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Træbyggede grave fra den ældste bondestenalder
Udgravninger ved Lindebjerg

A f  D A V I D  L I V E R S A G E

H g. 1. Rekonstruktion a f  dyssen ved Lindebjerg, som den oprindelig så ud. Kammeret rager fr i t  frem  a f  den lave høj, 
og åbningerne mellem stenene er fy ld t ud med forhåndenværende materialer. H øjen er afgrænset a f  en skalmur 
bestående a f  store planker. Halvdelen a f  højen er taget væk i tegningen, fo r  at man kan se stenrækken bag skalmuren. 
Rekonstruktionstegning ved Lars Jørgensen.

Et af de største fremskridt, der er gjort i 
dansk arkæologi i de senere år er, at man har 
fået bedre kendskab til monumenterne fra 
den første del af bondestenalderen, også kal
det tidlig neolitisk tid. De bedst kendte mo
numenter fra denne periode er jo dysserne, 
der ligesom jættestuerne er storstens- eller 
»megalitiske« m onumenter (fra oldgræsk 
megas — stor og lithos = sten). Samtidig med 
dem eksisterede der mindre klart opfattede 
anlæg, som man ofte kalder »jordgrave«. Det 
er især disse monumenter, man nu har fået 
mere viden om.

Udtrykket jordgrav er ikke helt heldigt. 
Oprindelig betød det en grav, der bestod af 
jo rd  og vel ikke meget andet. Den brugtes for 
at understrege en modsætning til en sten
grav, en stendyngegrav, en rammegrav og 
hvad der ellers kan være. En fælles grav til 
brug for mange døde, lagt ind på forskellige 
tidspunkter, eller en frit på overfladen ståen
de trækiste kan vel heller ikke hedde en jo rd 
grav. I hvert fald kan ordet ikke bruges på et 
kompliceret anlæg med omgivende palisade

væg og tilført fyld over og omkring flere del
anlæg. Men det er mange af disse ting, »jord
gravene« har vist sig at være.

Den almindelige opfattelse har nok hidtil 
været, at dysserne var den almindelige begra- 
velsesform i bondestenalderens første tid, 
mens de ikke-megalitiske grave har været be
tragtet som undtagelser. Men på nuværende 
tidspunkt er vi nået så langt, at vi tør sige, at 
de ikke-megalitiske anlæg var meget talrige. 
Det skulle ikke overraske, hvis der oprindelig 
var flere af dem end af megalitgrave. Det 
giver et skævt billede, at sidstnævnte kan stå i 
tusinder af år, mens de andre forsvinder og 
kun genfindes gennem arkæologisk arbejde. 
Det er meningen her, foruden at beskrive 
udgravningen ved Lindebjerg, at sige noget 
om, hvordan disse anlæg så ud i lyset af den 
senere forskning. Men ny viden udvikles me
get hurtigt, så det er kun meningen at bringe 
enkelte sider af sagen frem her.

Først Lindebjerg. Stedet ligger i Tømme- 
rup sogn ikke langt fra Kalundborg i NV- 
Sjælland. Her udgravede Nationalmuseet i



årene omkring 1970 to monumenter. Det 
ene var en 43 m lang og 6 m bred langhøj, 
der fuldstændigt lignede en langdysse bort
set fra mangelen på et dyssekammer. Det an
det var et helt ødelagt dyssekammer i en før 
udgravningen uformelig høj. Vi skal først se 
på sidstnævnte, fordi den med stor klarhed 
viser, hvorledes man kunne bygge med træ i 
denne periode.

Kammeret var allerede sprængt og slået til 
skærver, men Nationalmuseet har en tegning 
udført i 1892, der viser, hvordan det så ud. 
Der var tale om et af de smalle kistelignende 
kamre, hvis sten alle vendte en plan side mod 
kammerets indre og sluttede tæt og vinkelret 
i hjørnerne. Vestenden var åben. Højen der
imod var meget velbevaret bortset fra mid
ten, der blev gravet væk sammen med stor- 
stensgraven. Den gode tilstand skyldtes, at 
anlægget blev dækket af flyvejord i middelal
der og nyere tid, blæst op fra de omkringlig
gende marker. Flyvejordslaget forhindrede

yderligere skader. Det er sikkert, at der al
drig har stået en indhegning af store oprejste 
sten omkring dette kammer, og derfor kan 
anlægget hverken defineres som en rund- el
ler langdysse. Det man fandt i stedet for, var 
helt uventet: en lav, firesidet høj, ca. 5x9  m, 
der havde været afgrænset af en skalmur af 
træ.

Fig. 1 viser en rekonstruktion af anlægget, 
som man mener, det oprindelig har set ud -  
dog med en del af højen skåret væk, så man 
ser den i snit. Kammeret er baseret på teg
ningen fra 1892, den omgivende høj, skal
m uren og de trekantede stenlægninger 
udenfor på iagttagelser gjort under udgrav
ningen. Højens oprindelige dybde kunne be
stemmes forholdsvis sikkert takket være det 
beskyttende flyvejordslag. Det var kun nok til 
at dække den nederste del af bærestenene. 
Altså må kammeret have raget op som en 
delvis fritstående bygning. Man må have sør
get for at stoppe de uundgåelige huller, hvor

Fig. 2. E t sent øjeblik i udgravningen a f  højen til det sløjfede dyssekammer ved Lindebjerg. Højmassen er nu  helt 
fjernet og t.v. ses de sidste rester a f  den trekantede stenlægning nord fo r  højen, efter at de fleste sten er blevet fjernet. 
Stenrækken i midten har ligget op til bagsiden a f  den nu  helt forsvundne trævæg, der afgrænsede højen. Stenene flug ter  
stadigvæk, hvor de fo r  4!/2 tusind år siden blev placeret langs bagsiden a f  skalmurens forskellige afsnit.
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dækstenen ikke kunne slutte tæt, og gjort 
kammeret til et helt lukket rum. Udfyldnin
gerne, der højst sandsynligt bestod af ler og 
flintskærver på flettede grene, ville efter 
nogle års forløb være faldet ned.

Højens langsider er på billedet afgrænset 
af en træmur, langs hvis inderside der er stil
let marksten. Naturligvis var alle spor af træ 
forsvundet i løbet af de mere end 5000 år, 
der er gået, siden anlægget blev bygget, men 
et stenfrit mellemrum var blevet tilbage mel
lem stenlægningen på ydersiden og mark- 
stensrækkerne på indersiden.

Hvis man ser nøje på markstenene, kan 
man drage yderligere slutninger om bygge
metoden. I fig. 2 ses et fotografi fra udgrav
ningen med stenrækken i højens nordside, 
set fra vest. Den trekantede stenlægning er 
her delvis fjernet, men sporene er stadig til 
stede. Stenrækken er derimod urørt. Det før
ste, man bemærker, er hvor fuldstændig lige 
de nærmeste sten flugter, hvis man betragter 
deres venstre side. Læg mærke til, at det ikke 
er stenene som helhed, der flugter, men de
res venstre side. Desuden er hele markstens- 
rækken delt i fire afsnit, der hvert er lidt for
skudt i forhold til de andre. Efter den forre
ste række ved siden af landmålerstokken 
kommer en lidt krum række. Derefter følger 
en meget lige række, og bag den lille jord- 
balk, der stod for at holde check på jordlage
ne, fulgte, lidt forskudt til højre, en sidste 
række. Ud fra den måde stenrækkens ydersi
de flugter i en linie langs en stenfri zone, må 
vi kunne slutte, at stenene oprindelig var stil
let op langs en skalmur, og billedet viser med 
al ønskelig klarhed, at denne var lavet af fire 
træstykker i forlængelse af hinanden. Og 
hvordan så stykkerne ud? Eftersom mellem
rummet mellem stenrækken og stenlægnin
gen var 20-25 cm bredt og højens dybde vel 
var 60 cm eller lidt mere, kan de næppe have 
været andet end udkløvede planker omkring 
60 cm brede, 25 cm tykke og et par meter 
lange. Måske vil den mest nærliggende måde 
at konstruere en skalmur af træ være som et 
bolværk af lodrette stammer stående i en 
rende, men dette kan ikke komme på tale 
her. Sporene i jorden passer slet ikke. Vores 
skalmur må have været bygget af mægtige 
planker eller sveller, kløvet ud af store træ

stammer, stillet på langs og rejst op. Det var 
en primitiv måde at anvende træ på -  som 
eventuelt kunne kaldes »megadendrisk kon
struktion«, fordi træstykkerne var så store. 
Der skulle meget arbejdskraft til at håndtere 
stykkerne, og forbruget af træ var stort i for
hold til nytten. På den anden side var der 
stadigvæk masser af træ i skovene, og der var 
nok af arbejdskraft, der ikke var bange for at 
tage fat — det viser megalitgravene. Desuden 
var tømrerfaget endnu i sin vorden og alle 
redskaber af sten. Den samme teknik blev 
brugt meget i dyssetidens ikke-megalitiske 
grav- og kultanlæg, som vi senere vil komme 
ind på.

Dysser med højmassen holdt på plads af 
træ i stedet for store sten har man vistnok 
ikke før observeret i Danmark. Som bekendt 
står der imidlertid mange megalitgrave 
rundt om i landet uden randsten. Selv om 
det i enkelte tilfælde kan tænkes, at rand
stenene blev fjernet, uden at kammeret blev 
rørt, er det sandsynligt, at mange har lignet 
Lindebjerg-dyssen, d.v.s. de har fuldstændig 
manglet randsten. Et sikkert tilfælde er dys
sen »Trollasten« ved Stora Köpinge i Skåne, 
hvor detaljerede udgravninger bragte mange 
interessante enkeltheder frem og bl.a. viste, 
at dyssen oprindelig havde været mere eller 
mindre fritstående uden randsten.

Det nærmeste hjørne af det andet anlæg 
ved Lindebjerg lå kun 15 m fra dysseanlæg
get. Det var, som nævnt, en 47 m lang høj, og 
var oprindelig afgrænset (undtagen i øst) af 
en række af indtil meterhøje sten sat tæt sam
men med mellemrummene fyldt ud med 
marksten. Selv om kun få sten stod tilbage, 
kunne man ud fra spor i jo rden  se, hvor næ
sten hver enkelt sten havde stået. De store 
sten blev fjernet dels kort før udgravningen, 
dels i sidste århundrede og dels i ældre bron
zealder eller dolktiden. Åbenbart var det al
lerede henved 1500 år gamle monument 
ikke længere fredet på denne tid. Der var 
ingen storstenskamre i højen. Anlægget var 
utvivlsomt et eksempel på det, der med et 
andet uheldigt udtryk kaldes en »kammerløs 
langhøj«. Udtrykket er uheldigt, fordi der 
faktisk var kamre — men de var ikke bygget af 
store sten og kunne derfor kun findes ved en 
arkæologisk udgravning.
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Fig. 3. Forenklet plan over langhøjen ved Lindebjerg. 
Tegnet a f  Per Poulsen.

Fig. 3 viser i skematisk form en plan over 
hele anlægget. Alt i alt fandtes to kamre, to 
specielle strukturer for at afslutte anlægget i 
øst, 3 særligt indrettede gruber i højens ud
kant (vistnok »minikamre«) samt flere en- 
mandsgrave med stamme- eller plankekister 
fra en senere tid. De specielt indrettede gru
ber synes at være en slags afløsere for de op
rindelige kamre. Ikke alle disse ting stod sam
tidig, men højen gennemlevede flere bygge
faser, som der nu vil blive gjort rede for.

Fase 1: et trapezformet kammer (A) blev 
bygget på det højeste sted i terrænet, og 17 m 
øst for det blev der opstillet to stolper i sten
pakninger i en stor tværgående grube (C). 
Kammeret har nok været bygget af planker, 
men der manglede klare tegn på byggemeto
den. Det var omsat af sten, de eneste der var 
tilbage af den oprindelige bygning. Det er 
uklart, om der fandtes høj og randsten alle
rede i denne fase. Det er ikke umuligt, men 
kammeret syntes at være bygget på en måde, 
der tillod det at stå frit på den bare jord. 
Anlæg C med de to stolper er et eksempel på 
en endestruktur og afsluttede muligvis det 
rituelle område i øst. Et stort stykke egekul, 
fundet dybt nede i gruben, kunne dateres 
efter 14C metoden til ca. 3.800 f.Kr. (eller 
5010 I4C år før 1950).

Fase 2: det første kammer og stolpeanlæg
get blev sløjfet, og nu er der i hvert fald klare 
tegn på tilstedeværelsen af en høj afgrænset 
af store sten. Det oprindelige kammer blev 
erstattet af et andet (B), som var noget større 
end det første og vendte i den modsatte ret
ning. Adgangen var ned ad en lille rampe fra 
højtoppen. Den nu sløjfede endestruktur 
blev erstattet af en ny og anderledes, nemlig
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Fig. 4. Ledsagerstenene til et trækammer (kammer B) i langhøjen ved Lindebjerg. E t lag løse sten er blevet fjernet. 
Under dem ser man en bundbrolægning (under landmålerstokken) og t.v. fo r  den lejer i den U -formede stensætning fo r  
to vægplanker.

Fig. 5.  Rekonstruktion a f  Lindebjerg langhøjs kammer B. E t par sveller er fjernet fr a  taget fo r  bedre at vise bænkene 
og brolægningen indenfor. Tegnet a f  Lars Jørgensen.
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Fig. 6. Tragtbæger med rester a f  rød m aling fr a  karnedlæggelsen ved anlæggets oprindelige vestende. Foto Lennart
Larsen.

en tværgående, stenfyldt grøft uden spor af 
trækonstruktioner, bygget sammen med et 
meget lille forsænket trækammer med ind
gang fra terrænet uden for højen.

Man kunne drage visse slutninger om, 
hvorledes kammer B var bygget, og en re- 
konstruktionstegning er forsøgt i fig. 5. Der 
må være brugt langsgående planker på sam
me måde som i dyssens skalmur. Dette er
kendes klart på udgravningsbilledet, fig. 4, 
hvor man ser kammer B, efter at en del sam
mensunkne sten er blevet fjernet. Læg 
især mærke til plankelejet til venstre, hvis 
venstre side mod den yderste stenpakning 
forløber aldeles ret. Stenene kunne aldrig 
ligge sådan, medmindre de blev stillet op ad 
en lige kant. Der er spor efter fire sådanne 
planker, selv om de andre er knap så tydelige 
som den første. Til højre for det førnævnte 
plankeleje ses en stenrække, og til højre for 
denne er der også et plankeleje. I midten

10

kommer kammerets bundbrolægning, hvor 
landmålerstokken ligger. Brolægningen var 
dels af marksten med en flad side øverst, dels 
af kløvede sten, og den var ikke lagt særlig 
omhyggeligt. Til højre for den er der også 
spor efter to planker, men de er ikke så tyde
lige. I rekonstruktionstegningen er man gået 
ud fra, at forklaringen på de dobbelte plan
ker i sidevæggene er, at der gik en bænk 
langs hver side af kammeret. Taget er rekon
strueret med tværstillede sveller. I den fjerne 
ende, som ikke ses på tegningen, må der ha
ve været en eller anden anordning for at sta
bilisere sidevæggene, men der var for mange 
dunkle punkter til, at man mente at kunne 
tegne den. Kammeret var anbragt i en lav høj 
omgivet af store oprejste sten, og indgangen 
til det var ned ad en rampe eller hulvej fra 
højens overflade.

Fase 2 omfattede, som sagt, sløjfningen af 
den første endestruktur (C). Ved denne lej



lighed nedlagde man på stedet 3 små og 1 
meget stort tragtbæger. Et af de små var me
re end halvt fyldt med et rødt farvestof, man 
har bestemt som okker blandet op i vand. 
Farven tørrede ind og er bevaret som en be
lægning på indersiden af karret (fig. 6). Ok- 
kerets tilknytning til forhistoriske ritualer og 
begravelser er velkendt og støtter formod
ningen om, at der her er tale om en offer
nedlæggelse.

Fase 3: hvor højen senere skulle have sit 
SV-hjørne, blev der fundet en nogenlunde 
rektangulær grube på 2X2V2 m (U), som var 
gravet 1 m dyb fra den daværende overflade. 
Siderne havde været delvis muret op med 
marksten, som dog var faldet ned og lå i en 
dynge. Indgangen gik ned fra overfladen i 
NØ, og anlægget formodes at have været 
overdækket oprindelig, måske med planker 
lagt i flugt med jordoverfladen.

Fase 4: anlæg U blev sløjfet og fyldt op med 
jord. Højen blev forlænget til sin fulde læng
de i vest, således at den sydvestlige randsten 
stod oven i den tilkastede grubes indgang. 
Der blev lavet en anden delvis opmuret gru
be i højens nordside (X). Den var halvvejs 
ødelagt af en moderne grube, så man kan 
ikke angive dens dimensioner, men indgan
gen var også i dette tilfælde fra højens områ
de. Der manglede bevidst en randsten på det 
sted, hvor der skulle være nedgang. Denne 
førte formentlig ned fra toppen af højen.

Fase 5: denne fase fulgte adskillige år
hundreder senere. Der blev foretaget et antal 
begravelser i brædde- og stammekister uden 
for højen, men umiddelbart foran rand
stenene. Kisterne blev støttet af sten, og grav
gruberne blev fyldt til overfladen med sten 
taget fra stenlægningerne langs højens sider. 
Stammekisterne lå på et hult stenleje eller 
blev støttet under siderne af skråt anbragte 
sten. Bræddekisterne fik eventuelt flade sten 
under sig og lodretstillede sten langs siderne. 
Der var næsten ingenting tilbage af knogler
ne på grund af sure jordbundsforhold på ste
det, men tandresterne var nok til at vise, at 
flere begravelser langs højens sydside var 
barnegrave. Det samme fremgik af gravenes 
lille størrelse. De tre grave ved højens vest
ende var større og kan have rummet voksne. 
Den ene gjorde det med sikkerhed, da der

blev fundet fragmenter af voksne lemme
knogler. Gravgodset bestod af ravsmykker, 
flintknive og lerkar, og muliggjorde en date
ring til jættestuetiden, nærmere betegnet til 
mellemneolitisk periode II og III.

Man har aldrig før fundet sekundære gra
ve anlagt på denne måde langs siderne af et 
storstensanlæg. Måske har de været der alli
gevel, for de vil være lette at overse i betragt
ning af, at man så sjældent foretager de tota
le undersøgelser, der er nødvendige, hvis 
man vil få det maksimale udbytte af udgrav
ningen af disse monumenter.

Ved den totale udgravning af en uanselig 
højrest uden stenkamre ved Lindebjerg viste 
det sig, at man havde at gøre med et kompli
ceret anlæg med flere faser og med et af de 
ældste gravmonumenter i landet. Dengang 
stod den næsten alene som noget nyt og 
spændende. Den er stadigvæk spændende, 
men i de seneste år har man udgravet en 
række mere eller mindre lignende anlæg og 
har også fået en bedre forståelse af flere 
gamle gravninger, hvor man dukkede ned i 
bondestenalderens ældste gravmonumenter. 
Lad os se lidt på de andre fund.

