollons hoved.

En meget lignende fremstilling ses på 
forsiden af en stor sølvmønt fra Milet på 
Lilleasiens vestkyst, en af de rigeste og 
mægtigste græske handelsbyer i Jonien. 
Mønten stammer da også fra omtrent 
samme tid som den foregående, omkring 
midten af 2. århundrede f. Kr. Bagsidety
pen er her en pragtfuld løve, der vender 
hovedet tilbage og betragter et himmel
eller soltegn over sin ryg. Fra Milets be-
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3. Bronzemønt fra Kyaneai i Lykien, præget un
der Gordian 3. (238-244 e. Kr.). 18,29 g. Gave fra 
H. Hallas-Møller. 3:1.

rømte Apollon-helligdom Didyma kender 
vi arkaiske løvefremstillinger i marmor, 
indviet til guden, således at der ikke kan 
være tvivl om, at løven på mønten må op
fattes som Apollons hellige dyr. Og him
meltegnet over dens ryg viser, at Apollon 
i Milet havde bevaret sin lilleasiatiske ka
rakter som lys- og himmelgud, en funkti
on som muligvis går langt tilbage i bron
zealderens højkulturer, længe før græker

ne koloniserede kyststrækningen. Udover 
byens navn giver bagsidens indskrifter 
oplysninger om, at to personer, Epikuros 
og Artemidoros, var ansvarlige for denne 
mønts udstedelse.

Men Apolons opgave som orakelgiver 
er jo også velkendt, og Møntsamlingens 
tredje nyerhvervelse tager sigte på denne 
side af gudens virksomhed. På bagsiden 
af en broncemønt, præget i den lykiske 
by Kyaneai under den romerske kejser 
Gordian 3. (238-244 e. Kr.), ses en ret 
kompliceret fremstilling: den nøgne 
Apollon står med venstre hånd støttet 
mod en bue. I den fremstrakte højre hånd 
holder han en laurbærgren ombundet 
med hellige bånd hen over en mærkelig 
struktur, der tilsyneladende består af en 
række utilhuggede klippesten, som er 
stablet op omkring et kar eller beholder 
med cirkelrund kant. For at lette forståel
sen er der forneden skrevet det græ
ske ord „chrësmos“, som betyder „ora
kel“. Den særprægede fremstilling forkla
res af en litterær tekst, som meddeler, at 
Apollon i Kyaneai havde et kildeorakel, 
hvor de besøgende kunne se ind i fremti
den ved at stirre ned i vandspejlet. Sten- 
strukturen og „beholderen“ er således et 
forsøg på at fremstille denne lokalitet og 
Apollons gestus med laurbærgrenen må 
opfattes som en indledende renselse 
af den hellige kilde.

O. Af.

Skatten fra havet
Den 26. juni 1976 fik Nationalmuseet 
melding om, at der i et vrag ved den 
nordsjællandske kyst var fundet et større 
antal guldmønter. Finderen var den 16- 
årige skoleelev Jesper Egesø, der under 
badning sidste sommer havde fundet et 
tinfad ved et vrag liggende på lavt vand 
ganske nær kysten. Tinfadet havde han 
indsendt til Nationalmuseet, og en nær
mere undersøgelse af vraget var planlagt, 
da Jesper under svømning over vraget fik 
øje på en guldmønt og siden flere, så 
han kunne fiske i alt 94 guldmønter op. 
Efter aftale med Nationalmuseet blev

fundet hemmeligholdt, imens museets 
dykkere i dagene 27. juni til 5. juli fin- 
kæmmede fundområdet og bjærgede 
yderligere 16 guldmønter, en sølvmønt, et 
tinfad, adskillige brudstykker af kobber
kar, malmgryder, potteskår og meget me
re. Enkelte steder i bunden var der endog 
rester af tovværk, sejldug og finere tek
stiler, mens jernsagerne var rustet bort og 
havde efterladt store og små klumper af 
sand og sten klumpet sammen som en stø
beform omkring et hulrum.

Mønter, metalsager og personlig ud
rustning samlede sig omkring agterskibet,
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mens der forude lå rester af provianten i 
form af adskillige dyreknogler.