Anlæggene er ret forskellige, men alligevel 
har de en del fællestræk. Der er tale om lan
ge, som regel smalle anlæg. Nogle af dem var 
omsat af store sten stillet på højkant som ved 
dysserne. Ofte havde de i stedet for sten et 
bolværk af lodrette stolper stillet i en smal 
grøft, det eneste, der er bevaret af afgræns
ningen. Skalmur af planker som den ved 
Lindebjergdyssen er endnu ikke blevet fun
det, men det vil ikke være overraskende, hvis 
den dukker op. Inden for afgrænsningen var 
der i de fleste tilfælde tilført jo rd  for at for
høje området, men ofte var den derved skab
te høj så lav, at langvarig dyrkning har ud
slettet den. En meters højfyld som over kam
mer A ved Lindebjerg hører til undtagelser
ne. I nogle tilfælde synes der slet ikke at være 
tilført jord overhovedet. Dette passer også 
godt med iagttagelser ved Lindebjerg om, at 
fase 1 kan have været uden høj.

Et andet fællestræk er, at der ved den ene 
ende af anlæggene plejer at være en særlig 
konstruktion af træ eller sten, der dannede 
en slags væg eller stolperække. Ofte blev der 
nedsat lerkar her, hvilket medfører, at ende
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Fig. 7. E n typisk grav a f  Konens Høj-type, hvor gavl
plankerne står i et hul i hver ende. Tegnet a f  Lars J ø r 
gensen.

strukturen ved en mindre faglig udgravning 
let kan forveksles med en egentlig grav.

Inde i anlæggene plejer der at være for
skellige træstrukturer med det fælles formål 
at tjene til begravelse eller dødekult. Disse 
s trukturer kan ligge enten på langs eller på 
tværs i langhøjene. Desværre er skeletterne 
sjældent bevaret, et uheld, der skyldes ugun
stige jordbundsforhold. Konstruktionerne 
kan deles i to hovedtyper. Den ene er den, 
der ser ud til at være beregnet på kun at blive 
brugt én gang og så lukket for bestandig. 
Den anden type består af dem, der blev byg
get med indgang. Det var klart meningen, at 
disse skulle bruges som fællesgrave, eller i

det mindste, at der skulle kunne være ad
gang til dem gentagne gange. De første ville 
det være naturligt at kalde grave, de sidste 
kamre, selv om deres lille størrelse kan give 
betænkeligheder med hensyn til navnet. Man 
må dog huske, at selv om de simple grave 
ikke ser ud til, at man ville kunne få adgang 
til dem igen, kan man alligevel godt have 
brudt ind.

I fig. 7-10 ses nogle forsøg på at rekonstru
ere i tegning nogle eksempler på træbyggede 
kamre og grave. De store planker er naturlig
vis slet ikke bevaret, men man har forsøgt at 
konstatere, hvor de lå, ud fra stenrækker, 
stenlejer og huller gravet i undergrunden. 
De dele, der rager op over jorden, har man 
desværre måttet tegne temmelig frit. Tegnin
gerne gør meget til at forklare, hvordan disse 
anlæg kan have set ud, selv om de på en må
de kun kan betragtes som idealforestillinger.

Fig. 7 repræsenterer en forholdsvis almin
delig type, karakteriseret af, at der er et stort 
aflangt hul på tværs af graven i begge ender. 
I dette tilfælde er der også et forsænket grav
leje, d.v.s. gravens bund er gravet ned i jo r 
den, men det var den ikke altid. Målene sva
rer til en grav fra Konens Høj på Østdjurs- 
land, men fotografierne af denne grav viser, 
at den havde flere stenrækker end på tegnin
gen her, så den kan i virkeligheden have haft 
en mere kompliceret plan med dobbelte 
planker i hver side. Billedet skal derfor blot 
betragtes som et eksempel på typen i almin
delighed.

Udgraveren af Konens Høj var først tilbø
jelig til at betragte hullerne som beregnet til 
at modtage stolperne til en teltformet over-

Fig. 8. P lan og snit a f  en typisk grav fr a  Konens Høj-type. M an  kan se, at rekonstruktionen som en teltformet bygning 
er helt utilstrækkelig til at forklare de rester, der faktisk  findes i jorden. Tegnet a f  Lars Jørgensen.

12



bygning. En teltformet bygning, som udgra
veren forestillede sig, er vist i fig. 8 , ved siden 
af et andet eksempel på en grav med hul i 
hver ende, og det må straks erkendes, at re
konstruktionen er totalt utilstrækkelig til at 
forklare de rester, der rent faktisk blev fun
det i jorden, og navnlig de meget store aflan
ge huller i hele gravens bredde. Nu betyder 
Lindebjerg-udgravningens påvisning af an
vendelsen af store udkløvede planker, at en 
anden forklaring er nærliggende. Kunne 
hullerne ikke være beregnet til at modtage 
sådanne planker stillet på højkant? Fig. 7 an
skueliggør tanken ved at vise ét af hullerne 
snittet på tværs af graven med gavlplanken af 
en træbygget kiste stående i hullet. Ved at 
grave gavlen ned kunne man gøre konstruk
tionen betydelig mere stabil end den ville ha
ve været, hvis alle kistens fire vægge hvilede i 
samme niveau. Kisten er tegnet uden låg for 
at vise gravens forsænkede bund. Man skal 
forestille sig, at efter at den døde blev lagt 
ned, blev kisten lukket af en eller flere sveller 
lagt ovenpå.

Tanken om en grav stående frit på jorden 
kan være overraskende for folk i vor kultur. 
Vi er vant til, at de døde bliver gemt godt og 
hygiejnisk bort, men primitive folkeslag kan 
se anderledes på tingene. Endvidere er der 
en del, der tyder på, at det i begyndelsen af 
bondestenalderen ikke nødvendigvis var me-

Fig. 10. E t meget langt dødehus fr a  Stengade, L a n 
geland. Rekonstruktionstegning ved Lars Jørgensen.

Fig. 9. E n  lille fritstående trækiste med brolagt bund  
funde t på Sejerø. Rekonstruktionstegning ved Lars Jør- 
gensen.
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Fig. 11. En lang lige stenrække fr a  udgravningen ved Stengade. Sådan en stenrække er svær at forstå, medmindre 
man går ud fra , at stenene er lagt op ad en lang trævæg. Foto Langelands M useum.

ningen, at de døde blot skulle gemmes væk; 
snarere skulle deres ben fra tid til anden ta
ges frem og spille en aktiv rolle i de levendes 
religion og ritualer. Der er meget, der støtter 
denne opfattelse fra udgravninger af såvel 
bopladser som grave i mange lande. Mange 
af dyssekamrene var også mere eller mindre 
fritstående, og selv om man nok har udfyldt 
mellemrummene mellem de store sten med 
f.eks. grene klasket over med ler og de knu
ste flintstykker, der undertiden findes i dyn
ger ved stenenes fod, må man forestille sig, at 
der somme tider var en afskyelig stank om
kring monumenterne.

Et andet eksempel på en fritstående grav 
vises som fig. 9. Forlægget blev fundet uden 
for indgangen til et tidligt kulthus på Sejerø. 
I betragtning af, at alt, hvad der blev fundet, 
var en lang smal brolægning under pløjela- 
get, kan en rekonstruktion umiddelbart sy

nes lidt dristig. Men de forskellige iagttagel
ser taget i betragtning, synes den bedste for
klaring af fundet at være den, at man står 
over for en forenklet udgave af Konens Høj
typen uden nedgravning af nogen art, hvi
lende frit på den daværende overflade. Der 
stod altså uden for døren til kulthuset en træ
kiste med brolagt bund, og inde i kisten lå 
den afdøde, indtil man senere fjernede hans 
knogler.

Fig. 10 er et meget mærkeligt eksempel på 
et fritstående anlæg uden høj. Det blev ud 
gravet ved Stengade på Langeland i 1970-71. 
Billedet her viser et smalt, 30 m langt, træ- 
bygget kammer eller dødehus stående på 
jordoverfladen. Sidevæggene må have været 
af store, på langs stillede planker med sten og 
eventuelt også græstørv stablet op langs med 
dem. De nederste sten stod tilbage som fuld
stændig lige rækker langs den nu forsvundne
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Fig. 12. Tidlig-neolitisk grav med 
H. C. Broholm. Foto Nationalmuseet.

en noget større sten i hver ende. Fra Try i Vendsyssel. Udgravet i 1930 a f

væg. Stenrækken og plankelejet ses under 
udgravning i fig. 11 og lader sig bedst forkla
re på den her foreslåede måde. Man bør læg
ge mærke til, at der ikke her kan være tale 
om en høj med skalmur i stil med Linde
bjerg-dyssen, fordi det er tydeligt, at efter at 
plankerne gik i opløsning, rutschede nogle af 
de opstablede sten ned i anlæggets indre. 
Dette ville kun være muligt, hvis anlægget 
var hult. En anden ting, der tyder på det 
samme, var nogle korte stenrækker på døde- 
husets bund. Disse afgrænser områder af 
gulvet på samme måde, som dele af gulvet er 
afgrænset i nogle jættestuer. Alt taget i be
tragtning synes den her foreslåede rekon
struktion at være sandsynligst, selv om ud
graveren lagde et helt andet forslag frem i 
sin publikation. Stenrækken er den længste 
og fineste, vi har (fig. 11).

Og hvad med anvendelsen af større sten

end dem, der blot blev stillet langs trævægge
ne? I begyndelsen synes de at være brugt til 
at bygge lignende anlæg som dem, man lave
de i træ. Senere kom det nye byggemateriale 
til at bestemme udviklingen, men i begyndel
sen var formerne stadigvæk bestemt af træets 
muligheder. Som eksempel kan peges på de 
ikke-megalitiske stengrave med en noget 
større sten i hver ende. Fig. 12 viser et godt 
eksempel, taget fra en gammel udgravning 
ved Try i Vendsyssel. Det ser ud til, at de to 
sten skal erstatte de solidt nedgravede plan
ker for enderne af gravene af Konens Høj
type. Overdækningen kan stadigvæk have 
været af træ. Der kendes flere andre eksemp
ler af typen.

Man bør også nævne et andet anlæg i 
Vendsyssel, nemlig dyssen fra Skavange, 
hvor der fandtes et dyssekammer med en 
stor gavlsten i den ene ende og indgang i den
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Fig. 13. Dyssen ved Vig, Nordvestsjælland. Dækstenen 
er midlertidigt fjernet, og man ser et storstenskammer, 
der er bygget til så meget som m uligt at efterligne en a f  de 
store plankekister. Udgravet a f  Sarauw  i 1909.

anden. Poul Kjærum fra Forhistorisk Muse
um i Arhus var af den opfattelse, at dyssen 
oprindelig havde haft et sadeltag af træ. Det
te kunne meget vel have været af store plan
ker stillet på langs. Derved vil anlægget kom
me til at have liere træk fælles med dem, der 
er beskrevet ovenfor.

Men endnu mere slående er de træk ved 
de almindelige ældre dysser, der tyder på, at 
også de havde deres forbillede i træ. Mens de 
senere dysser og jættestuerne med deres bue
de grundplan og anvendelse af tørm ur er en 
form bestemt af stenens naturlige mulighe
der som byggemateriale, var de ældste dysser 
smalle retvinklede kister med helt lige sider, 
tætsluttende hjørner og ofte indadhældende 
indre vægge. Det må have været til stort be
svær at finde eller udkløve sten med en plan 
flade stor nok til hele langsiden. Alligevel

kunne kisterne bygges, så de sluttede næsten 
lige så tæt i hjørnerne som en trækiste gør. Et 
eksempel fra en gammel udgravning vises i 
fig. 13. Man kan se, at den indre form meget 
ligner de rekonstruktioner, der her er lagt 
frem af forskellige typer trægrave. Nogle ki
ster kan endda have været overdækket af en 
træplade, hvilket kunne understrege det næ
re slægtskab mellem de to slags. Der findes i 
hvert fald en del ældre dysser uden dæksten. 
Ganske vist kan denne være slæbt væk i nyere 
tid, men det ville være underligt, hvis man i 
så mange tilfælde alene fjernede dækstenen 
uden at forvolde anden nævneværdig skade 
på monumentet.

Følgende hovedlære kan uddrages af 
ovenstående udredning:
1. Træ blev anvendt i stort omfang som byg

gemateriale til den tidlig-neolitiske befolk
nings grav- og kultanlæg.

2. Gravkamrene, uanset om de var af træ el
ler af sten, var ofte fritstående eller kun 
dækket i den nederste del af tilført jord.

3. Det var almindeligt at samle såvel træ- som 
stengravene i lange anlæg med omgivende 
stenrække eller bolværk. Disse var en slags 
forløber for langdysserne.

4. Sten blev i begyndelsen mest brugt for at 
efterligne trægravene, så de kunne stå 
længere og se mere monumentale ud. Ef
terhånden gik man helt over til sten og 
byggede større grave som de senere dysser 
og jættestuerne, således at forbindelsen til 
træbyggeriet gik tabt.

Alt dette kan have betydning for teoridan
nelsen omkring oprindelsen af storstensgra- 
vene i Nordeuropa, men det er ikke hensig
ten her at engagere sig i dette spørgsmål. 
Hvad man har mest brug for på nuværende 
tidspunkt, er flere store fladedækkende ud 
gravninger og navnlig flere gennemarbejde
de forelæggelser af dem. Læsere, der matte 
ønske at gå mere i dybden, kan læse om Sten
gade hos J. Skaarup: Stengade. Em langelåndi- 
scher Wohnplatz mit Hausresten aus der frühneoh- 
tischen Zeit (1975), om Lindebjerg i Acta Ar- 
chaeologica, bind 51, 1981 (D. Liversage) og 
kan få en kort orientering om mange andre 
nye anlæg fra Proceedings of the Prehistoric So
ciety, bind 45, 1979 (Torsten Madsen).
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Indvielse af et åndehus i Thailand
A f  L I S E  R I S H Ø J  P E D E R S E N

»Hvor må thaierne være glade for fugle«, 
sagde en dame, der netop var ankommet til 
Thailand. »De har allesammen i hvert fald ét 
fuglehus opstillet på deres grund«. Men hun 
tog fejl, thaierne er hverken større eller min
dre fugleelskere end folk er flest, og husene,

som damen mente bestemt for fugle, bliver i 
virkeligheden rejst til ære for de ånder og 
guddomme, thaierne mener, færdes usynligt 
iblandt dem.

Men damen kunne for så vidt have ret i, at 
det er et meget karakteristisk træk ved alle



E t nygift par bøjer sig i dyb reverens fo ra n  brudens fam ilies åndehus. Brudgommen må på denne måde, fø r  han bringer 
sin kone med sig, demonstrere sin respekt og ærefrygt fo r  hendes skytsånder. E n  lignende handling forventes a f  hende, 
når hun kommer til sin mands fødehjem.

huse, at der et eller andet sted på grunden er 
anbragt mindst ét miniaturehus rejst på en 
høj pæl. Huset kan være uhyre simpelt -  
tømret sammen af brædder af ejeren selv el
ler måske banket i form af en gammel ben
zindunk og nødtørftigt sømmet fast på en 
vakkelvorn pæl -  men det kan også være en 
meget dyr, forgyldt konstruktion, der tyde
ligt fortæller om ejerens økonomiske status. 
Men uanset udseende, størrelse og pris har 
huset overalt samme funktion: det tjener 
som bolig for familiens skytsånder og de op
rindelige ejere af den jord, familien bebor og 
benytter.

Huset kaldes San Phra Phum (San: hus, bo
lig; Phra Phum: Stedets Herre). Somme tider 
erstattes navnet Phra Phum (cambodianske 
ord af sanskrit oprindelse) af thai ordene

Chao Thi, der dækker den samme mening. 
Begge betegnelser: Phra Phum og Chao Thi er 
i tidens løb blevet udvidet til også at inklude
re en lang række af guddomme og ånder, 
der måtte færdes på området, og som også 
menes lejlighedsvis at frekventere San Phra 
Phum. Alle anses de af thaierne for at være af 
betydning for familiens, landbrugets og hus
dyrenes vækst og trivsel. Når derfor en thai 
bringer ofringer ved sit åndehus og knæler 
ned i tilbedelse, så omfatter hans anråbelser 
og ofringer ikke blot Phra Phum, men alle de 
guddommelige væsener og overnaturlige 
kræfter, han måtte være omgivet af, og som 
har magt til at hjælpe ham i netop den situa
tion, han befinder sig i.

Det første en thai gør, når han bosætter sig 
på et nyt sted, er at rejse et hus til ære for
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Phra Phum og bede ham om tilladelse til at slå 
sig ned på hans jord, for Phra Phum menes -  
som oprindelig ejer af jo rden  -  stadig at be
sidde ejendomsretten og brugsretten. At an
fægte dette ejerforhold eller undlade at vise 
den virkelige ’ejer’ ærefrygt og ærbødighed 
vil få katastrofale følger for den ubudne eller 
selvbudne. Omvendt kan man stole på Phra 
Phum’s beskyttelse og hjælp i alle sager, hvis 
man viser ham skyldig respekt, bl.a. gennem 
jævnlige ofringer. Og der er praktisk taget 
ingen begrænsninger i Phra Phum’s formåen. 
Man kan bede om den højeste gevinst i lotte
riet, om beskyttelse under en rejse eller om 
en hurtig og let fødsel og et sundt barn, hvis 
ens kone står over for at føde. Man kan bøn
falde Phra Phum om at bringe en bortløben 
eller stjålen ko sikkert tilbage, bede ham bru
ge sin magt til at holde onde ånder, der kan 
forårsage sygdom, død og uheld, langt borte, 
eller anmode ham om at hjælpe sønnen igen
nem eksamen. Alt kan Phra Phum klare, hvis 
han vil, men så må man også til gengæld være 
villig til at vise sin taknemmelighed. Det gø
res gennem takofre og andre tegn på re
spekt, som f.eks. at anerkende hans betyd
ning ved at holde ham underrettet om alle 
vigtige begivenheder i familien.

Alle nye medlemmer af familien må natur
ligvis først og fremmest på behørig vis intro
duceres for Phra Phum, og det gælder, hvad 
enten der er tale om et nyfødt barn eller om 
en ny svigerdatter eller svigersøn. Det vil næ
sten altid være husets herre, der informerer 
om nye varige familiemedlemmer, men det 
forventes også, at f.eks. en ny svigerdatter 
straks efter sin ankomst sammen med sin æg
temand går til familiens åndehus, hvor de 
begge efter at have tændt lys og røgelsespin
de foran åndehuset knæler ned i bøn til Phra 
Phum og beder om hans hjælp og støtte i æg
teskabet. Til gengæld lover de at ære og tilbe
de ham resten af deres liv. En lignende cere
moni har parret for øvrigt også gennemgået i 
brudens fødehjem, hvor det er brudgom
men, der må bevidne sin respekt og ærbødig
hed foran sin svigerfamilies åndehus, inden 
han kan bringe sin brud med sig.