De bevarede dele af vraget målte ca. 
14 m i længden og 4 m i bredden. Kun 
enderne og en smal bræmme af spanter 
og bordplanker i hver side var synlige, 
fordi skibets indre var opfyldt med bal
laststen, hvis udseende klart adskilte dem 
fra de omgivende strandsten. Skibet er 
bygget af eg med brede savskårne plan
ker og tætsiddende spanter. I agterskibet 
havde strømmen skåret ned under vraget, 
så man tydeligt kunne se, at de nederste 
tre planker lå glat mod hinanden, mens 
de øvrige lå klinklagte, en byggemåde 
der er karakteristisk for middelalderens 
storskibstype koggen, hvormed Hansestæ- 
derne drev størstedelen af deres søhan
del i perioden 1200-1400. Skibets stævne 
mangler, men de underste planker i for
skibet viser, at forstævnen har hældet 
fremover og har mødt kølen i et knæk, 
ligeledes et særkende for koggen.

Fundets umiddelbart mest fascinerende 
element er de 110 guldmønter, der består 
af engelske nobler, slået under Edward 3. 
(1327-77), i alt 74 hele nobler, 30 halve 
nobler og 5 kvarte nobler, hvortil kom
mer en enkelt guldgylden fra Lübeck. På 
grundlag af en analyse af mønternes 
prægningstidspunkter inden for kong Ed
ward 3.s regeringstid og det forhold, at 
der ikke findes mønter fra hans efterføl
ger, Richard 2.s tid, dateres forliset til 
omkring 1375-80.

Guldmønterne vejer 695 g, og fundet 
er dermed Danmarks næststørste guld
møntfund fra middelalderen, idet man i 
1883 i Slagelse fandt 186 guldmønter med 
en samlet vægt af ca. 700 g.

En enkelt sølvmønt (med et stort kob
berindhold) er antagelig del af skillemøn
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ter, som besætningen har haft med. Det 
er en meget slidt mite fra Flandern, an
tagelig præget i 1330’rne. Dens købe
kraft har været ubetydelig i sammenlig
ning med den købekraft, som guldmøn
terne repræsenterede -  for dem har man 
i 1380 kunnet købe 450 køer!

De fundne tin-, malm- og kobbersager 
er kun bevaret i udvalg og brudstykker, 
men det er tvivlsomt, om det repræsen
terer skipperens bordservice, snarere en 
sending vesteuropæiske håndværkspro
dukter til afsætning i Østersøområdet i 
lighed med de akvamaniler (bronzekan
der), som i 1974 blev fundet ved ralgrav
ning ved Vigsø i Nordjylland sammen 
med dele fra en anden, næsten samtidig 
kogge.

Det forhold, at de mange metalvarer 
er fundet som del af ladningen på et skib, 
hvis strandingstidspunkt kan bestemmes 
meget snævert, gør fundet særligt værdi
fuldt. Her kan vi f.eks. se flere typer 
bronzegryder repræsenteret, som man el
lers havde forestillet sig afløste hinan
den, og her er tinfade ældre, end man 
før har kendt dem herhjemme. Ved en 
tidligere lejlighed er bjærget dele af flere 
store kobberkar ved vraget, af disse er 
bevaret to karakteristiske håndtag, der 
umiddelbart virker yngre end 1380, men 
som utvivlsomt også har været en del af 
ladningen.

Af den personlige udrustning er fundet 
to sko samt endnu ubestemte tekstildele, 
der sammen med tovværk og sejldug ud
gør en interessant del af fundet, hvorved 
vi bl.a. kan få indblik i, hvilke fibre der 
anvendtes til tov og sejl. En del af disse 
tekstilrester findes endnu bevaret nede i 
havbunden, men de sønderdeles ved den 
mindste berøring, hvorfor deres bjærg
ning er meget vanskelig.

Vraget ligger stadig på fundstedet med 
sin stenlast, der ifølge en foreløbig un
dersøgelse ved Mineralogisk Museum sy
nes at stamme fra en havn ved den eu
ropæiske Atlanterhavskyst. Der er næppe

Denne nobel hører til skattefundets yngste 
gruppe, præget 1369-77.



Fra undersøgelserne ved Vejby Strand.

flere guldmønter på stedet, men der er 
utvivlsomt yderligere spor af last og ud
rustning at finde i og omkring skibet i lig
hed med de hidtil fundne sager. Dette 
forhold sammen med den kendsgerning, 
at strømmen har skåret ned omkring ski
bet og derved udsat det for hastig ned
brydning, har ført til, at Nationalmuseet 
har indført dykkeforbud på stedet, imens 
der arbejdes med planer om til næste for
år at bjærge vraget og finkæmme et stør
re område omkring dette. Dette arbejde 
forudsætter imidlertid, at der kan findes 
donatorer, som i lighed med arbejdet med 
vikingeskibene fra Skuldelev vil bidrage 
til denne store opgaves løsning.

Sammenfattende tegner fundet således 
billedet af en mindre kogge, 15-20 m

lang, der på sin færd i ballast fra Vest
europa medbringer metalvarer og en po
se guldmønter til handelen på Skånemar- 
kedet eller i en af Østersøens store han
delsbyer. Herfra hentede man grovvarer 
som sild, korn, tømmer, tjære, tovværk, 
jern og kobber til det vesteuropæiske 
marked, men denne kogge nåede ikke så 
langt. Den holdt for vestlig en kurs un
der indsejlingen til Øresund og mødte sin 
skæbne -  antagelig i stormvejr -  ved 
foden af Nordsjællandskystens stejle 
skrænter. De øvre dele af vraget blev 
hurtigt nedbrudt og spredt, men skibets 
bund med stenballasten fandt ro blandt 
strandens sand og sten i 600 år, indtil 
strømmen skar ind omkring vraget for få 
år siden og efterhånden afdækkede, hvad 
der skulle vise sig at være -  skatten fra 
havet. O. C-P.

Dalerskatten fra Staby
Endnu engang er det lykkedes -  takket 
være ansvarsbevidste findere og en stor 
indsats fra det lokale museum -  at få 
bjærget en betydelig skat af sølvmønter. 
De fleste af disse mønter blev fundet ved 
roehakning på familien Holgersens 
gård, Nygård, Staby sogn, Ringkøbing

amt. Resten ved systematisk arkæologisk 
udgravning af fundstedet. Ikke mindre end 
436 dalere og 3 kvartdalere blev således 
bjærget, de fleste på selve nedgravnings
stedet, resten langs plovfurer i de nærme
ste omgivelser. Mønterne var på grund 
af det oprindelig meget fugtige gemme
sted helt overtrukket med brune jernbe-
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En håndfuld dalere fra Staby-skatten.

lægninger og uden spor af den sølvglans, 
hvormed de nu fremtræder efter konser
veringen.

Fundet består så godt som udelukken
de af udenlandske dalere, kun seks er 
Christian 4.-dalere fra Norge med kon
gens portræt på den ene side og den nor
ske løve med Olavsøksen i poterne på den 
anden.

Af de mange udenlandske dalere er 
størsteparten fra Nederlandene, der 
jo var en af vore vigtigste handelsforbin
delser. Alle forbundsstaterne er repræ
senteret, især med stykker af den fælles 
løvedalertype, som Christian 4. i øvrigt 
kopierede for at have hjemlige forsynin
ger af denne anerkendte valuta. Kopierne 
følger nøje forbilledet. Blot er den neder
landske løve udskiftet med den norske. 

Gustav 2. Adolf, svensk konge 1611-32.

Adskillige dalere stammer fra det ty
ske rige. Her er en broget og interes
sant forsamling af mønter fra de forskel
lige fyrstedømmer og bispedømmer og fra 
mange byer med egen møntret. Vi finder 
smukke byprospekter, skytshelgener, vå
benskjolde og våbendyr og portrætter af 
kejsere, fyrster og bisper. Også de østrig
ske arvelande: Østrig, Ungarn, Böhmen, 
Tirol og Elsass er rigt repræsenteret.

Den ældste mønt er en daler fra Braun
schweig, der bærer årstallet 1538. Den 
yngste, en vestfrisisk daler fra 1644, brin
ger os på sporet af årsagen til skattens 
nedlægning, idet den an'giver, at det må 
være sket under Torstensson-krigen, hvor 
Christian 4. kæmpede mod arvefjenden 
Sverige. Uden varsel og krigserklæring 
havde den svenske feltherre Torstens
son i september 1643 pludselig gjort ind
fald i Jylland. Krigen endte først 1645 

Prospekt af Augsburg.
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med den for Danmark meget hårde fred 
i Brømsebro 1645. Det er ikke mærkeligt, 
at mange skatte er nedgravet i denne si
tuation, hvor fjender hærgede overalt.