Men også en almindelig gæst, der ønsker at 
overnatte i ens hjem, forventes at gå til fami
liens andehus og bede om Phra Phum’s tilla

delse og beskyttelse. Og næste dag -  før han 
drager af sted -  vil manden igen gå til ånde
huset, takke Phra Phum og bede ham ud
strække sin beskyttelse til også at omfatte den 
videre færd, han skal ud på. Hvis der der
imod er tale om en gæst i kategorien Farang — 
en udlænding, en hvid mand -  så vil husets 
ejer selv gå til åndehuset og efter de rituelle 
ofringer af lys, blomster og røgelsespinde 
meget omhyggeligt informere Phra Phum 
om, hvem gæsten er, hvor længe han vil bli
ve, og hvorfor han er kommet. Denne cere
moni sikrer, at Phra Phum's beskyttelse vil 
omfatte også familiens gæst, og ikke mindst, 
at familien ikke vil pådrage sig skytsåndens 
misfornøjelse ved at handle hen over hove
det på ham.

Gennem den rituelle virksomhed ved ån
dehuset har thaierne deres hyppigste og 
nærmeste kontakt med åndeverdenen. Et 
godt forhold til de overnaturlige magter er 
for thaierne en forudsætning for, at tingene 
skal lykkes for dem. Ethvert uheld -  f.eks. i 
forbindelse med risavlen eller husdyrholdet 
eller sygdomstilfælde i familien -  vil uvæger
lig få dem til at spekulere på, hvorledes de 
uafvidende har fortørnet de magtfulde, 
overnaturlige væsener, og hvorledes de skal 
bære sig ad med at genoprette de gode relati
oner.

Som ovenfor nævnt er det nødvendigt, at 
Phra Phum tid efter anden bliver bekræftet i 
troen på, at familien højagter og værdsætter 
ham. Men hyppige ofringer, rådspørgen og 
nødvendige tegn på veneration er ikke fuldt 
tilstrækkelige. Familien må også sørge for, at 
den bolig og de omgivelser, den byder Phra 
Phum til gengæld for hans velvilje, er passen
de og tilfredsstillende. Dette sidste forhold 
anses af mange thaier for at være af den al
lerstørste betydning, og det var i hvert fald 
afgørende for den række af hændelser, der 
her skal berettes om, hvor et dyrt og relativt 
nyt åndehus blev fjernet og erstattet af et nyt.

Begivenhederne fandt sted i netop den 
familie, hvor jeg boede under en af mine 
feltarbejderperioder, men da mit forsk
ningsprojekt omhandlede helt andre folk og 
emner, var det af tidsmæssige grunde ikke 
muligt at følge forløbet op til indvielsen af 
familiens nye åndehus i alle detaljer. Af gode
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grunde kunne det heller ikke -  som det vil 
fremgå af det følgende -  lade sig gøre at ud 
spørge samtlige de implicerede i sagen.

På familiegrunden var der to beboelseshu
se. I det mindste boede en enke med sin yng
ste, ugifte datter, og det andet var bolig for 
den ældste datter og hendes mand samt de
res nu eneste hjemmeboende barn, en teen
ager søn. Begge hushold var, hvad man må 
betegne som absolut velstillede.

En månedstid før min ankomst var den 
ældste datter pludselig blevet syg, og da hen
des mand var militærlæge, blev hun overført 
til et militærhospital i Bangkok til nærmere 
undersøgelse. Denne afslørede efter nogen 
tids forløb en uhelbredelig hjernesvulst. At 
hendes mand var sønderknust af sorg over 
denne diagnose er vel naturligt, og at han og 
den øvrige familie havde vanskeligt ved at 
acceptere sygdommen som håbløs, er også 
umiddelbart forståeligt. Da de var gode bud
dhister, der dagligt gav mad til de munke, 
der fra et nærliggende kloster kom til huset 
med deres tiggerskåle, og i det hele taget sør
gede for at leve i så nøje samklang med 
Buddhas lære som muligt, søgte de i deres 
store sorg hjælp i religionen.

Inden for buddhismen er det en g rund
læggende tanke, at ethvert menneske, der fø
des, er et produkt af de gode og onde gernin
ger, han eller hun udførte i sit tidligere liv. 
Med mange religiøst fortjenstfulde handlin
ger (bun) og kun få syndefulde (bab) vil et 
individ blive genfødt i en bedre eksistens end 
den, han sidst gennemlevede, og omvendt, 
hvis han har negligeret Buddhas råd og an
visninger, tænkt syndefulde tanker og udført 
onde gerninger, vil han modtage sin straf i 
form af en byrdefuld og ussel tilværelse i næ
ste inkarnation. En logisk konsekvens af en 
sådan tankegang skulle indebære, at et men
neskes skæbne allerede fra fødslen er fastlagt 
og ikke står til at ændre. Men det er ikke 
tilfældet. Ifølge populær buddhistisk tanke
gang behøver uheld og sygdom ikke at tilskri
ves manglende bun, men kan være forskellige 
ånders værk, og det er også muligt, mener 
den læge buddhist, at opsamle bun til brug 
allerede i den tilværelse, man netop gennem
lever. Men ikke nok med det; det kan også 
lade sig gøre ved religiøst fortjenstfulde ger

ninger at lade den derigennem erhvervede 
bun ’overføre’ til en anden person -  levende 
eller død. Derfor vil man ofte se en søn ind
træde i munkeordenen for kortere eller læn
gere tid efter en nær slægtnings død. Den 
bun, novicen på denne måde opsamler, kan 
han ’lade gå videre’ til sin afdøde slægtning 
og derved hjælpe til at sikre ham en god rein
karnation, for det at indtræde i Buddhas 
munkeorden er den mest bun-givende hand
ling, man kan foretage. Stort set alle bun-op- 
samlende handlinger kan man lade komme 
andre til gode, og det var derfor helt natur
ligt for den hårdt ramte familie at arrangere 
en stor hang phra (d.v.s. en bespisning af 
munke) i et af de største tempelklostre i 
Bangkok. I dagevis blev der kogt og braset i 
familien, og alt blev pr. bil kørt de små 300 
km til Bangkok for der ceremonielt at blive 
overrakt til munkene. Den bun, der herved 
blev erhvervet, skulle selvsagt komme den 
ældste datter til gode.

Endnu to gange blev denne stærkt bun-gi
vende handling gentaget, men uden virkning 
på den syge kvindes helbredstilstand. Det 
næste skridt svigersønnen foretog blev, at 
han foran familiens åndehus lod sin sviger
moder sværge, at hun  ville arrangere en stor 
skyggespilforestilling foran deres bolig, hvis 
ånderne ville sørge for, at datteren kom sig.

I løbet af den næste måned blev patientens 
tilstand tydeligt forværret, og en dag fortalte 
man mig, at familien nu havde besluttet at 
fjerne åndehuset på grunden og erstatte det 
med et andet, fordi man mente, at datterens 
sygdom meget vel kunne skyldes, at åndehu
set ikke var placeret i tilstrækkelig stor højde 
over jorden. Ifølge særligt kyndige på dette 
område skal åndernes bolig være anbragt i 
højde med en stående persons øjne eller hø
jere. Altså måtte dette forhold bringes i or
den, og familien tilkaldte derfor en astrolog 
for at indhente hans råd om, hvilken dag der 
burde vælges til nedtagning af åndehuset, og 
hvilken dag og hvilket tidspunkt der ville væ
re mest lykkebringende for installering af det 
nye.

Efter meget intense og lange forhandlin
ger blev den gamle mor og astrologen — mo 
duu (mo — doktor, duu = se (underforstået 
ind i fremtiden’)) enige om hans honorar.
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E n gammel mand er ved at tænde lys og røgelsespinde som forberedelse til en o f ring ved åndekuset. På en omvendt kurv  
ved siden a f  står de offergaver, ånderne v il f å  tilbudt. Foruden blomster og betelskrå er der et fa d  med en kogt høne og 
flere skåle med søde desserter.

Det blev bestemt til 300 Bath (ca. 100 kr.), og 
da ’doktoren’, som han populært blot kaldes, 
havde påkaldt og konsulteret sine afdøde læ
rere ved en lille offerceremoni, og efter at 
visse nødvendige varsler var blevet taget, e r
klærede han, at nedtagningen og fjernelsen 
af åndehuset kunne påbegyndes allerede den 
følgende dag (21. februar 1977) uden risiko 
for familien. Videre meddelte han, at han 
havde fundet frem til den 2 . marts som den 
mest velegnede dag for indvielse af det nye 
åndehus.

Altså blev allerede den næste dag åndehu
set gravet op og foræret til det lokale tempel. 
Det lykkedes mig ikke at få svar på mit 
spørgsmål om, hvad templet skulle med det 
gamle andehus — hvis sokkel jo var for kort — 
moderen fortalte blot, at også overgivelsen til

templet af familiens åndehus var en bun-gi
vende handling, der kunne komme datteren 
til gode.

Ud over at udregne det mest lykkebrin
gende tidspunkt for indvielsen af det nye ån
dehus, gav ’doktoren’ også familien nøje in
struktioner og direktiver for den videre pro
cedure. Det var meget vigtigt at påse, at det 
nye åndehus, der skulle indkøbes, ikke var 
mindre eller ringere udstyret end det, man 
havde haft. Det ville fortørne ånderne. Lige
ledes måtte familien sørge for, at fire høje, 
smukke kokosnødpalmer, der groede på 
grunden, blev fældet, fordi deres skygger på 
et vist tidspunkt af dagen ramte åndehuset. 
Det var de eneste virkelig store træer på 
grunden, og deres fældning efterlod grun
den uden nogen som helst skyggefaciliteter -
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Fundamentet er feer digstøbt, og det nye andehus kan anbringes pa sin plads. Det bliver omhyggeligt afbalanceret, sa det 
står helt lodret. I  renderne langs f  undamentets sider bliver anlagt blomsterbede.

noget meget afgørende for velbefindendet i 
et tropisk klima. Familien blev også forsynet 
med en liste over alle de ting, der måtte ind
købes i forbindelse med selve indvielsen, og 
en fortegnelse over og instruktion i fremstil
lingen af de offergaver, de selv måtte forbe
rede.

Allerede medens fundamentet var under 
støbning, ankom det nye åndehus, og det var 
i sandhed både større og mere overdådigt 
end det gamle: en tempellignende konstruk
tion rigt dekoreret i hvidt, rødt og guld og 
med forgyldte nagaer fæstet til den bærende 
sokkel. Endnu mere overvældende var synet, 
da åndehuset efter opsætning på fundam en
tet blev forsynet med rækker af små kulørte 
lamper, der tændte og slukkede i et bestemt 
forløb.

Indvielsen var blevet fastsat til den 2. 
marts, og dagen før kom astrologen hjem til 
familien for at inspicere de indkøbte ting. 
Han forkastede med det samme figuren fo

restillende åndehusets guddom, som mærke
ligt nok ikke kaldes Phra Phum, men derimod 
Maichawed, et ord, hvis betydning og sikre 
oprindelse det ikke er lykkedes mig at finde 
frem til. Figuren blev ikke godkendt, fordi 
den var fremstillet af plastic. »Hans lærer vil
le ikke tillade det«, sagde ’doktoren’, »den 
skulle være af træ«. Grunden var måske dy
best set, at han ikke var i stand til at skrive på 
plasticfigurens glatte bagside, hvilket han 
skulle under indvielsesceremonien, men et 
udsagn om, hvad læreren ville tillade og ikke 
tillade, afskar på forhånd familien fra at gøre 
indsigelser, og figuren blev da også omgåen
de erstattet af en i hast nyindkøbt af det rette 
materiale.

Bortset fra denne ene ting blev alle famili
ens indkøb og forberedelser godkendt, og li
sten indeholdt endda langt over hundrede 
numre. Det vil føre for vidt at omtale alle 
her, så kun de allervigtigste vil blive nævnt, 
efterhånden som de indgår i ritualet.

22



Næste morgen kl. 5.50, medens det endnu 
var fuldkommen mørkt, ankom doktoren til 
huset og iklædte sig straks hvidt tøj: en hvid 
dobbeltsarong og hvid jakke med sølvknap
per, rosenkrans og hvide sko. Han fortalte, at 
han iførte sig hvidt for at efterligne en brah
manpræsts dragt. Indvielse af et åndehus er 
en oprindelig ikke-buddhistisk ceremoni, 
som ideelt burde foretages af en præst spe
cielt kyndig i de gamle brahmanistiske ritua
ler. Som det vil ses af det følgende, er ritualet 
i dag iblandet mange rent buddhistiske træk 
(fremstilling af helligt vand, bønner og vel
signelser på pali etc.).

Foran åndehuset var stillet et langt bord, 
hvor alle offergaverne var placeret -  de spi
selige såvel som de uspiselige -  og der var 
anbragt to stole med ryglæn, hvoraf den ene, 
som var forsynet med to broderede, gule pu
der og en påbundet parasol, var bestemt for 
’doktorens’ lærere, som var usynligt til stede 
under ceremonien. På den anden sad ’dokto
ren ’ selv under visse dele af ritualet. Opstil
lingen var foretaget således, at de, der sad på 
stolene, vendte ansigtet mod åndehusets 
indgang.

Som ved alle ceremonielle begivenheder i 
Thailand startede også denne med, at ’dokto
ren ’ gennem en kort bøn påkaldte og anråbte 
sine lærere om hjælp til dels at fremstille det 
hellige vand, der skulle bruges, og dels at 
indgyde ham deres kraft, så han blev i stand 
til at prente de rette kabalistiske tegn, der 
som en vigtig del af hans funktioner indgik i 
indvielsesritualet. ’Doktorens’ lærere dækker 
først og fremmest den mand, der direkte har 
ladet sin viden gå i arv til ham, men også 
lærerens lærer og dennes lærer igen o.s.v. 
helt tilbage til kilden for denne viden: de 
gamle indiske guder.

Da hyldesten med tændte lys og røgelses
pinde til ’doktorens’ lærere var tilendebragt, 
blev et meget tykt vokslys tændt og ved hjælp 
af smeltet voks fastgjort til ydersiden af en 
stor sølvbowle med vand. Lyset blev anbragt i 
netop den skrå stilling, der gjorde, at voks
dråberne faldt ned i vandet i bowlen, når

Sådan strålede åndehuset i den mørke tropenat, da elek
trikerne var færdige med deres arbejde.



'Doktoren har tændt et stort, tykt vokslys fo r  at fremstille helligt vand. H ans recitation, medens lyset drypper ned i 
vandet, gør det sakralt. T il stolen ved siden a f  er fastgjort en parasol. Den markerer, at pladsen ikke er bestemt fo r  en 
almindelig dødelig, men fo r  en eller anden overnaturlig magt.

'Doktoren’ indridser tynde kobberplader med kabalistiske 
tegn. Pladerne vil senere blive anbragt direkte under 
åndehuset. Bemærk lyset, der er fastholdt i en position, så 
det hele tiden drypper ned i sølvbowlen med vand.

’doktoren’ reciterede teksten for fremstilling 
af helligt vand. Da det var gjort, tog han fra 
bordet med offergaverne to tynde kobber
plader og indridsede med en jerngriffel de 
kabalistiske tegn, som havde at gøre med det 
lykkebringende tidspunkt, hvor Phra Phum 
blev inviteret til at tage ophold i åndehuset. 
Med en almindelig kuglepen lavede han der
efter lignende tegn på ryggen af Maichawed- 
figuren, hvorefter den omhyggeligt blev ind
svøbt i et stykke gult helsilke. Med begge 
hænder løftede han nu den lille figur og de 
to indgraverede kobberplader op og hilste 
ærbødigt mod åndehuset, der derefter blev 
stænket med helligt vand ved hjælp af en lille 
dusk planter, der var sammensat af ganske 
bestemte arter med særligt magiske egenska
ber. Så mærkede han åndehusets sokkel med
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'Doktoren' bestænker åndehuset med helligt vand. Det 
planteknippe, han benytter, er sammensat a f  forskellige 
planter specielt udvalgt efter deres magiske egenskaber.

et brahmanistisk tegn, som skal holde alle on
de kræfter borte. Det er et pyramidelignende 
tegn bygget op af 6 eller 10 cirkulære aftryk 
(først 4, så 3, så 2 og 1). Det blev her lavet ved 
at blande lyst ler og helligt vand, hvorefter 
’doktoren’ pressede massen mod soklen med 
sin tommelfinger. Tre andre stykker helsilke 
(et gult, et grønt og et rødt) blev dernæst ef
ter at have været holdt op foran åndehuset til 
beskuelse, bundet om den forreste af nagafi- 
gurerne, og efter at være stænket med helligt 
vand blev kobberpladerne placeret under ån
dehuset.

Så ventede alle på de sidste forberedende 
skridt til installering af Maichawed. Kl. 7.40 
startede ’doktoren’ med figuren i hænderne 
en lang bøn, hvorunder han tre gange gik 
rundt om åndehuset imod urets retning og

M ed hænderne samlet om den lille M a i c h a w e cl-figu r 
svøbt i gu l silke er ’doktoren’ i gang  med den sidste bøn, 
fø r  guddommen bliver indsat i åndehuset. Bemærk det 
ondtafværgende brahmanis tiske tegn på den side a f  sok
len, der vender mod ’doktoren’.

derefter tre gange den modsatte vej, stoppe
de foran huset og der fortsatte sine mumlen
de recitationer, indtil han på slaget 7.50 rakte 
op og anbragte Maichawed i dennes fremtidi
ge bolig. Igen løftede han armene i tilbedelse 
og påbegyndte recitationen af endnu en hel
lig tekst — halvdelen af tiden stående på kun 
det ene ben. Da denne fase var tilendebragt, 
bøjede han ned i knæene, og med håndfla
derne mod hinanden løftede han hænderne 
over hovedhøjde — et tegn på dyb veneration 
over for den eller de nye beboere af åndehu
set. Så blev to små figurer — en elefant og en 
hest -  ofret til Phra Phum (hans ridedyr) og 
en hel del små dukker forestillende tjeneste
folk og skuespillere (til henholdsvis hans op
vartning og underholdning), og sluttelig 
tændte ’doktoren’ fire røgelsespinde af sølv
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og fire af guld, som han anbragte i en sølvbe
holder foran indgangsdøren til San Phra 
Phum.

Nu var tiden kommet for invitationerne til 
ånderne om at forsyne sig med de gode sa
ger, der var sat frem til dem på bordet. Der 
var praktisk taget alt i kød, grønsager, frug
ter og kager, alt tillavet nøjagtigt efter de for
skrifter, familien havde fået. Midt på bordet 
var på et fad anbragt et stort, kogt svineho- 
ved. Til dette fad fæstnede ’doktoren’ et 
tændt vokslys (på samme måde, som da han 
fremstillede helligt vand), skar en stor luns 
fedt af svinehovedet, dyppede det i en skål 
med fiskesovs og anbragte et lille stykke i 
hver af otte små foldede bladkurve med ris. 
Disse beholdere blev derefter placeret på 
fundamentet til åndehuset i retning mod de 
otte verdenshjørner (nord, nordøst, øst, syd
øst o.s.v.), og en tændt kerte blev anbragt ved 
siden af hver. Det var ofringer bestemt for de 
respektive verdenshjørners guddomme.

Derpå greb 'doktoren’ et tykt bundt røgel
sespinde og tændte dem alle på en gang, 
hvorefter han placerede en enkelt i hver ene
ste anretning på offerbordet. Så tog han ni 
særligt velduftende røgelsespinde og over
rakte dem til husets datter, medens moderen 
fik et bundt guld- og sølvrøgelsespinde. Sam
men startede de nu en lovprisning af Bud
dha på pali, således at 'doktoren’ reciterede 
teksten stykke for stykke, og moder og datter 
gentog efter ham. Så vendte de sig i bøn til 
Phra Phum og bad ham velsigne dem og deres 
hjem, hvorefter de inviterede ham til at spise 
de mange madvarer, de havde skaffet til veje, 
og som var sat frem til ham.

Henvendt til moder og datter bad ’dokto
ren ’ dem komme frem med, hvad de måtte 
have af ønsker. Det kunne de ikke rigtig be
kvemme sig til, så han foreslog selv: den hø
jeste gevinst i lotteriet, rigdom og godt hel
bred og måske også en hurtig forfremmelse 
for datteren i hendes job. Så blev de tændte 
røgelsespinde anbragt i en beholder ved fo
den af åndehuset, og moder og datter tilbad 
på traditionel vis den nu forhåbentlig vel in
stallerede Phra Phum. Også en nevø og et bar
nebarn blev kaldt frem, så også de med en 
røgelsespind i hånden kunne gøre Phra Phum 
deres opvartning.
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'Doktoren viser sin respekt og ærbødighed over fo r  P h r a  

P h u m ,  der nu  menes at have taget fa s t ophold i åndehu
set. I  modsætning til thaiernes bedestilling på knæ, fa lder  
'doktoren' blot ned i hugsiddende stilling.

Medens alle ventede på, at røgelsespinde
ne i madvarerne var halvt brændt ned, et 
tegn på, at Phra Phum havde fortæret maden, 
blev et hvidt, trekantet flag ofret og anbragt 
på åndehuset. Derefter blev samtlige røgel
sespinde fjernet fra fadene og stukket ned i 
de blomsterbede, der var arrangeret i ånde
husets fundament. ’Doktoren’ vendte sig der
på og greb nogle håndfulde fra fadene med 
sesamfrø og popris, og idet han kastede dem 
mod åndehuset, bad han: »Lad denne fami
lie få fremgang i takt med sesams hurtige 
vækst, og lad deres formue ekspandere som 
disse popkorn«.

Næste fase i ceremonien var ofring og på- 
klæbning af bladguld på åndehusets sokkel.



Stedet, hvor bladguldet skulle påføres, blev 
først gnedet med et fed hvidløg, hvorefter 
det tynde bladguld forsigtigt blev presset 
mod det klæbrige sted. Han begyndte på 
bagsiden af soklen og tog derefter de tre an
dre sider. Der var endnu seks blade tilbage, 
og heraf blev de fem placeret på forsiden af 
selve huset og et på bagsiden, for, som ’dok- 
toren’ sagde, »gode mennesker praler ikke af 
deres gode gerninger. De anbringer også de
res bladguld på Buddhafigurernes bagside 
og taler aldrig om deres velgørenhed«.

Nu meddelte ’doktoren’, at moderen -  hvis 
hun ønskede det -  kunne bringe de penge, 
der under hele ceremonien havde stået foran 
’lærerens’ stol, til sit hus, fordi det nu var 
velsignede penge. Pengene — 336 Bath — var 
’doktorens’ aftalte honorar plus 36 Bath i 1- 
Bath stykker bestemt for hans lærere. Tilbu
det betød ikke, at han gav afkald på honora
ret, men at moderen, hvis hun ville, kunne 
ombytte beløbet med ikke-velsignede penge. 
Moderen modtog tilbudet.

Under slutfasen i ritualet tog ’doktoren’ 
igen noget af det lyse ler fra bordet, blande
de det med helligt vand og mærkede moder 
og datter i panden med det ondtafværgende 
tegn nævnt tidligere. De fik også et i hver af 
håndfladerne, og medens de stod med hæn
derne i bedestilling, stænkede ’doktoren’ 
dem med helligt vand og velsignede hele fa
milien.

Det siger sig selv, at en ceremoni som den 
beskrevne er en meget kostbar sag. Familien 
her brugte alene på denne affære omkring
3.000 kr., en udgift, som kun få thaier vil 
kunne klare. De mindre velhavende vil i sam
me situation søge at tilfredsstille deres skyts
ånder ved at ofre lidt mad, risvin, blomster, 
lys og røgelsespinde og grave 8 små huller

rundt om åndehuset (de 8 retninger) og pla
cere offergaver og røgelsespinde heri.

Moderen, der som grundens ejer måtte be
stride de store udgifter i forbindelse med ån
dehus og indvielse, havde i begyndelsen væ
ret noget tøvende over for at give sig i lag 
med dette prætentiøse foretagende. Ikke for
di hun ikke ville gøre alt, for at datteren skul
le blive rask, men fordi hun tvivlede på, at 
det var åndehusets dimensioner, der var år
sagen til datterens ulykkelige tilstand. Den 
syge datter havde nemlig en dag betroet hen
de, hvad hun mente, var årsagen til den syg
dom, hvis alvorlige karakter hun naturligvis 
var uvidende om. Datteren havde engang i 
sine unge dage født et dødfødt barn, og det 
er for en thai-kvinde en alvorlig sag, fordi 
man frygter, at det døde barn skal hævne sig 
på moderen, eventuelt ved at trække hende 
med sig i døden. Datteren havde siden da 
haft det dødfødte barn opbevaret i sprit og 
jævnligt bragt det ofringer i form af lys, 
blomster og røgelsespinde, og det havde pa
cificeret det døde barns ånd. Men i de senere 
år havde hun ikke kunnet udføre disse ofrin
ger regelmæssigt, fordi hun så tit var borte 
hjemmefra. H un fulgte ofte med sin mand til 
de urolige grænseområder, hvor han gjorde 
tjeneste som militærlæge. Hun var nu over
bevist om, at hun  derved havde fortørnet 
barnets ånd, som nu hævnede sig på hende 
ved at slå hende med sygdom.

En uges tid efter åndehusets indvielse kom 
patienten hjem; man kunne ikke gøre mere 
for hende på hospitalet. Endnu en bespis
ning af munke blev arrangeret, denne gang i 
den syges hjem, men alt var forgæves. Datte
rens liv stod ikke til at redde, og moderens 
eneste trøst i sorgen var, at hun i hvert fald 
ikke havde ladet nogen muligheder uforsøgt.
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Konservering af arkæologisk træ
A f  K I R S T E N  J E S P E R S E N

Hvornår konservering af vådt træ er begyndt 
på Nationalmuseet kan ikke siges med sik
kerhed, men første gang der nævnes en be
handling af mosefundne trægenstande, er 
14. oktober 1859, hvor Kong Frederik d. 7.’s 
assistent Jørgensen ved en udgravning af 
Kong Ulfshøj, Nydam, på en lap papir har 
noteret, hvilke kemikalier og andet han har 
behov for til konservering, heriblandt stearin 
til jern, alun til træ-kogning, bleget schellak 
opløst i spiritus, 2 lamper m.v. Antagelig har 
alun-metoden allerede på dette tidspunkt 
været anset for en sædvanlig behandling til 
oldsager af træ. I en artikel af C. F. Herbst i 
»Antiquarisk Tidsskrift« 1858-1860 fortælles 
om en udgravning i 1850 i Viemose, hvor en 
mængde »antikviteter« af træ blev fundet og 
sendt til København, vel nedpakkede i træ
kasser med meget våd tørv for at træet ikke 
skulle tørre ud.

Der blev gjort mange forsøg på at fasthol
de træets friske udseende, men de fleste mis
lykkedes. Som C. F. Herbst beretter, var træ
et helt svampet og fyldt med vand. Problemet 
var at finde et stof, som på én gang kunne 
erstatte vandet og samtidig udfylde porerne i 
træet med en substans, der kunne størkne og 
forhindre den ellers helt uundgåelige 
krympning når træet tørrede. Omsider fin
der han, at den såkaldte alun-metode er vel
egnet. Den udførtes på den måde, at trægen
standene, afrensede for jo rd  og endnu helt 
våde, blev lagt i en varm, stærk opløsning af 
alun (kaliumaluminiumsulfat) og kogt et par 
timer. Sædvanligvis var dette tilstrækkeligt

I marts 1965 blev det automatiske sprinklersystem til 
påsprøjtning a f  Wasas skrog med polyethylenglycol taget 
i anvendelse. Skrogets 700 tons egetræ er på denne måde 
over en årrække blevet imprægneret. Publikum har fra  
gangbroer kunnet følge den løbende konserveringsproces 
a f  dette kolossale organiske museums objekt.

for genstande med en diameter på kun få 
tommer. På større genstande måtte kognin
gen gentages. Når træet var helt tørt, fik det 
lov at opsuge så meget linolie som muligt, for 
at undgå skadelig indvirkning fra luft og 
fugt. Efter endelig optørring blev genstande
ne overtrukket med en tynd, klar lak.

I ca. 100 år har denne metode været brugt 
på snart sagt alle slags våde trægenstande, og 
en overraskende stor del af Nationalmuseets 
vel-konserverede trægenstande er fra denne 
metodes første 30-40 år. En del trægenstan
de er dog ikke kommet heldigt gennem pro
ceduren. De har ganske vist et pænt, fast yd
re, men er stærkt krympede og helt hule ind
vendigt. Med den meget korte imprægne- 
ringstid på nogle få timer har det ikke været 
muligt at få alunet til at trænge helt ind.

Omkring århundredskiftet og frem til 
1950’erne har skiftende konservatorer ud fra 
de bedste intentioner gentagne gange æn
dret den oprindelige metode, men alle disse 
modifikationer har mere eller mindre været 
medvirkende til, at der er sket en gradvis 
nedbrydning af genstandene over en årræk
ke. Den mest skæbnesvangre ændring ind
traf, da man i begyndelsen af 1900-årene lod 
glycerin indgå som en bestanddel af alun-ba
det. Glycerin er en meget hygroskopisk 
(vandsugende) alkohol, og ved at indføre 
den i trægenstande bliver disse i stand til at 
opsuge store mængder fugt fra luften. Dette 
bevirker, at træet konstant »arbejder« i takt 
med svingende relative luftfugtigheder, og 
samtidig sker der en kemisk nedbrydning af 
træstofferne -  cellulose og lignin — der kan 
gå så langt, at træet ikke længere har en sam
menhængende struktur, men falder fra hin
anden som pulver.

En egentlig forskning på trækonserve- 
rings-området blev indledt i årene 1949-1951 
af daværende konservator B.Brorson Chri
stensen, der indså nødvendigheden af at ana
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lysere det vanddrukne træs tilstand med hen
syn til indhold af oprindeligt træstof, ned- 
brydningsgrad, vandindhold, træsorters resi
stens (modstandsdygtighed) over for lang 
tids ophold i alkaliske og sure jordmiljøer 
m.v. for om muligt at finde nye metoder, der 
kunne give mere stabile resultater.

Der blev i tilknytning til denne forskning 
udført en mængde forsøgskonserveringer 
med brug af en række kemikalier og meto
der. For blot at nævne nogle blev der eksperi
menteret med natur-vokser, harpikser, 
kunststoffer som plexiglas, udskiftning af 
træets vandindhold med æter og optørring i 
fri luft eller udskiftning med tertiær butylal- 
kohol, nedfrysning og tørring i vakuumkam
mer. Resultaterne var imidlertid stadig ret 
svingende og metoderne for besværlige eller 
ligefrem livsfarlige ved brug i større måle
stok.

I 1952 blev en ny metode til konservering 
af vanddrukkent træ, den såkaldte polyethy- 
len-glycol (p.e.g. eller glycol)-metode, udvik
let og patenteret af Rolf Morèn og Bertil 
Centerwall fra Mo och Domsjö AB, Sverige, 
og i årene 1957-58 begyndte man .på Natio
nalmuseet en serie eksperimenter med disse 
vandopløselige, syntetiske vokser, der blev 
produceret med molekylestørrelser fra 200 
til 35.000 (molekylets vægt udtrykt i atom
vægtenheder). Glycolernes egenskaber viser 
sig ved, at de med stigende molekylvægte har 
stigende smeltepunkter og viskositet (tyktfly- 
denhedsgrad), hvorimod hygroskopisiteten 
(evnen til at optage vand) er faldende. Med 
tanke på det danske klima blev p.e.g. 4000 
valgt som det ideelle produkt, da denne gly- 
col først for alvor vil optage vand og begynde 
at flyde ved en relativ luftfugtighed på 83 
procent.

Siden begyndelsen af 1960’erne har glycol 
været det foretrukne konserveringsmiddel 
for vanddrukkent træ, ikke blot i Sverige og 
Danmark, men i hele verden, hvor konserve
ring af arkæologisk træ finder sted. Grunden 
hertil er nok først og fremmest, at der blev 
anvendt glycol ved den hidtil største træ-kon- 
serveringsopgave, nemlig konserveringen af 
det svenske orlogsskib Wasa. Wasa sank på 
sin jomfrurejse søndag d. 10. august 1628 i 
Stockholms havn. Uden for læ af de høje

klipper mod syd fik et kraftigt vindstød fat i 
de fire satte sejl. Skibet krængede over, rette
de sig op, men krængede igen hårdt til bag
bord, hvorved vandet fossede ind ad de åbne 
kanonporte med det resultat, at skibet hu r
tigt sank på 33,5 meter vand.

Efter 333 års ophold på bunden hævedes 
Wasa den 24. april 1961. Forud for hævnin
gen havde dykkere fjernet løsøre i og om
kring skibet og sat nye nagler i skroget, så det 
kunne tages op og konserveres i ét stykke. 
Fremgangsmåden ved konserveringen var 
en besprøjtning af skrogets 15.000 m~ over
flade med glycol 1500 over en årrække og 
med stigende glycol-koncentrationer, samti
dig med at luftfugtighedsniveauet i konser- 
veringshallen blev styret.

Godt et år efter at Wasa igen så dagens lys, 
blev de fem vikingeskibe fra Skuldelev i Ros
kilde Fjord, som undervands-arkæologerne i 
nogle år havde haft kendskab til, udgravet og 
bjærget ind på land. Disse skibe, der i henved 
1000 år havde ligget på bunden af fjorden 
under en svær stenlast, måtte tages op i b rud
stykker. Alle jernnagler var rustede bort og 
trænaglerne holdt ikke længere. De titusind
vis af vragdele måtte bjærges én for én.

Konserveringen af dette store fund kræve
de mere plads end der var til rådighed på 
museets Konserveringsanstalt for Jordfund i 
Ny Vestergade 11, og der blev derfor opbyg
get et specielt skibskonserveringsværksted i 
1962 i Nationalmuseets bygningskompleks i 
Brede ved Kgs. Lyngby. Igennem en 10-årig 
periode blev skibene her konserverede med 
glycol 4000, og den metode, der blev anvendt 
på de fleste af genstandene, bestod i at træet 
efter grundig afvaskning og påfølgende op
måling på gennemsigtig plastfolie i fuld skala 
blev lagt i en 1 0 % glycol 4000-opløsning. 
Karrene, hvori konserveringen foregik, var 
af tinbelagt kobber og forsynede med dob- 
beltsikret termostatstyret el-opvarmning 
samt cirkulationspumper. Ved en driftstem- 
peratur på 60 °C blev vandtabet ved afdamp
ningen kontinuerligt erstattet med et tilsva
rende volumen p.e.g., således at badet over 
en given periode gradvis blev koncentreret til 
omkring 95 %.

Når denne koncentration var nået, kunne 
træet tages op. Ved den efterfølgende afkø
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Konserveringslaboratoriet fø r  nyindretningen i 1978, med interimistiske »brand-damme«, hvori trægenstande opbeva
redes i vand, fo ru d  fo r  konservering.

ling størknede p.e.g.-en til en fast og hård 
masse inde i træet.

Konserveringen af vikingeskibene forløb 
ikke helt uden overraskelser og konservator 
B. Brorson Christensen, der forestod denne 
enorme konserveringsopgave, arbejdede u- 
trætteligt med de problemer, som p.e.g.-me
toden lidt efter lidt viste sig at indebære. I 
hvert af konserveringskarrene, der hen
holdsvis kunne rumme 4 og 1 ton træ plus 
væske, var anbragt prøvestykker, der hver 
uge blev målt og kontrolleret for dimensions- 
ændringer, og man genkalder sig den nervø
sitet der bredte sig, når et prøvestykke lang
somt men sikkert begyndte at krympe.

Årsagen var, at mens totalt nedbrudt, 
svampet træ ved diffusion uden vanskelighe
der skiftede vandet ud med p.e.g.-en, var 
dette ingenlunde tilfældet med stykker af 
tætte, delvis nedbrudte træsorter, eksempel
vis eg og ask. Her kunne kernetræet være 
som frisk træ, hvortil det ret store p.e.g. 4000 
molekyle ikke kunne trænge ind og erstatte 
vandet, der trængte ud ved de 60 °C. Resulta
tet var krympning af træet.

I den anvendte p.e.g. type er molekylvæg
ten 4000 en gennemsnitsværdi, der betyder, 
at der i samme type findes molekyler af langt 
lavere og højere værdi.

Når en krympning satte ind, blev samtlige 
træstykker taget op og kritiske stykker sorte
ret fra. Disse kunne med held kvældes (bule 
ud) til oprindelig form i skiftende bade af 
varmt og koldt vand og konserveres igen 
over en forlænget imprægneringstid og ved 
lidt lavere temperatur. Behandlingen kunne 
vare op til 3 år og hensigten var at give træets 
indre mulighed for at optage de lavere 
p.e.g.-molekyler, hvilket også i de fleste til
fælde lykkedes.