Udenlandske dalere indkom især gen
nem den omfattende handel med stude, 
der eksporteredes over Jylland til Tyskland 
og Nederlandene. Skal man derfor prøve 
at gøre sig tanker om, hvor meget Staby- 
skatten var værd for den ukendte mand,

Frilandsmuseets jubilæum
Den 24. juni 1976 havde Frilandsmuseet 
75 års jubilæum. Den dato, der var ud
gangspunktet herfor, sankthansdag 1901, 
var ikke museets grundlæggelsesdag. 
Museet er i virkeligheden nogle få år æl
dre. Begyndelsen til det var en lille byg
ningsafdeling af Dansk Folkemuseum, 
anbragt i et hjørne af Kongens Have i 
København. Fra 1897 lå her to små træ
huse hentet fra Halland og Småland.

Det der skete i 1901, var en flytning af 
dette beskedne udendørs museum til om
rådet nord for Sorgenfri slotshave ved 
Lyngby, hvor Frilandsmuseet siden har 
ligget. Museet rådede i de første år kun

der hastigt gravede den ned og aldrig fik 
den frem igen, kan det være rimeligt at 
se på priserne på sådanne stude. En god 
stud kostede omkring 9 dalere, når den 
købtes til opfedning og kunne sælges vi
dere til opkøberne for ca. 14 rigsdalere. 
Summen svarer således til 30 studes 
pris. En ganske god lille formue om hvis 
oprindelse vi desværre intet ved.

Æ. B.

over en ganske lille del af det areal, mu
seumsparken senere kom til at omfatte. 
Antallet af bygninger var heller ikke 
stort. Ud over de to huse, der blev 
flyttet med fra Kongens Have, kom der 
dog straks to store gårde, én fra Skåne og 
én fra Sydslesvig.

Fra denne begyndelse har Frilandsmu
seet udviklet sig til, hvad det er i dag, 
hvor museumsgæsterne inden for et om
råde på godt 35 ha kan besøge ca. 40 
bygninger eller bygningskomplekser. En

Efter at have holdt hovedtalen ved Frilands
museets jubilæum den 24. juni 1976 ser kultur
minister Niels Matthiasen på vævning i det ny
åbnede hus fra Barsø. Irving fot.
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rundtur på Frilandsmuseet er næsten som 
en rejse gennem Danmark i gamle dage. 
Der er flyttet bygninger fra de fleste dele 
af landet, og det er derfor let at se, hvor 
store forskelligheder der har været i byg
geskik fra egn til egn. En vigtig aktuel op
gave er, at Bornholm nu også er ved at 
komme med.

Forskellene fra hus til hus beror også 
på, at de fleste sociale lag i landbefolk
ningen er repræsenteret. Man kan se både 
gårdmænds og husmænds boliger, og 
hvordan håndværkere, landarbejdere og

Greve Hospital
til Frilandsmuseet
På Frilandsmuseet ved Sorgenfri kan man 
se bygninger fra de fleste af landets egne, 
og man kan opleve de forskellige befolk
ningslags boligstandard og materielle vil
kår. Hvad det sidste angår, har man dog 
hidtil måttet undvære muligheden for at 
studere de fattigste befolkningsgruppers 
boligforhold. Gennem snart mange år 
har museet da også søgt efter en bygning, 
der kunne repræsentere denne gruppe: et 
fattighus.

fiskere havde indrettet sig. I jubilæums
året har museet bl. a. arbejdet med flyt
ning af et fattighus.

Samtidig med forberedelsen af en afde
ling for industritidens landbokultur gen
rejses der stadig huse, der rækker helt til
bage i 1600-årene. I forbindelse med ju
bilæet blev der åbnet en gruppe bygnin
ger fra det østlige Sønderjylland. Tids
mæssigt spændte de også vidt på en an
den måde, nemlig museumshistorisk. 
De blev erhvervet til museet i 1911, 1912, 
1930 og 1947. P.M.