B. Brorson Christensens forskningsarbej
de, der gennem kemiske, fysiske og mikro
skopiske analyser klarlagde vanddrukkent 
træs nedbrydningsforhold og reaktion på 
konservering, førte frem til en tilstandssorte- 
ring i tre grupper (benævnt A, B og C, hvor 
A er det totalt nedbrudte træ og C det så godt 
som uomdannede) inden træet kom i konser- 
veringsbadene. Dette sikrede langt bedre re
sultater. Alligevel har mange erfaringer be
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Træ genstande pakket i containere i det gamle kar, umiddelbart fø r  konserveringen i 1977-78.

lært os, at med teori alene går det ikke. En 
generel tilstandssortering kan i praksis ikke 
altid gennemføres. Når man betænker, at 
f.eks. halvdelen af en lang planke kan have 
stukket dybt i havets bund og dermed er bed
re bevaret end den anden halvdel, ragende 
op og udsat for strøm og isgang gennem år
hundreder, forstår man hvorfor. Sorterin
gen kunne også give en uhensigtsmæssig ud 
nyttelse af de to konserveringskar, der var til 
rådighed, og meget træ lå i venteposition i 
vandbassiner i mange år.

Det ideelle måtte være, at alt træ, godt som 
dårligt bevaret, store som ganske små gen
stande af forskellige træsorter, uden betæn
keligheder kunne pakkes og konserveres un 
der ét med en metode, der gav optimale re
sultater.

Det var igen B. Brorson Christensen, der 
gennem intensiveret forskning i 1968-69 
fremkom med en forfinet konserveringstek- 
nik, der siden november 1972 har fungeret 
som standardmetode på trækonserveringsla- 
boratoriet.

Vandet i træet er på én gang den bedste 
ven og værste fjende. Havde træet ikke ev

nen til at optage vand i samme takt som ned
brydningen af træets bestanddele foregik, 
fandtes intet arkæologisk træ. Vandet bidra
ger til at holde alle træceller udspilet i oprin
delig form, og selv genstande, hvor vandind
holdet udgør de 95 % af vægten, har form og 
udseende som træ i almindelig forstand. 
Undslipper vandet sker der drastiske krymp
ninger, der ikke siden kan rades bod pa. Før
ste skridt i behandlingen er derfor for en
hver pris at holde træet vådt, det gælder ikke 
mindst ved opmålinger og fotografering, 
hvor overfladen, den vigtigste del af en gen
stand, meget hurtigt ved udtørring bliver in
tetsigende.

Det næste problem: at fjerne vandet i træet 
kunne som nævnt vanskeligt styres i et vand
opløseligt p.e.g.-bad; det eneste sikre ville 
være helt at ombytte vandet med en væske, 
der med hensyn til kemiske bindinger, ved- 
hængskraft, temperatur-volumenændr ingei 
m.v. var forskellig fra vand. Valget faldt pa 
tertiær butylalkohol (kaldet butanol), en sæi- 
præget alkohol med et usædvanligt højt smel
tepunkt (25,6 °C) og lavt kogepunkt (82,4°C). 
Butanol-molekylets svage indre sammen-
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I 1881 blev denne pragtvogn, Dejbjergvognen, udgravet i Dejbjerg P  ræste gårdsmose, R ingkøbing Amt, a f  dr. Henry 
Petersen, N at. mus. Fundet omfattede to ufuldstændigt bevarede vogne a f  samme type, men ikke helt ensdannede. Den  
udstillede vogn er samlet a f  dele fr a  de to fu n d n e . Vognene stammer fr a  sen keltisk jernalder fr a  ca. år 0. Takket være 
kendskabet til alun-konserveringsmetoden har publikum  gennem 100 år kunnet glæde sig over dette klenodie. Foto 
Sophus Bengtsson.

hængningskraft bevirker, at der ikke nemt 
dannes brintbindinger og ej heller besværlige 
komplekser med andre stoffer. Desuden har 
den så godt som ingen volumenændring fra 
flydende til fast form.

Ved gradvis at erstatte vandet med stigen
de koncentrationer butanol/vand til fuld
stændig dehydrering (afvanding) af træet, 
var problemet med vandet løst. Som stabilise
ringsmiddel kunne p.e.g. 4000 stadig bruges, 
men nu opløst i butanol; 40% p.e.g./butanol 
var et passende medium for træet som hel
hed og 66 % p.e.g./butanol velegnet til yderli
gere styrkelse af genstandenes overflade.

Som tidligere ville p.e.g. 4000 stadig ikke 
kunne trænge ind i fast, hårdt egetømmer, 
men med butanol i stedet for vand i træets 
indre, var det muligt at dybfryse træet og 
sublimere (stoffet går fra fast form til gas
form) alkoholen bort ved hjælp af vakuum, 
uden at cellevævet led nogen form for over
last.

Meget blødt og nedbrudt træ ville optage

så meget p.e.g. som genstanden i hvert enkelt 
tilfælde tillod, nok til at forbedre dets meka
niske styrke. En fast kerne derimod har ikke 
dette behov. Metoden gav nogle særdeles 
fremragende resultater.

I praksis foregik konserveringen i de 2 
gamle kar, nu med udsugningsanlæg etable
ret over karrene og med randafsugning 
langs lågene. Samtidig blev der opsat lager
tanke à 5000 liter til genbrug af de skiftende 
bade. Dehydreringen foregik ved 47 °C og 
med udskiftning af væsken 4 gange over et 
halvt år, først med 6 6 % butanol/vand, så 
90% butanol/vand, derpå 100% butanol og 
endnu en gang 100% butanol. Herefter blev 
den i forvejen blandede 40 % p.e.g./butanol 
ledt ned i karret, og træet imprægneredes 
over et par måneder ved 52-55 °C for til slut 
at ligge 8 dage i en 66 % p.e.g./butanol-opløs- 
ning. Når denne proces var gennemført blev 
væsken ledt bort, hvorefter stykkerne kunne 
tages op for hastigt at blive indpakket i plast
folie, lagt til køling til stuetemperatur og der
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Det ene a f  de fern vikingeskibe fr a  Skuldelev, handelsskibet Vrag 3, der efter konservering med polyethylenglycol 4000  
og rekonstruktion står udstillet i Vikingeskibshallen i Roskilde. Skibets længde og bredde er henholdsvis 14 ,0  og 3 ,24  
meter. Skibet er helt a f  egetræ bortset fr a  naglerne, der er a f  pil. Den isatte stævn er en attrap, deri originale stævn ses 
på bagvæggen. Under det godt 900-årige ophold på bunden a f  Roskilde Fjord er stævnens spids trykket ud a f  
oprindelig form . Denne skævhed har ikke kunnet rettes, hvorfor stævnen vanskeligt kunne indpasses i skibet igen. Foto 
Lars Kann-Rasmussen.

på dybfrosset så godt som muligt med tøris 
(C 0 2) til de foreskrevne 30 °C. Dagen efter 
kunne de pakkes ud og lægges i vakuum
tank for afgasning af butanol.

De sikkerhedskrav, der i første halvdel af 
1970’erne blev stillet til anlæg og personale 
blev nøje fulgt og overholdt, selv om tunge 
gasmasker, lange handsker, ja  endog frø- 
mandsudstyr med ilt-tilledningsslanger slæ
bende efter sig besværliggjorde arbejdet.

En skærpelse af de hygiejniske grænsevær
dier for arbejde med opløsningsmidler og en 
indgriben af Arbejdstilsynet i slutningen af 
1975 bevirkede en standsning af den hidtidi
ge fremgangsmåde. Den sidste konservering 
i de gamle kar blev udført 1977/1978 på dis
pensation.

En bevilling til forbedring af forholdene 
på Trækonserveringen, herunder installation 
af transportanlæg, anskaffelse af nye konser- 
veringskar og opbevaringskar, udskiftning af 
det eksisterende varmeanlæg med nyt varm- 
luftsanlæg, opstilling af nye lagerbeholdere 
for konserveringsvæske m.v. blev af finans
udvalget tiltrådt d. 2 . november 1977.

Mens de fleste ændringer og nyanskaffel
ser ikke voldte særlige vanskeligheder, blev 
konstruktionen af nye konserveringskar et 
altoverskyggende og næsten uløseligt pro
blem.

Den fase i processen, man ikke forsvarligt 
kunne finde en løsning på, var den vigtige 
nedkøling af det plastindpakkede træ. Pla
sten sikrede dels at butanolen ikke fordam
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pede fra træet i utide, dels at butanoldampe- 
ne krystalliserede på kølelegemerne og ned
satte køleeffekten. Det var et myndigheds
krav, at karret ikke kunne åbnes, før butano- 
len var frosset og dermed havde sit laveste 
damptryk, men spørgsmålet var, om contai
nere med træ ville fryse sammen eller fast til 
karret, så de ikke kunne overflyttes til vaku
umtanken. Alene den vanskelighed at få et 8 
meter langt kar tæt ved de 4-6 aftagelige låg 
afstedkom de særeste konstruktionsforslag.

Løsningen til konserveringskarrets form 
og funktion kom fra laboratoriets eget perso
nale, der i over et år fra august 1979 gen
nemførte en række pilotforsøg i en dertil vel
egnet, selvbygget trykbeholder på 30 liter. 
Beholderen var forsynet med udvendig op
varmning og afkøling og havde indbygget lys 
og stort skueglas, således at alle data nøje 
kunne følges og registreres. Uden for ar
bejdstid optog et kamera de nødvendige 
data.

De hovedpunkter undersøgelsen skulle be
svare var: 1. Butanol og p.e.g.-blandingers 
krystallisationsforløb ved nedkøling, 2 . selve 
frysetørringsforløbet, specielt med henblik 
på, ved hvilken laveste temperatur der ind
træder en fuldstændig udkrystallisation af

butanol, og 3. hvilken indflydelse havde en 
eventuel skorpedannelse på krystallisationen 
i træets indre under nedkølingen.

Blandt de indhøstede erfaringer, flest af 
kemisk art, skal nævnes spørgsmål nr. 2, idet 
dette var et energispørgsmål og beregnings
grundlag for kølekapaciteten til den nye 
tank. Den tidligere omtalte nedfrysning til -f- 
30 °C måtte opfattes mere som et ønske om at 
være på den sikre side end konstateret ved 
eksperimenter. Alle forsøg viste, at under 
+ 10°C ændredes hverken butanol- eller 
p.e.g.-krystallernes karakter og at fuldstæn
dig udkrystallisation var indtrådt ved denne 
temperatur.

Den cylindriske forsøgstank overbeviste os 
om hensigtsmæssigheden ved denne ud 
formning. Den fungerede ganske enkelt lige 
godt ved opvarmning, nedfrysning og vaku- 
umering. Dermed kunne konserveringen fo
regå i et helt lukket system uden nogen åb
ning undervejs. De tekniske data og udform- 
ningsforslag til brug for projekteringen blev 
afleveret til det rådgivende ingeniørfirma 
oktober 1980, og sidst i november året efter 
kørte den IV 2 meter lange cylinder af rustfrit 
stål ind i hallen. Et par måneder efter var 
den tilkoblet lagerbeholderne, forsynet med

To a f  de otte rustfri stålkar til opbevaring a f  træ i vand. De lystætte kar forhindrer algedannelser på træet, og foruden  
daglig gennemstrømning a f  fr isk  vand er to aborrer i hvert kar med til at begrænse mængden a f  vand-bænkebidere og 
forurenende mikroorganismer.
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Den syv og en halv meter lange konserveringstank, kon
strueret til opvarmning, dybfrysning og vakuum ering.

N år tanken er under vakuum , ledes butanoldampene til 
frysefælden (kondensoren), betinget a f  en forskel i tempe
raturen mellem tanken og frysefælden, hhv. -r-10°C og 
-i- 40 °C. Frysefælden kan opfange 3 0 0  kg butanol-is, 
der kan smeltes ved luft opvarm ning og genbruges.

udvendige opvarmnings-el-stave, cirkula
tionspumpe, isolering, beklædt med alumini- 
umsplader og monteret med 4 temperaturfø
lere, hvoraf de to var til indsætning i et pas
sende tykt stykke træ under konserveringen, 
en til at fastgøre på træets overflade og en til 
styring af væsketemperaturen. Der kan nu 
på el-styringstavlen vælges acceptable tempe- 
ratur-forskelle pr. tidsforløb inden i, uden på 
og omkring træet under opvarmning, nedkø
ling og frysning, uden at genstandene udsæt
tes for hasarderede temperatur-chok.

Tankens diameter er 1,2 meter og dens to
tale rumindhold omkring 8,3 m3. Den er 
sammenboltet ved to flanger ved 5 meter og 
kan efter behov deles her.

Tilbage stod arbejdet med at bygge en 
skinnevogn og et rampesystem, hvorpå con
tainere med trægenstandene kunne læsses og 
køres ind i den lange tank. Den 16. maj 1982 
blev tanken lukket og konservering af ca. 1 V2 
ton træ påbegyndtes.

At tro at tanken ville fungere fuldt tilfreds
stillende ved første procesforløb ville være 
for optimistisk, og allerede 12 dage efter, 
d. 28. maj, dryppede det kraftigt fra et galva
niseret rør mellem tank og cirkulationspum
pe. Røret var så stærkt korroderet, at det 
nærmest var en si, og kun 3 uger efter gik et 
andet samme vej. Rørene er nu udskiftet 
med andre af rustfrit stål og pumpens posi
tion ændret.

Den 13. december 1982 var den egentlige 
konservering færdig og vacuumtørringen 
startet. Normalt varer tørringen 15-17 døgn, 
denne portion træ var først færdig-tørret 
10.januar  1983.

Det generelle indtryk af denne konserve
ring er godt, men der er undervejs gjort en 
række erfaringer, der vil betyde mindre om
bygninger og suppleringer af tanken.

Hvor fremragende frysetørringsmetoden 
end er, kan der allerede nu påvises et udtalt 
behov for alternative metoder. Både tertiær 
butylalkohol og polyethylen-glycol er o- 
lieprodukter, der har taget himmelflugten 
sammen med oliepriserne; i 1972 var konser
verings-omkostningerne rimelige, ikke i 
1983. En modifikation af metoden er under 
udarbejdelse, og tankerne går da tilbage til 
alun-periodens kvaler.
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Ming-dynastiets fald og Ludvig Holbergs Danmark
A f  V I V I A N  E T T I N G  O g  B I R G I T T E  W E R D E L I N

»Kejseren gik til haven, og hang sig selv i et 
blommetræ med et bånd, som han brugte til 
at opbinde sine støvler med. -  Sådan ringe 
træ og en ringe strikke gjorde ende på sådan 
stor kejser, som havde så mange midler og 
fornøjeligheder.«

Dette kunne en dansker i 1706 læse om 
den sidste Ming-kejsers sørgelige endeligt. 
Beretningen om manchuernes erobring af 
Kina i 1644 var nemlig netop blevet oversat 
fra latin af Holbergs fætter Søren Ludvigsøn 
Lem fra Bergen.

På den tid var der en kolossal interesse for 
alt, hvad der havde med Kina at gøre, men 
nogen egentlig viden om landet havde man 
ikke, for grænserne til »Riget i Midten« var 
totalt lukkede for alle fremmede »barbarer«. 
De eneste, der fik adgang, var jesuitterne, 
der som specialudvalgte videnskabsmænd 
blev sendt ind i landet efter en omhyggelig 
uddannelse i handelskolonien Macao, hvor 
de måtte lære sig kinesisk sprog og livsstil. En 
af disse jesuitter var Martinus Martinius, der 
netop er forfatteren til bogen om Ming-dy
nastiets fald, som det lykkedes Søren Ludvig
søn Lem at få fat på. Martinus havde selv 
været i Bergen i 1653 på grund af uheldige 
vindforhold under en hjemrejse fra Kina, og 
rygtet om hans ophold dér nåede hurtigt læ
gen og oldgranskeren Ole Worm. I et brev til 
sønnen Willum omtaler han, at Martinus nu 
var på vej til Amsterdam, hvor han ville lade 
et kinesisk atlas trykke.

Martinus’ værker skulle blive grundlæg,- 
gende for Europas kendskab til Kina, og på 
Rosenborg slot er et af de bedste eksempler 
på, hvor stærkt et indtryk de gjorde. I prin
sessens tårnkammer findes de ældste bevare
de vægdekorationer med kineserier i Euro
pa, og de lakerede paneler af Francis de Bray 
fra 1660’erne er rene kopier af kartouche- 
illustrationerne i Martinus’ atlas -  men her
om senere.

Ming-dynastiet havde regeret Kina siden 
1368, men i begyndelsen af 1600-årene nær
mede landet sig et stadium af indre opløs
ning. Under den svage kejser T ’ien-ch’i 
(1620-1627) overtog den korrupte eunuk 
Wei Chung-hsien fuldstændig styret og ryd
dede under blodige forfølgelser alle m od
standere af vejen. Martinus skriver, at han
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Forsiden til Søren L. Lems oversættelse a f  jesuitten M ar
tinus M artinius' »De Bello Tartarico Historia« fra  
1654. Lem var L udvig  Holbergs fæ tter og skolekamme
rat i Bergen. H an virkede som præst til sin død i 1 7 3 2 , 

og oversættelsen på 142 sider blev hans eneste litterære 
produktion. (Det kongelige Bibliotek.)
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for »den allerringeste aarsag enten ihielslog, 
eller og removerede de højeste Ministrer ... 
Thi det fortrød dem at være den underda
nig, som var af canalieux Extraction«. Eu
nukkernes magtstilling ved hoffet blev brem 
set efter kejserens død, og Wei Chung-hsien 
blev bortsendt for at inspicere de kejserlige 
grave. På vejen blev der via et sendebud »til- 
baaren ham en gylden Buddicke, hvor udi 
laae en silke Stricke, efter hvilcken hand, som 
Kejseren havde befalet, skulde henge seg 
self«.

Men regeringsmagten var vaklende, og 
korruptionen bredte sig. Nord for den store 
m ur samlede Nurhachi de krigeriske man- 
chu-stammer og faldt ind i Kina, der på sam
me tidspunkt rystedes af indre oprør. Peking 
blev erobret i 1644, og de overlevende prin
ser fra den kejserlige familie flygtede til 
Sydkina.

Martinus skildrer jesuitternes splittelse 
med hensyn til deres politiske tilhørsforhold. 
Enkelte valgte straks at overgive sig til man- 
chuerne, som for eksempel Adam Schall i Pe
king. Han havde ellers været stærkt optaget 
af at støbe kanoner for Ming-kejseren, men 
efter magtskiftet lykkedes det ham at vinde 
den første Manchu-kejser Chun-chih's ven
skab. Han blev direktør i det kejserlige Astro
nomikontor og udnævntes til sidst til m anda
rin af 1. klasse.