Det vakte derfor glæde på museet, 
da man i 1974 fra Roskilde Stiftsøvrighed 
modtog et tilbud om overdragelse af Gre- 
ve-Kildebrønde Hospitals bygning med 
tilhørende legat.

Hospitalet blev 1710 opført i Greve på 
et stykke jord, tilhørende Gjeddesdal. 
Pengene stammede fra en testamentarisk 
gave fra Gjeddesdals opretter, vicekans- 
ler Holger Vind og hans kone, fru Mar
grethe Gjedde. Dets bygning, der i det 
ydre stort set var uændret, indtil Fri
landsmuseet i sommer opmålte og flyttede
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den, var af bindingsværk og rummede 
foruden en bolig til „læseren“ (den dag
lige tilsynsførende i hospitalet) seks lej
ligheder. I hver af disse skulle der bo to 
lemmer.

Hospitalets sigte var -  således som det 
nævnes i reglementet af 1738 -  at være 
fattighus. Som sådant tjente det ikke me
re, da museet besøgte det første gang for 
nogle år siden. Nu fungerede hospitalet i 
et vist omfang som husvildebolig, men 
først og fremmest har beboerne gennem 
de sidste mange år været ældre folkepen
sionister. De havde her fundet et sted, 
der i langt højere grad end et alderdoms-

Kopiering af svensk tekstil
på Frilandsmuseet
Vægge og loftsbjælker i Hallandsgården 
og Näsgården på Frilandsmuseet er ud
smykket med lange, smalle, mønstervæ
vede hængeklæder (svensk betegnel
se: hängkläde). Disse hængeklæder er ud
ført i en speciel svensk væveteknik, der 
kaldes „upphämta“, og som betegner en 
vævning med lanceret mønster. På en 
bundvævning af ufarvet hør dannes de 
geometriske mønstre af løstliggende ku
lørte hørtråde. Navnet „upphämta“ hen
tyder til, at mønsterskellet „hentes op“ på 
smalle pinde, som indføres i trenden.

Disse hængeklæder, der gennem en år
række har været udstillet under forhold, 
der må betragtes som nedbrydende for et 
så følsomt materiale som tekstiler, blev 
i 1975 gennemgået med henblik på istand
sættelse. En restaurering af de udstillede 
tekstiler på Näsgården, i form af rengø
ring ved vask og påsyning af støttestof, er 
udført i slutningen af 1975 og begyndel
sen af 1976. Dette kan imidlertid kun be
tragtes som en midlertidig løsning: en ko
piering og en henlæggelse på magasin af 
de originale hængeklæder må anses som 
en rimeligere løsning på problemet.

Da disse tekstiler er svenske af oprin
delse, var det naturligt at forsøge at få 
kontakt med en svensk væverske, der var

Tekstilerne i Näsgården på Frilandsmuseet.

hjem mindede om de boliger, de tidligere 
havde haft. Hospitalets sidste beboer 
havde da også fået løfte om at måtte 
forblive i huset til sine dages ende. Han 
døde kort før jul 1975 i en alder af 96 år.

På museet vil Greve hospital nu finde 
sin blivende plads blandt de andre sjæl
landske bygninger. Sammen med huset 
overtog museet den sidste beboers hjem, 
og det er tanken at lade de enkelte lejlig
heder repræsentere forskellige perioders 
indretning: at vise, hvordan varierende 
grupper af mindrebemidlede og gamle 
har boet gennem halvtredie århundrede.

L. F.

fortrolig med denne særlige teknik. Dette 
viste sig imidlertid at volde en del van
skeligheder; men en henvendelse til 
Svensk Hemslöjd, gav resultat. Et for
trinligt samarbejde med hemslöjdchef 
Gunnel Haneli har bevirket, at man i dag 
kan glæde sig over en smuk kopi ophængt 
i Hallandsgården’s stue.