Andre flygtede sammen med Ming-loyali- 
sterne til Sydkina. Til disse hørte Martinus i 
begyndelsen, men efter byen Venzuris ero
bring gik han over på manchuernes side. I 
bogen giver han en malende beskrivelse af 
begivenhederne: »Det jeg fick høre, at Tarta- 
rerne (manchuerne) kom, da satte jeg en 
Placcat paa den største Husets Port, hvorpaa 
jeg med lange og breede Bogstafver havde 
tened disse Ord (dvs. kinesiske skrifttegn): 
Her boer en Guds Loves Lærere fra det store 
Vester-land.« Martinus led ingen overlast og 
blev endda modtaget »af Kongen self i Tarta- 
riet hvilcken spurdte mig, om jeg med god og 
fri Villie vilde forandre mit Haar og mine 
siniske Klæder efter Tartarisk Mode.^ Jeg 
sagde ja der til, og hand lod mit Haar klippe i 
sin præsence. Der jeg lod mig forlyde med, at 
afraget Haar kunde icke vel accordere med 
siniske Klæder, Da drog hand self sine Støf-

ler af Fødderne, og bad mig tage dem paa. 
Hand satte sin Tartariske Hatt paa mit Ho
ved, accommoderede mig med 01 og Vand, 
gaf mig et Reise-Pass og lod mig gaae ...«

Denne beskrivelse afspejler klart, hvilken 
diplomatisk tilpasningspolitik jesuitterne 
søgte at føre. Ikke kun for at redde deres 
eget skind, men også for at sikre den kristne 
Missions fremtid. En sådan tilpasningspolitik 
i kombination med jesuitternes meget fine 
europæiske uddannelse med hensyn til mate
matik, astronomi og fysik m.m. var så at sige 
jesuitternes passérseddel til Kina.

De undgik at prædike og missionere åbent 
i gaderne for ikke at vække mishag, før man 
havde skaffet sig så mange venner blandt de 
ledende embedsmænd, at missionen kunne 
føle sig sikker. Man må imidlertid passe me
get på ikke at overvurdere jesuitternes rolle i 
Kina. De blev accepteret, fordi de var viden- 
skabsmænd og derfor kunne anvendes som 
astronomer, matematikere og ingeniører, og 
ikke fordi kineserne nærede beundring for 
kristendommen eller europæisk kultur. 
Tværtimod.

Martinus Martinius kom til Kina i 1643 i en 
alder af kun 29 år, men med en glimrende 
matematisk uddannelse bag sig. Han talte og 
skrev flydende kinesisk, og allerede fem år 
efter havde han markeret sig så stærkt, at 
han blev indkaldt til hovedstaden Peking for 
at arbejde i kejserens Kalenderbureau — et 
betydningsfuldt regeringsorgan, der på 
grundlag af astronomiske beregninger fast
satte årets helligdage. Efter hjemkomsten fra 
rejsen til Europa genoptog han arbejdet for 
sin oprindelige missionsresidens i Hang- 
chow, hvor han opførte flere nye kirker. Den 
6 . juli 1661 døde Martinus kun 47 år gammel 
og blev begravet uden for byen. Da man 18 
år efter ville overflytte hans lig til en ny be
gravelsesplads, viste det sig, at liget ikke var 
gået i forrådnelse. Dette vakte stor opsigt, og 
såvel kristne som hedninge valfartede til ste
det for at se noget så forunderligt. Det for
tælles, at på festdage satte man hans lig i en 
lænestol, redte hans hår og barberede ham, 
hvorefter man fremsagde sine bønner i 
»hans« nærværelse. Mumien bevarede sin be
mærkelsesværdige tilstand lige til kejserrigets 
fald i 1911, hvorefter den blev til støv.
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Men jesuitterne havde mange fjender, og 
man beskyldte dem for astronomiske fejlbe
regninger. Efter kejserens død i 1661 blev de 
endda anklaget for at have myrdet ham, og 
de efterfølgende begivenheder skulle blive 
de mest dramatiske i Kinamissionens histo
rie. Alle jesuitterne fængsledes i 1665. Adam 
Schall blev dømt til strangulering, andre je 
suitter til pisk og udvisning. Som prøve på 
deres dygtighed blev de i fængslet sat til at 
beregne det nøjagtige tidspunkt for en sol
formørkelse. Deres sag blev efter korrekte 
beregninger taget op på ny, men dette kom 
blot til at betyde, at dommen blev strengere, 
for Schalls vedkommende til »levende parte
ring«. De højere magter skred dog ind i sid
ste øjeblik med et voldsomt jordskælv, og ef
ter dette umiskendelige tegn blev jesuitterne 
løsladt og fik tilladelse til at forblive i Peking.

På dette tidspunkt udgjorde de kristne al
lerede en gruppe på 114.000, og den følgen
de periode blev en gylden tid for jesuitter
missionen i Kina. Den ny Manchu-kejser 
K’hang-hsi (r. 1666-1722) behandlede orde
nen med den største velvilje, men jesuitter
nes tilpasningspolitik vakte misbilligelse i Eu
ropa, og i 1715 forbød paven deres metoder.

Men alt dette kom aldrig det danske publi
kum for øre. Det var Kina, man var interesse
ret i — ikke jesuitterne, der blev stadig mere 
forhadte på grund af deres indblanding i 
den europæiske storpolitik. Ole Worm be
mærker karakteristisk til sønnen: »vi kan hel
ler ikke trygt stole på jesuitterne«. Det var 
dog netop Martinus, der havde oplyst den 
»berømmelige hr. Ole« om den korrekte 
brug af et kinesisk »kompas«, der nu befin
der sig i Etnografisk Samling på Nationalmu
seet.

Første gang Ole Worm omtaler Martinus 
er i et brev af 17. december 1653 til sønnen 
Willum. Han nævner, at jesuitterpateren var 
på vej til Nederlandene med de sidste indiske 
skibe, som havde været i Bergen. »Hvis det 
med bestemthed vides, hvor han er, kunne 
han måske gøre os en tjeneste,« skriver 
Worm.

En måned senere havde han fået besked 
om, at Martinus opholdt sig i Antwerpen, 
hvor han forberedte trykningen af sit kinesi
ske atlas. Via en jesuit, der var på besøg i

Ole Worms kinesiske gravkompas. De kinesiske skrifttegn 
angiver verdenshjørnerne og døgnets timer — himmel og 
jord, bjerge og vinde — lykke og ulykke. Placeringen a f  
bygninger og grave havde nemlig afgørende betydning  
fo r  slægtens vel. (E tnografisk Sam ling, N ationalm u
seet.)

København, sendte han Martinus et billede 
af et kompaslignende kinesisk instrument, 
som han gerne ville have oplysninger om. Al
lerede den 27. februar skrev Martinus tilbage 
til Worm og meddelte, at det ikke var noget 
skibskompas, men »en spådomsdåse som 
montilogerne i Kina bruger til at søge efter 
gunstige steder for grave«. De havde været i 
brug i næsten 3.000 år og fungerede som en 
slags astrologisk kompas. Worm indførte 
denne forklaring til kompasset i Musæum 
Wormianum og fik ikke lejlighed til at kon
takte Martinus mere. Jesuitten flygtede for 
den frygtelige byldepest, der hærgede Kø
benhavn, og som Worm selv bukkede under 
for samme år.

Næste opslag: K ’hang-hsi kejseren ankommer til Chang  
porten i byen Suchow ved kejserkanalen. Den festlige 
modtagelse fa n d t sted mellem 21. og 24. februar 1689. 
Billedet er kun et lille udsnit a f  en 2 9  m lang og 69  cm 
hø] billedrulle, som en a f  tidens berømte malere, Wang 
H ui, udførte fo r  kejseren mellem 1691-1698 . (P ri
vateje.)
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Ole R jm ers planetarium  i forgyldt bronze på Rosenborg 
Slot, udført a f  urmageren Thuret. Højde 1 meter. I  
3. bane fo r  solen ligger jorden, omgivet a f  en skive, på  
hvis periferi månen er anbragt. Sammen med eclipsariet 
kunne man ved at dreje på et håndsving sætte planeterne 
i bevægelse, og ved hjælp a f  et kronologisk tælleværk 
udregne det nøjagtige tidspunkt fo r  sol- og måneformør
kelser. (Roseyiborg Slot.)

Den berømte danske astronom Ole Rømer, 
som udregnede lysets hastighed, fik indirek
te betydning for jesuitternes arbejde i Kalen
derbureauet. Omkring 1680 konstruerede 
han i Paris et planetarium og et eclipsarium, 
som Ludvig XIV forærede den kinesiske kej
ser K’hang-hsi. To nøjagtige kopier blev ud 
ført til henholdsvis den franske konge selv og 
Christian V i Danmark, og endnu den dag i 
dag kan man beundre det smukke planetari
um på Rosenborg Slot.

Ludvig XIV sendte gaverne med seks sær
lig udvalgte jesuitter, som dog først nåede 
Kina den 23.juli 1687. I begyndelsen var kej
ser K’hang-hsi skeptisk, men som han udtalte 
i sin selvbiografi: »Jeg skiftede mening, for

jeg har altid været villig til at indrømme en 
fejl. Nu kunne jeg følge en solformørkelse og 
udregne dens varighed mere præcist end Det 
astronomiske Bureau.« For jesuitterne kom 
det til at betyde en endelig anerkendelse ved 
hoffet i Peking.

Holberg omtaler også de »berømmelige 
maskiner« i sin »Danmarks og Norges Be
skrivelse«, hvor han fortæller: »at jesuitterne 
førte dem til Indien (= Kina) som prøve på 
Europæiske folks dygtighed«.

Ligesom sin fætter og skolekammerat Sø
ren Lem var Holberg brændende interesse
ret i Kina, og han læste med interesse de jesu
itiske missionærers beretninger, der var så 
»omstændige, at vi intet Rige have udi Euro
pa, som med større Fliid er beskrevet.«

I en af sine epistler fortæller Holberg, om 
»de Chinesiske Keysere af den nuværende 
Tartariske Stamme, hvilke bragte det heele 
Land udi yderste Forvirrelse, og opofrede 
mange tusinde af de gamle Indbyggere, ef
terdi de ikke ville lade deres Haar og Nægle 
skiære«. Ved manchuernes erobring af Kina i 
1644 blev det nemlig påbudt under døds
straf, at alle landets indbyggere skulle iføre 
sig manchurisk klædedragt, anlægge sig en 
lang hårpisk i nakken, medens det øvrige hår 
blev afraget. Formodentlig er Holbergs kilde 
bl.a. Lems oversættelse, hvor der findes en 
beskrivelse af manchuernes erobring af pro
vinsen Chekiang. Her var man »velvillige til 
at give sig under Tartarerne. Men der Fien- 
den paabød, at een hver skulle paa Tartansk 
Maneer afrage sit Haar, da grebe Borgerska
bet og Soldaterne for Alvor til Gevær imod 
Tartarerne, og var meere omhyggelige for sit 
Haar, end for Land og Rige«.

Holberg var naturligvis stærkt interesseret 
i kinesiske skuespil, som han havde kendskab 
til gennem franske oversættelser. I en epistel 
citerer han hele prologen til tragedien »Den 
liden Faderløse af Tchaos Huus«.

Lem fuldendte oversættelsen af Martinus' 
rejseberetning fra latin til dansk i 1705, hvor 
den blev godkendt af censuren den 19. 
august. Bogen er dediceret til flere, her
iblandt vicebiskoppen Nils Smed i Bergen, 
hos hvem Holberg året forinden var huslæ
rer — og »ligesom dømt til slavelænker«, som 
han senere skrev.
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Liste o w r  i»ar^r som fregatten »Christiansburg Schloss« 
hjemførte fr a  Canton i 1745. Den 22. september blev 
lasten solgt ved offentlig auktion i Kompagnihuset på  
Christianshavn. (Handels- og Søfartsmuseet på K ron
borg.)

Denne kinesiske porcelænsskål fr a  kejser W an-L is regeringsperiode (1573-1619) blev fu n d e t i slutningen a f  forrige 
århundrede på M argaard på Fyn. H er stod den i kælderen, fy ld t med sylte og med en stor sten ovenpå. Sandsynligvis er 
den en a f  de første kinavarer, der kom til Danmark. Sølvmonteringen blev udført a f  guldsmeden Jacob ter Borch i 
1608 og bærer det ældste kendte varestempel med Københavns tretårnede våben. Skålens diameter er 21 ,2  cm. 
(Nationalmuseets 2. afdeling.)
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Navnekartouche fr a  M artinus M artin ius: N ovus Atlas Sinensis, Amsterdam 1655 (efter side 28). De kobberstukne 
håndkolorerede kort er a f  bemærkelsesværdig nøjagtighed, og værket opnåede stor berømmelse i samtiden. (Det kongeli
ge Bibliotek, Kortsamlingen.)

»Det Danske Asiatiske Kompagni« blev 
stiftet i 1730, og allerede i oktober samme år 
var fregatten »Cronprintz Christian« klar til 
sin lange rejse til Canton. Først to år efter 
kom den tilbage med lasten fuld af porcelæn, 
silke, the, krydderier og sukker. Successen 
blev fulgt op -  mellem 1732-1750 sendte 
kompagniet 27 skibe til Kina, og returlaster
ne indbragte på auktionerne omkring 100 
procents fortjeneste.

Livet ombord på de store kinafarere er be
skrevet i flere samtidige dagbøger. Besætnin
gen var ofte stor. På fregatten »Chri- 
stiansburg Schloss« havde kaptajnen i 1745 
kommandoen over 178 mand, men på andre 
kinafarere kunne besætningen være dobbelt 
så stor. Rejsen var hård, og mange døde un 
dervejs af sygdomme, der ofte var en følge af 
de fortvivlende hygiejniske forhold ombord.

Især kakerlakkerne voldte problemer, og der 
blev givet en flaske brændevin i præmie for
1.000 stykker. Den 26. februar 1752 var der 
»Fangning« på »Cronprinsessen af Dan
mark«, og den indbragte 32.500 kakerlakker.

Handelen med Kina medførte en bræn
dende interesse for kinesisk kunst og arkitek
tur. Allerede omkring 1600-årene dukker de 
første »kineserier« op, efter at Canton var 
blevet åbnet for en begrænset europæisk 
handel.

I Prinsessens tårnkammer på Rosenborg 
Slot Findes de ældste bevarede vægpaneler 
med kineserier i Europa. Som Gudm und Bo- 
esen har påvist, er de sandsynligvis udført 
mellem 1663-1668 af den hollandske kunst
ner Francis de Bray. I 1668 er de nemlig om
talt i J. Lilienskiolds Reisejournal, der tillige 
beretter, at de ophøjede lakarbejder den
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Panelfelter i ophøjet lakarbejde fr a  »Prinsessens tårnkammer« på Rosenborg Slot. Billederne er nøjagtige kopier a f  
kartouchefigurerne i M artinus' atlas, og oprindelig var der indlagt ametyster, krystaller, rubiner og perler. Rum m et er 
nemlig beskrevet i 1668 og indeholder de ældste bevarede vægpaneler med kineserier i Europa. Udført mellem 1663- 
1668 a f  Francis de Bray. Panelerne er til daglig skjult bag et spejl. (Rosenborg Slot.)

gang var indlagt med ametyster, krystaller, 
rubiner og perler. Nu er de imidlertid i en 
sørgelig forfatning, som billedet klart viser.

Ikke desto mindre er det tydeligt, at der er 
tale om direkte kopier af kartouche-figurer- 
ne i Martinus’ store atlas, som Det kongelige 
Bibliotek ejer hele fire eksemplarer af. I 
1655 havde Martinus nemlig udgivet Novus 
Atlas Sinensis med beskrivelse og kort over 
alle Kinas provinser. Værket blev grundlæg
gende for Europas kendskab til Kinas geo
grafi, og panelerne på Rosenborg er et godt 
vidnesbyrd om dets berømmelse.

1600- og 1700-årenes interesse for Kina 
bundede i en beundring for landets høje kul
turelle stade. Interessen var dog ikke gensi
dig’ °g jesuitterne var de eneste, der på 
grund af deres videnskabelige arbejde fik ad
gang til det lukkede Kina.

Martinus’ værker var i høj grad med til at 
præge de forestillinger, man gjorde sig her
hjemme om landet. Brevvekslingen med 
Worm, Rosenborgpanelerne, Lems oversæt
telse og Holbergs engagerede epistler om ki
nesisk religion, teater, landbrug, videnskab 
og jesuitternes mission er vidnesbyrd herom. 
Det var nemlig ikke meget, som sømændene 
kunne fortælle, når de store kinafarere nåe
de hjem til Europa. En sømand beretter i 
1760, at ingen måtte komme ind i Canton by: 
»... og ville vor kaptajn tale med nogen dér, 
fulgte to kinesere med ham og anbragte ham 
inden i en lille bærestol, hvor der blev bundet 
for hans øjne, indtil han kom til sit bestem
melsessted«.

Ming-dynastiets fald havde nemlig ikke be
tydet en ændring af Kinas politik over for de 
fremmede barbarer.
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Kaffekop med tilhørende tallerken fr a  ca. 1750. E t typisk eksempel på  de bestillingsarbejder, som de danske kinafarere 
medbragte i lasten. De kinesiske købmænd forstod hurtigt at tilpasse varerne efter europæisk smag, og meget oprindeligt 
kinesisk er der ikke tilbage her. (H andels- og Søfartsmuseet på Kronborg.)
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Et konstigt Jerngi tterverck
A f  K N U D  H O L M

Fig. 1. Træsnittet fr a  Wolffs kalender1 bygger øjensynlig på Greyss’ stik (fig. 7), hvilket bl.a. kan ses a f  figurerne på  
toppen, som dog er reduceret i antal og spejlvendt i forhold til stikket. Den yderligere forgrovede gengivelse a f  gitteret er 
også spejlvendt, når bortses fr a  monogrammerne. Ellers er billedet retvendt. De ufærdige kirkemure er fø r t to vinduer 
fo r  højt op på tårnet, idet man form entlig  har overset, at der gemmer sig et par vinduesrækker nede bag Regensens tag 
og mure. Kgl. bibl. fo t.

For året 1642 kan man i »Diarium sive Calen- 
darium Ecclesiasticum, Politicum et Oecono- 
micum perpetuum« læse: Er Turris Astronomi- 
ca Q  for Regents Kircken fuldferdiget / hvis 
Skabelun her hos er sat. Det er saa slet og 
jeffnt udi sin Opgang / at mand der op kand 
baade age oc ride / oc er den øffverste Part 
med et konstigt Jerngitterverck omfattet oc 
beprydet.

Bogens danske titel er »En evigvarende 
Kircke/Politisk og Huusholdnings Calender

...«. Den er sammenskrevet af Jens Lauritz- 
søn W(olff), boghandler og trykt i Køben
havn 1648. Billedet (»skabelunen«) viser 
Rundetårn uden observatoriebygninger på 
toppen og kirken ufuldendt (fig. 1).

Det kunstige — i dag ville vi sige kunstfær
dige -  jerngitterværk, der, som vi ser, for
tjente særlig omtale i teksten, står endnu på 
toppen af Rundetårn, og er det ikke i et og 
alt det oprindelige gitter, så skyldes det blot, 
at det har været så gruelig meget igennem.
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Fig. 2. Arkitekt Thomas H avnings opmåling og tegning a f  gitteret foretaget i 19 2 0 ’rne. Numm ereringen a f  felterne er 
den i forbindelse med den seneste restaurering anvendte (1979-81).

Det er ikke meget, vi kan finde skrevet der
om, men vi vil prøve at se, hvad vi kan få 
gitteret selv til at fortælle.

Gitterværket består af 54 felter, der hver 
for sig udgør et hele, smedet sammen af et 
antal jernstænger, der snor sig ud og ind i- 
mellem hinanden eller rettere igennem hin

anden, idet der er et hav af såkaldte gennem- 
stikninger, hvor en stang passerer gennem et 
øje i en anden. Foroven er gitterfelterne op
hængt i en overligger, som tårnet rundt er 
delt op i 24 buestykker. Overliggerne hviler 
af på 23 bærende balustre eller sceptre (efter 
restaureringen 1979-81 24). Langs underkan



ten af gitterfelterne er fastgjort en underlig
ger. Der er 23 af disse, idet én er atypisk, 
dobbelt så lang som de andre. Mellem de bæ
rende balustre er der som led i konstruktio
nen en eller flere ikke bærende balustre, som 
forbinder overligger og underligger og dan
ner adskillelse mellem gitterfelterne. Der er

følgelig også 54 balustre i alt. Gitterfelterne 
er i siderne fastgjort til balustrene og til hin
anden ved nogle fastgørelsesbøjler, der for 
de typiske (originale) bøjlers vedkommende 
er nittet sammen af to halvdele.

Balustrene er udformet således, at der ty
deligvis er ganske bestemte steder, hvor fast-
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Fig. 3. Fire balustertyper, der f  indes i vekslende antal og 
med individuelt varierende mål. Fra venstre en type med 
tre indsnævringer beregnet til fas tg j re Is es b øj le r. Typen 
er fortrinsvis knyttet til de brede gitterfelter. Den næste er 
beregnet til to befæstigelser og er den eneste a f  sin art. 
Den er ligeledes knyttet til de brede felter. N r. tre fra  
venstre er beregnet til to befæstigelser og er a f  en type, der 
har sammenhæng med de smalle gitterfelter. N r. f ire  er 
atypisk ved slet ikke at have indsnævringer beregnet til 
befæstigelse a f  gitterfelterne. Den findes fire  steder i g it
teret. (Krogene er ophæng fr a  fotograferingen).

gørelsesbøjlerne skal sidde (fig. 3). Som git
terfelterne er udformet, er der naturligvis 
også kun visse afgrænsede områder, hvor 
bøjlerne kan få fat. Balustrene er individuelt 
udført og er altså beregnet til at skulle stå ved 
siden af et par ganske bestemte gitre. J a , m e n

SÅ ER DER NOGLE AF BALUSTRENE,  DER IKKE 

STÅR PÅ DERES RETTE PLADS.

Da gitteret i 1979 skulle nedtages med 
henblik på en tiltrængt restaurering, var det 
en af de ting, der stak i øjnene, da vi fik væn
net os lidt til at se på dets enkelte dele. Der 
meldte sig naturligt den tanke, om man ikke 
kunne få bragt lidt orden i gitteret, når vi nu 
alligevel havde besluttet at adskille det totalt. 
Det måtte jo være muligt at sortere bestand
delene efter disse befæstigelsessteder, og der 
måtte også være andet at gå efter. For eksem
pel kunne vi se, at fordelingen af brede og 
smalle felter var aldeles ulogisk. Anbringel
sen af de syv gitterfelter med Chr. IV’s mo
nogram, sådan at de vendte mod verdens
hjørnerne, var ikke gennemført konsekvent. 
Hvorfor var der i øvrigt kun syv? Der burde 
være otte.

Gitteret var heller ikke fuldstændig cirkel
rundt. Og der hvor det buede lidt ekstra ud
ad, var der en anden ejendommelighed. I 
modsætning til alle de andre 22 moduler, 
som var opdelt i enten to brede eller tre smal
le gitterfelter, var der her fem gitterfelter 
fordelt over to moduler. Det var det, der gav 
anledning til den manglende bærende balu- 
ster. Og det gav fem gitterfelter, hvis mål af
veg fra alle andres.

Nu er det ikke den store præcision, der 
præger gitteret. Faktisk er det en temmelig 
grov sag, fuldt af utilsigtede unøjagtigheder, 
men en del af gitterets charme hænger nok 
sammen hermed. Det sprudlende og fabule
rende er én ting, men det noget genstridige 
materiale, vanskeligheden ved at udføre dis
se sindrige mønstre og så den friskhed, der 
alligevel er gået til værks med, tager vejret 
fra en. Men som sagt, variationerne i mål er 
forbavsende. De brede felter varierer i bred
den fra 90-112 cm. Gennemsnittet er ca. 104 
cm. De smalle varierer fra 70-86 cm. Gen
nemsnittet er ca. 73 cm. »De fem« gitre måler 
81-83 cm.

Forsøget på at sortere gitre og balustre ef
ter befæstigelsespunkternes placering blev 
gjort. Det var et stort arbejde, men resultatet 
var nedslående. Faktisk syntes det at vise, at 
puslespillet ikke kunne gå op, og forklarin
gen kunne kun være, at der var dele af gitte
ret, som overhovedet ikke hørte hjemme i 
det. Det måtte være senere tilføjelser.

Blikket faldt på de smalle gitre, hvis forde-
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Fig. 4. Gitterfelt 13, et a f  de brede felter. Bemærk i højre 
side, at de tre befæstigelsesbøjler er anbragt korrekt i 
forhold til balusterens indsnævringer og det følgende  
felt. T il venstre ses derimod et a f  de talrige eksempler på  
usystematisk sammensætning a f  gitteret. Det foregående 
fe lt har med sine to bøjler fa t  helt forkerte steder på 
balustreren.

Fig. 5. Gitterfelt 33 , et a f  de smalle felter. I  højre side er 
det knyttet til endnu et a f  de smalle fe lter ved en korrekt 
placeret baluster. Til venstre derimod ses igen ukorrekte 
samlinger. Fig. 3-5  N .E .Jehrbo  fo t.

\Kirkens hovedakse
NØ

Fig. 6. Plan a f  gitteret i den nu eksis
terende orden. Felt 1-20 er brede fe l 
ter. I  den resterende del a f  gitteret er 
indsat partier med smalle gitterfelter 3 
og 3 på forskellige steder. Foroven ses 
5 felter a f  en afvigende bredde. På teg
ningen er markeret, hvor felterne med 
Chr. IV's monogram forekommer samt 
felterne med henholdsvis hammer og 
nøgle og passer og tang. De balustre, 
der er vist med en ring om, er dem med 
to befæstigelsespunkter og udhævet 
midterparti. De fire  balustre, der er 
vist med ring udfyldt med et kryds, er 
dem uden indsnævringspartier. De 
strækninger, der er markeret med et 
buestykke indvendig langs gitterfel
terne, er dem, hvor befæstigelsesbøj- 
lerne synes at være a f  en mere oprin
delig type. K. H . del.

SØ
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ling i gitteret som allerede nævnt er mærke
lig. Der var syv forskellige typer fastgørelses- 
bøjler, og de, der virkede som om de kunne 
være oprindelige, sad alle ved brede gitter
felter.

Vi ved, at tårnets top, det vil sige hele plat
formen og observatoriebygningerne, altsam
men træ, brændte ved den vældige brand i 
1728, der lagde store dele af København i 
aske og udryddede Universitetsbiblioteket, 
som havde til huse i salen oven over Trinitatis 
kirke. Uerstattelige skatte blandt bøger og 
håndskrifter forsvandt ved den lejlighed, og 
det berømteste stykke i observatoriet, Tyge 
Brahes messing-himmelglobus hjembragt i 
trium f i 1632 efter at have tilbragt år i udlæn
dighed, og det eneste vi havde tilbage af hans 
instrumenter, smeltede .3

Var der foretaget drastiske ændringer ved 
gitteret, måtte det være oplagt at henføre 
dem til de reparationer, der fulgte efter 
branden. Men selv om man kunne tænke sig, 
at et antal gitterfelter og andre dele havde 
måttet nyfremstilles efter branden, gav det 
ikke svar på dette ene spørgsmål: Hvis opga
ven var at fremstille nye gitre, der kunne ind
træde i nogle gamles plads, hvorfor så frem
stille dem i et mål, der afveg radikalt fra, 
hvad der havde været før? Hvorfor sætte tre 
gitterfelter ind, hvor der før havde været to? 
Den mest nærliggende forklaring ville være, 
at man havde dem i forvejen andetsteds fra. 
Men totalt artsfremmede var de jo  ikke, for 
de havde højden. Hvor kunne de så komme 
fra?

Hvad kan billeder fra før branden fortæl
le? Det ældste billede, vi kender, er fra 1646, 
et tidspunkt, hvor kirken endnu ikke er fuld
ført (fig. 7).4 Men tårnet er færdigt, kun ser vi 
ingen bygninger på toppen. Kan vi stole på 
stikket, så var antallet af stenkonsoller, der 
bærer platformen, hvorpå gitteret står, et an-

Fig. 7. Den ældste gengivelse a f  tårnet og den mest 
autentiske, hvad tårnets udseende omkring opførelses
tidspunktet angår, er H. A. Greyss’ stik. Stikket findes i to 
versioner, hvoraf det ældste fra  1646 viser situationen, 
fø r  der er lagt tag over biblioteket og kirken. I  det senere 
stik fra  1657 er bygningen vist i fu ld ført stand. Dog ses 
ingen »astronomiske huse« på tårnets top. Københavns 
Bymuseum. Ole Woldbye fot.

Fig. 8. Kompasrose a f  den type, der figurerer indtegnet 
på datidens kort. K .H .del.

det dengang end i dag. Siden restaureringen 
i 1730-31 efter branden har der været 24 
konsoller. Der er sket restaureringer og ud
skiftninger siden, men antallet har været det 
samme. Men der er g rund til at tro, at tårnet 
oprindelig havde 32 konsoller.

S .Annæ kirke eller »Anna Rotunda«, et 
andet af Chr. IV’s byggeforetagender, var i- 
følge en beskrivelse i J .L . Wolff: Encomion 
Regni Daniæ, 1654 »ganske rund  af Figur og 
ved sine Hvælvinger afdeelt efter Compas- 
sets 32 Stræger ...«.5, 6

Kompasset har fra gammel tid været op
delt i 32 streger og er først fra William 
Thomson (Lord Kelvin)’s tid tillige opdelt i 
grader (360° eller i helt ny tid 400°). Når 
Greyss’ stik viser Rundetårn med 32 konsol
ler under platformen og ikke de 24, som tår
net har i sin nuværende skikkelse, er det ri
meligvis fuldstændig korrekt og i overens
stemmelse med den oprindelige udform 
ning. Som gitteret også viser det, er verdens
hjørnerne markeret på tårntoppen, og det 
har sikkert været meningen, at hele byg
ningskomplekset skulle være orienteret efter 
verdenshjørnerne — ikke øst/vest, som vi er 
vant til at se det ved kirker uden for byen — 
men nordøst/sydvest, rimeligvis et kompro
mis affødt af den plads, der var tilgængelig, 
når ikke alt for store bebyggelser skulle ryd
des for at skaffe plads til kirken.
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Fig. 9. Udfoldning a f  tårnets facade med markering a f  nuværende placering a f  monogramfelterne i gitteret. Baseret 
på Helge Finsens og Flemming Teisens opm åling2

Arrangementet med de 32 konsoller m ed
fører, som det også kan aflæses af Greyss’ 
stik, at gitterfelterne med Chr. IV’s navne
træk kan rettes ind, så de ud over at markere 
verdenshjørnerne også får en symmetrisk 
placering i forhold til arkitekturen, nemlig 
midt over felterne mellem lisénerne og midt 
over en konsol. Gitterets dengang 48 felter er 
i så fald placeret sådan, at hver tredie balu- 
ster falder lige over en konsol, ligesom hvert 
tredie gitterfelt gør det. Det vil sige, at de 
dengang otte felter med Chr. IV’s m ono
gram alle har siddet lige over en konsol og 
midt over de otte blændingsfelter, som tårnet 
er opdelt i.

Kompassets misvisning — afvigelsen fra 
sand nord — var vistnok ganske beskeden om
kring tårnets opførelsestid. At misvisningen 
ændrede sig fra sted til sted på kloden var 
allerede konstateret af Columbus under hans 
rejser. At den også ændrede sig med tiden,

og det ganske meget, blev først kendt langt 
senere. Det blev opdaget i 1634 af englænde
ren Henry Gellibrand (1597-1637) og publi
ceredes af ham i 1635/ Kendskabet til dette 
forhold har vel i og for sig ikke noget at gøre 
med ønsket om at orientere tårnet efter ver
denshjørnerne -  og dog. Man kunne ønske 
at vide, om forestillingen om et permanent 
forhold mellem kompasvisningen og ver
denshjørnerne, eller omvendt, en viden om 
at en sådan ikke var til stede, lå bag ønsket 
om at afspejle verdenshjørnerne i arkitektu
ren. U nder alle omstændigheder er det nok 
det idémæssige indhold snarere end en prak
tisk observationsmæssig brug af det, man skal 
tillægge betydning. Tårnets virksomhed er 
vendt mod verdensrummet og stjernene, ja 
vist. Men det meste af århundredet stredes 
man endnu om, hvorvidt jo rden  eller solen 
var verdens centrum, det hvorom resten 
drejede.



Fig. 10. Til venstre konsollernes profil i den eksisterende 
udformning. Til højre konsollernes profil, som den ses i 
Greyss’ stik. De skraverede partier viser i snit det bånd, 
som løber tårnet rundt lige under sandstenskonsollerne. 
Såfremt der virkelig har været 32 konsoller fø r  branden i 
1728, kan man tænke sig, at reduktionen i antal ned til 
24 kan hænge sammen med ønsket om at genanvende 
konsoldele, der ikke var fo r  beskadigede a f  branden. Det 
ses, at den øvre konsolsten i den ældste konsol vil kunne  
indgå som nedre konsolsten i den nye konsol. K .H .del.

Hvad konsollernes facon angår, så må vi 
nok sige, at accepterer vi, at Greyss’ stik er 
korrekt, hvad antallet af konsoller angår, er 
det vel også rimeligt at tage skridtet fuldt ud 
og følge hans udform ning af dem, der sik
kert stilistisk er mere rigtig end den senere 
kluntede, som én gang indført er bibeholdt 
ved alle senere restaureringer.

Hvad selve gitteret angår, er Greyss’ stik

også interessant. Det er så minutiøst, at vi 
faktisk kan genkende flere af de afbildede 
felter og for en del genfinde den rækkefølge, 
vi også har i dag. Men det viser ingen smalle 
felter.

Gør vi det eksperiment at tage alle de smal
le gitterfelter, 15 i tallet, ud af gitteret og 
stiller dem sammen, kan vi danne et lille 
rund t gitter med omkreds 1176 cm og dia
meter ca. 375 cm. Det er imidlertid nærlig
gende at tænke sig, at der kan have været et 
sekstende gitterfelt, idet det passer bedre 
med de øvrige tal, som alle er delelige med 
otte (jvf. kompasset).

Går vi de balustre igennem, som har to be- 
fæstigelsessteder i stedet for tre og en knop 
midt på og som fortrinsvis står ved og passer 
til de smalle felter, viser det sig da også, at 
der er seksten af dem. Endelig er der noget, 
der tyder på, at vi faktisk kunne have det 
sekstende gitterfelt også, idet der på Natio
nalmuseet står et par fragmenter af gitteret 
fra Rundetårn, som har været anvendt ved 
en engang indrettet og senere fjernet trappe. 
Tager vi dette sekstende gitterfelt med, får vi 
en cirkel på ca. 4 m ’s diameter eller akkurat 
tykkelsen af den indre cylinder i Rundetårn.

Begrundelsen for at have et gitter af denne 
størrelse synes måske ikke indlysende, idet 
hullet i cylinderens midte er langt mindre, og

Fig. 11. Plan a f  rekonstrueret gitterfordeling 
med lutter brede felter fordelt over 32 konsol
ler. I  midten er vist et lille gitter med 16 felter. 
Cirklen mellem de to gitre viser, at der er 
plads til et »hus« a f  10 alen diameter, som det 
vides, at der var planer om at opføre. 
K .H .del.
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Fig. 12. De syv monogramfelter. Bemærk, at de alle er forskellige, selv om nogle er mere i fam ilie med hinanden end 
andre. Påfaldende afvigende er fe lt 25, det midterste i rækken. Det kan ikke afvises, at det er fornyet ved en tidligere 
restaurering. K. H . del.

vi må også indrømme, at vi ingen skriftlige 
belæg har for, at der skulle have været et 
sådant indre gitter, men ellers må det siges, 
at løsningen lyder besnærende.

Harald Langberg har i en artikel i Natio
nalmuseets festskrift til P. V. Glob fremsat det 
synspunkt, at cylinderen oprindelig har stået 
åben foroven .8 Et gitter på fire meters diame
ter omkring et hul af knap 130 cm’s diameter 
afgrænser en cirkulær afsats på 135 cm’s 
bredde, hvor man kan færdes, hvis man skal 
udnytte hullet til et eller andet formål.

Erstatter vi de 5 x 3  smalle felter og de 1x5 
atypiske felter med de 14 brede felter, som i 
så fald skulle til, får vi, som ovenfor antydet, 
at der skal være 48 felter gitteret rundt 
(fig. 11). Fem af de syv felter med m ono
gram m er sidder i dag omtrent som de skal. 
Et af dem skulle rykkes et felt til siden — set 
ovenfra i retning med uret — for at sidde kor
rekt. Det sidste er smalt og skulle følge de 
smalle ud af gitteret. Der må derfor antages 
at have været to monogramfelter mellem de 
ljorten, som vi mangler i dag. Tænker vi os, 
at gitterfelterne fra det i dag overtallige trap
pegitter oprindelig sad i det »store« og det 
»lille« gitter, har vi fire og et halvt af de 
manglende fjorten brede gitterfelter.

Er det muligt at finde andre ordnende 
principper i det store gitter? Hvert sjette felt 
er nu  et monogramfelt. Der er dog variatio
ner inden for udformningen. De er faktisk 
forskellige alle sammen. De bærer alle 
Chr. IV’s valgsprog RFP (Regna firmat 
pietas, Fromhed Styrker Rigerne), men kun 
to af dem bærer årstal (1643). De to mang
lende kan have gjort det samme. Blandt de 
andre felter (vi ser bort fra de smalle) er der 
fem par, der er ens. I et af parrene er der 
dog en korslagt ham m er og nøgle i det ene 
felt, men ikke i det andet. (Det er dette m ær

ke, man betragter som smeden Caspar Finc- 
kes signatur.) Af disse fem par sidder de tre 
med en indbyrdes afstand svarende til mono
gramfelternes, altså på en »hver sjette plads«. 
Lader vi det monogramfelt, der sidder for
kert, bytte plads med feltet ved siden af, et af 
dem med hammer og nøgle, opnår vi endvi
dere, at dette sidste sidder på en tolvte plads 
efter det foregående hammer- og nøglefelt. 
Vi har dog så lige akkurat spoleret, at der 
bliver tolv til det næste hammer- og nøglefelt, 
som der er nu, men det kunne jo  nok også 
klares, hvis man først gav sig til at flytte 
rundt.