Kopieringen fandt sted på svensk Hem- 
sløjds Handväveri i Stjärnsund. Efter en
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meget grundig analyse af tekstilet blev 
mønstret tegnet ned; vævefejl blev note
ret, således at disse stadig kunne findes 
på kopien. Ved arbejdet med at finde ma
terialer, der svarer til de originale, stødte 
man på vanskeligheder, som man inten
sivt og følsomt arbejdede med på væve
riet, inden museet fik tilsendt en prøve
vævning. De tekniske fakta er følgende:

Trend, halvbleget hørtråd nr. 8. Islæt, 
håndspundet hørtråd (svarende til nr. 12) 
til bundindslag; og til mønsterindslag ro
sa og lyseblåt bomuldsgarn nr. 16/2 lagt

tredobbelt for at efterligne virkningen af 
originaltekstilets utvundne hørtråd. Kam 
75/10 blev anvendt med 1 tråd i søl og 2 
tråde i rør; ifølge analysen har der oprin
delig været anvendt en kam 77/10. Det 
samlede trådantal er 476. Kvaliteten 
på denne prøve var så høj, at kopieringen, 
som fandt sted i tiden 6/6-31/7 1975, 
uden tøven kunne igangsættes. -  En så vel 
gennemført kopiering efterlader et ønske 
om en etapevis kopiering af de resterende 
svenske tekstiler udstillet på Frilandsmu
seet. H. C.

Frilandsmuseets bornholmske gård 
Bornholm har i mange år savnet repræ
sentation på Frilandsmuseet. Først fra 
1970 har der været mulighed for at se den 
lille bornholmske vandmølle fra Borg
gård i Pedersker sogn, som har været 
placeret lidt afsides i det sydøstligste 
hjørne af museet. På skråningen ovenfor

er man imidlertid nu godt i gang med 
genopførelsen af en statelig bornholmsk 
gård, der om nogle år vil stå færdig som 
nabo til vandmøllen.

Gården, der blev erhvervet i 1968, er 
en firlænget gård fra Østerlarsker sogn. 
Den kaldtes på hjemstedet Dama
skegård. Arbejdet med dens hjemtagning, 
der har stået på gennem nogle år, blev 
i efteråret 1975 afsluttet med stuehusets 
opmåling og nedtagning, efter at der var 
blevet bygget et nyt stuehus til gården.

Gården på hjemstedet 1970. Brønden har gam
mel karm af sandstensheller.
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Den flyttede gård havde stort set fået 
sin udformning i første halvdel af forrige 
århundrede, hvor den havde afløst en æl
dre bebyggelse på stedet, og den har beva
ret mange gamle træk, der kan fortælle 
om bornholmsk byggeskik gennem nogle 
hundrede år. Alle gårdens længer har bin
dingsværk med sorttjærede stolper, hvid
kalkede tavl og bræddebeklædte over
gavle.

Stuehuset har den typiske bornholmske 
grundplan, hvor der ud over dagligstuen 
findes storstue og sal, og hvor der yderli
gere mellem disse rum er indskudt mel
lemstue og mellemsal. Som det også er al
mindeligt på Bornholm, har man udnyt
tet husets placering på det skrånende ter
ræn til at indrette en kælder under salen, 
der her befinder sig ved den høje østgavl. 
Husets vestlige del med køkken og sove
kammer er gjort bredere med en udbyg
ning -  hodda -  mod nord, og ud for den
ne hodda findes et selvstændigt lille ba- 
gehus.

Gårdens fire hovedlænger danner ram
me om en meget stor brolagt gårdsplads, 
og her vil der blive placeret en mindre, 
fritliggende længe, en såkaldt gårdkone, 
som er hentet fra Kantedamsgård i Ve
stermarie sogn. En sådan gårdkone fand
tes tidligere på mange bornholmske går
de og kunne anvendes til forskellige for
mål. Som det også har været almindeligt 
på Bornholm, fandtes en lille have eller 
bigård på gårdspladsen tæt ved stuehu
sets sydside. Den var forsvundet ved går
dens overtagelse, men kan ses på gamle 
fotografier og malerier, som viser, at den 
har været domineret af et pragtfuldt 
morbærtræ.

Når bygningerne er genrejst, vil både 
den store have nord for stuehuset og den 
lille gårdhave blive genskabt, og forhå
bentlig lykkes det at gøre miljøet så born
holmsk, at et nyplantet morbærtræ vil føle 
sig hjemme og vokse sig lige så stort og 
smukt som det gamle.

F. K.
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