Hvis man tillader et vist spillerum for vari
ationer i udformningen af gitterfelterne, 
som monogramfelterne jo  demonstrerer, at 
vi må, så kan man godt finde flere felter end 
de allerede nævnte fem par, der er i familie 
med hinanden. Dette må dog blive ved an
tydningerne.

Det er tydeligt, at der kan have hersket en 
vis orden i det oprindelige gitter, som er gået 
tabt gennem tiden, men både det, der er be
varet af dette gitter, og andre arbejder, der 
er tilskrevet Caspar Fincke, viser os, at vi ikke 
skal vente den helt store orden og symmetri, 
men mere en djærv og frimodig laden fanta
sien råde. Dette gælder selvsagt det enkelte

Fig. 13. Maleri a f  Carl Vilhelm Hansen (1838-77) v i
sende tårnet med professor Bugges observatorium, som 
blev opført 1778-80. Bygningen blev fjernet i 1870, 
efter at observatoriet 1861 var flyttet til Østervold. Bille
det bærer bagpå følgende påskrift: »Den flyvende Stork, 
som ses paa Billedet, havde taget Ophold en Sommer paa 
Hauserplads vistnok fordi der var Landhandel paa 
Pladsen fra  Vogne.« Billedet er malet gennem et vindue i 
en ejendom beliggende mellem Abenrå og Hauserplads 
(matrikelnr. 204 eller 208  Rosenborg Kvarter). Køben
havns Bymuseum No.: 1928:25. Ole Woldbye fot.
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felt og dets relationer til andre felter mere, 
end det gælder gitteret som helhed.

Som læseren sikkert allerede har forstået, 
ved vi meget lidt med sikkerhed om indret
ningen af tårnets top i den allerældste tid. 
Der er bevaret en kontrakt med tømrer Pou- 
well Goltz, der er ganske oplysende . 10 Den er 
dateret 20. december 1643, hvilket man dog 
spørger sig om ikke er en fejl for 1642 eller 
måske endda 1641. Den er affærdiget på 
tysk, men vil for de afsnits vedkommende, 
som interesserer os her, kunne fordanskes 
nogenlunde således:
(For det) 1. Skal fornævnte Pouel oven på 
blydækket lave en stern af det af hans Kgl. 
Maj. forskaffede egetræ efter den tegning, 
som vil blive ham givet, og skal alle flankér- 
stykkerne (sidestykkerne), som ligger uden 
på tårnet på cartusserne være gjort vel fast i 
sternen med tappe i de lange bjælker, sådan 
at jerngitterværket kan komme til at stå fast 
derpå, og skal der hugges huller gennem de 
lange bjælker, for at jerngitterværket kan stø
bes fast med bly i sten-cartusserne.
(For det) 2. Skal han oven på sternen lægge 
et trædæk af fire-tommers egeplanker, sådan 
at det uden til er rettet af efter cartusserne, 
og gøre dækket således færdig, at de astrono
miske instrum enter og husene kan stå fast og 
godt derpå.
(For det) 3. Skal han lave fem astronomiske 
huse af fuld eg, dera f  1 hus med en diameter 
af 10 alen, de andre 4 huse hver 6 alen i 
diameter og hvert af dem 4 alen i højden, 
forneden med stærke fodremme og foroven 
med gesims, som det bedst passer til taget og 
således, som det skal blive ham anvist og el
lers alt, hvad som nødvendigt er, for tøm re
ren at lave ved husene.
For dette arbejde skulle han have 555 Rdlr.

De første 250 Rdlr. modtog han for arbej
de fra 16.juli 1642 til 6 .januar  1643, dernæst 
til den 22. december 1643 166 Rdlr., hvoref
ter resterer 140 Rdlr.

Hvad vi tør slutte med hensyn til tids
punktet for opsætningen af selve gitteret 
herudfra, får stå hen. Men det er åbenbart, 
at dækket måtte lægges, før gitteret kunne 
komme op at stå.

Fig. 14.

Hvad husene angår, er der blevet rejst tvivl 
om, hvorvidt de blev bygget alle fem, og om 
de fik den størrelse og udform ning som 
nævnt i kontrakten. Med hensyn til deres 
indbyrdes placering er ens første indskydelse 
måske at tænke sig dem anbragt som i fig. 14. 
Den, der gav forskrifter for tårnets indret
ning, var imidlertid (foruden Kongen) Chri
stian Sørensen Longomontanus, Tycho Bra- 
hes »elev«. Som det umiddelbare forbillede 
skal vi forestille os Stjerneborg på Hven, det 
lille observatorium, som Tycho Brahe indret
tede ved siden af Uranienborg. Stjerneborg 
havde nogenlunde samme størrelse som plat
formen på Rundetårn, og den havde 5 »byg
ninger«, som for et pars vedkommende kun 
viste sig som dæksler over de cirkulære kæl
derrum, i hvilke instrumenterne stod 
(fig. 15).12 Den øverste etage i Rundetårn var 
også beregnet til at indeslutte sådanne kryp
ter. Men det er interessant at se, hvordan må
lene i kontrakten med Goltz passer ind på tår
net, hvis vi dels tænker os en fordeling af 
»bygningerne«, som i højere grad ligner 
Stjerneborg, og dels tænker os et lille gitter 
som ovenfor beskrevet placeret midt på plat
formen. Fig. 16 viser, at der lige netop er 
plads til en rund  bygning på 10 alens diame
ter, ligesom fire andre med diameter på 6 
alen let lader sig anbringe, sådan at de ligger
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Fig. 15. Tycho Brahes »Stjerneborg« på H ven. E fter træsnit i Tycho Brahe:

over rum m ene mellem tårnets yderm ur og 
den indre cylinder. Denne astronomietage 
var vistnok opdelt i fem eller seks rum.

Gengivelser af Rundetårn fra perioden før 
branden og i øvrigt også den første tid efter 
afviger så meget fra hinanden, at det er med 
til at skabe forvirring snarere end at sprede 
den. Orden i de forskellige opbygninger og 
indretninger af observatoriet får man nok 
bedst ved at sammenholde billeder af tårnet 
med oplysninger om de skiftende professo
rer og direktører for observatoriet og deres 
forandringer af observatoriets indretning 
samt de få og ret spredte oplysninger vedrø
rende de hermed forbundne ombygnin
g e r . ' ’ 13,14> 18 Det vil føre for vidt at gå ind i en 
nøjere redegørelse herfor i denne artikel, 
men det vil være rimeligt at opholde sig lidt 
ved adgangsforholdene til platformen, som 
der for en del hersker usikkerhed om.

Vindeltrappen i tårnets yderm ur vides at 
være nedbrudt i forbindelse med en ombyg
ning, som blev iværksat i 1866, efter at obser
vatoriet i 1861 var flyttet til nye bygninger på 
Øster Vold.1’ Det gamle observatorium blev 
samtidig nedbrudt. En »ny« stentrappe an
bragtes i tårnets indre cylinder, hvor den sta
dig er i dag, og over den byggedes et lille 
trappehus, fra hvilket man trådte ud på plat
formen. Trappehuset fik øgenavnet Peber

bøssen. Det er senere blevet erstattet af Fol- 
keobservatoriebygningen tegnet af arkitekt 
Henning Hansen.

Hvornår den herm ed fjernede trappe i 
yderm uren er kommet til, er mere uklart. 
Det kan ikke fuldstændig afvises, at tårnet 
har haft en sådan trappe fra starten, men

Epistolae Astronomicae, 1596. Kgl. bibl.fot.

Fig. 16. M ulig  placering a f  de fem  huse, som Pouel 
Goltz havde bestilling på. Bemærk ligheden med »Stjer
neborg« på Hven. Murtykkelsen i tårnets ydre diameter 
og i den indre cylinder er angivet på tegningen. 
K .H .del.



Fig. 1 7. Planen viser placeringen a f  trappen i tårnets 
ydermur. Baseret på tegning a f  arkitekt Chr. Hansen fra  
1866.n  Nærværende tegning viser, at trappen, når den 
føres op gennem platformen, lige akkurat ender inden 
fo r  gitteret. R midt om trappenedgangen er angivet den 
mulige placering a f  de gitterfelter, der findes på Natio
nalmuseet, og som vides at komme fra  Rundetårn. D i
mensionerne passer til denne trappe, men ikke til en trap
pe i tårnets kerne. K. H. del.

spørgsmålet er, om den ikke snarere er kom
met til i begyndelsen af 1700-årene. Dette 
kunne være i 1730-31, men noget kunne tyde 
på, at den var der allerede før branden, for 
stenhugger Diedrich Gercken, der i 1729 af
giver overslag over reparationer , 1'1 anfører, 
at der i tårnet er en ru n d  trappe, som er 
ødelagt af ilden. Til reparation af den m ed
går 25 trin hver 214 alen lange (143 cm). Det 
kunne blandt andet efter længden af trinene 
at dømme være trappen i ydermuren. Hvad 
enten den er kommet til før eller efter b ran
den, synes begrundelsen for dens etablering 
at være ønsket om at give turisterne en ad
gang til platformen, som ikke medfører, at 
de skal ind igennem observatoriet. Både før 
og efter branden kendes til klager fra Uni
versitetsprofessorerne over tårnets og kir
kens værge og klokker Søren Mathiesen, som 
havde en indtægt af turisterne, og som var 
aldeles ligeglad med observatoriet og dets in
strumenter.

Bygningsinspektør, professor Chr. H an
sen, som er den, der udarbejder projekt i 
1866, viser i en tegning af tårnets tilstand før

indretning af den nye trappe op til »Peber
bøssen« ikke antydning af en ældre trappe i 
tårnets indre cylinder. En sådan findes heller 
ikke på Thurahs stik fra Den danske Vitruvi- 
us eller Hafnia Hodierna ,1 ‘ som viser tårnet i 
snit. Alligevel kan det synes, som om en så
dan har eksisteret, men i så fald har den sik
kert været ganske smal. G. F. Ursin meddeler 
i sin beretning om observatoriet på Runde
tå rn 18 ved omtalen af en restaurering i 1822: 
»I Forbindelse med denne Reparation traad 
en derved nødvendiggjort af Observatorens 
Værelser og den Del af Opgangen, som ene 
vedkom Observatoriet. Ved en liden Trappe i 
Cylinderen sattes Værelserne i Forbindelse 
med Observatoriet.«

Allerede i 1731 har vi imidlertid en reg
ning fra en tøm rer på: »Vindeltrappe fra A- 
stronomiekamrene og op til Observatoriet i 
den grundm urede  Sirchelrunding, 6 Alen 
høy -  deelt i 21 Trin - « .1<J Der er næppe tale 
om trappen i ydermuren, men hvorfor Thu- 
rah ikke har den med på sit stik fra 1740’er- 
ne, er et spørgsmål.

I tårnets ældste periode har der næppe væ
ret behov for andre trapper eller stiger end 
dem, der kunne placeres ved de gennem- 
brydninger af platformen, der havde forbin
delse med astronomikamrenes karakter af 
krypter og gennem hvilke observationerne 
skete. Endnu i 1822 var et sådant rundt hul i 
loftet i det søndre værelse at se. Det var kun 
lukket med en træforskalling, men ved re
staureringen dette år tilmuredes det endelig.

Den restaurering, som nu er gennemført 
på Rundetårns top, er sket under ledelse af 
arkitekt m.a.a. Johannes Exner. Restaurerin
gen af selve gitteret overdroges Nationalmu
seets konserveringsanstalt i Brede. Som 
nævnt kom man ind i overvejelser med hen
syn til, om en ændret rækkefølge af gitterets 
dele kunne komme på tale, men det måtte 
hurtigt besluttes at genopstille gitteret i gan
ske samme skikkelse, i hvilket det var os over
leveret. Til gengæld førte overvejelser med 
hensyn til dets befæstigelse til platformen til 
en ændret fremgangsmåde. Dette hang 
blandt andet sammen med, at også selve plat
formen fik en ændret udformning, der var 
mere i overensstemmelse med tårnets oprin
delige udseende.
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Fig. 18. Thurah: H afnia  Hodierna. Stikket er ud .arsen
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De sprangede handsker fra Nørup kirke
A f  E L S E  Ø S T E R G Å R D

I. S p r a n g - ,  en (o fte st uden  a r t.) , [sbrcrç,’]( i  nyeste lid  optaget fra  no. d ia l. sprang (se  
herom D ed ek a m .H vitsø m fra N o rd m ø r .(1 9 1 4 ).
3 3 ff .) , oldn . sprang; jf . fsv ., ældre sv. spraang- ning, spra(n)gning, sprengning (  F ataburcn .
1 9 0 7 , l l l j f . ) ,  æ ldre sv. spronge-, sprenge- st.yeke (s m s t.) , sv. d ia l. språngclaken ofi. 
ssgr., om (fo rsk , genstande m ed) kn ytte t 
m ellem væ rk; vis tn ok  sam m enhørende m . sv. språng ( t y .  sprungj i  bet. nden aahning m l. 
de adsk ilte  ren d in gstraade, gennem  hvilken  
skytte len  fores", d-er vel er id en tisk  m . sv. d ia l. 
sprang, r e w e ,  spræ kke ( sm l. ogs. ty . f  sprang-, sprengwerk, gittervæ rk), og m . sv. språng, 
sprin g , se u . II. Sprang; m u ligv is  dog (se  
A arb .1 9 3 5 .3 2 ) sam m enhørende m . ty . spien- gen i  het.: is p m n g e  (m ed  farver, p letter, 
m onster o sv .) , sm l. sprange, spranget, sprang- let; arkæol. ell. haandarh .) betegnelse for en  
p r i m i t i v  f l e t t e t e k n i k  ( j f .  Slyng 2 .z ) ;  ogs. 
om  resu lta tet, d e t  f l e t t e d e  s t y k k e .  Bronce- aldernettet (o : om  et haarn et) adskiller sig noget i Monster fra den øvrige Sprang. Vore  
D am er.u>U 1 9 1 7 .2 .sp .l . et Stykke Sprang. F ort 
N u t .V lI .2 1 3 .  der kan . . f l e t t e s  Sprang  ganske uden Redskaber, blot det er muligt 
at fæste Traaden til et fast Punkt.A arb.
1935.35.

I den store »Ordbog over det danske Sprog« 
bd.XXI, der udkom i 1943, står, at »sprang« 
er en primitiv fletteteknik. Teknologisk set er 
sprang et kædestof, som dannes ved, at pa
rallelle kædetråde udspændt i en ramme 
slynges om hinanden med fingrene efter giv
ne regler. Denne textilteknik har i årtusinder 
været brugt til fremstilling af mindre brugs
ting, og blandt de få bevarede stykker er nu 
også et par handsker, som nylig blev fundet i 
N ørup kirke.

Der står i en krypt under kirkens nordka
pel nogle mere eller mindre sammenfaldne 
kister, hvoraf to ifølge traditionen skal ru m 
me Margrete Lange til Engelsholm og Knud 
Brahe, hendes anden mand. Kisterne er af 
træ med svungne barokprofiler og tresidet 
låg, hvilket daterer dem til den midterste tre- 
diedel af 1700-årene. Men da Margrete Lan
ge og Knud Brahe begge døde i begyndelsen 
af 1600-årene, kan kisterne ikke være de op
rindelige, eller også må traditionen være u- 
troværdig og kisterne høre til en anden be
gravelse.

I den såkaldte »Margrete Langes kiste«,

der består af en sortbejdset yderkiste med en 
fyrretræs inderkiste, ligger det mumificerede 
lig på et tykt lag af høvlspåner og humle 
(fig. 2). Liget måler 150 centimeter fra isse til 
hæl. I hovedenden af kisten lå der rester af 
ligtøj, hvoraf en silkeknipling og noget møn
stervævet florstof var bedst bevaret. Liget var 
iført de sprangede handsker (fig. 3), og på 
hovedet lige over panden kunne lidt af en 
blomsterkrans ses foran en kyselignende ho
vedbeklædning af silke, der var knyttet u n 
der hagen med silkebånd.

Selv om den mundtlige tradition i sognet 
vil vide, at handskerne har tilhørt Margrete 
Lange, og at de skulle være en morgengave 
fra hendes anden mand, må vi nok se os om 
efter andre personer med samme mulighed 
for en begravelse i Nørup kirke og dermed 
forrykke denne romantiske overlevering til 
et å rhundrede  senere i bedre overensstem
melse med kisternes datering.

Fig. 2. Det mumificerede lig i »Margrete Lauges kiste« 
iklædt silkekyse med en spinkel blomsterkrans synlig langs 
hårgrænsen.
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Vest for Vejle ved Nørup sø ligger kirken, 
der har fungeret som sognekirke og gravka
pel til den nærliggende herregård, Engels- 
holm, hvis ejere havde patronatsret over den.

Igennem mange hundrede  år har en lang 
række af landets gamle adelsfamilier været 
besiddere på Engelsholm, men især to ejere 
har sat deres præg på kirken. Den ene er 
Margrete Lange. En lille mindetavle i kirken 
med ufuldendt inskription fortæller: » A n n o  
1621 LOD ERLIG OG V E L B Y R D IG  F R U E  M E R G R E -  

t e  L a n g e  f o r f e r d i g e  d e n n e  c a p e l  o c  h v e l - 
l e  (hvælve) k o r i t  oc ...«. Året efter døde 
Margrete Lange, og vi får aldrig at vide, hvil
ke andre byggeplaner hun havde tænkt at 
udføre, og som kunne have afsluttet inskrip
tionen.

Den anden kendte ejer er storkøbmanden 
fra Horsens, Gerhard Hansen de Lichten- 
berg, som i årene 1732-33 lod foretage den 
næste store ombygning af både kirke og slot. 
Begge bygninger blev udvendigt forsynet 
med de karakteristiske løgkupler. Kirken 
blev indvendigt udstyret med malede deko
rationer, som stadig kan ses, og den står i dag 
med måske landets bedst bevarede barokin
teriør.

Samtidens anerkendelse af Gerhard de 
Lichtenbergs virksomhed som kirkeejer 
fremgår blandt andet af en mindetale, som 
rektoren i Horsens skole holdt over ham: 
»Ingen Kirke haver han ejet, at den jo  nu kan 
fremvises som en Sir for Landet og Æresstøt- 
te ham«, og der tilføjes: »Kommer I uværdi
ge Kirkeejere! Spejler Eder i denne Mand! 
Lader ikke hældende Taarne, aabne og halv- 
afblæste Tage, revnede Hvælvinger eller Lof
te, oprevne Gulve. Afdelinger lignende mere 
Baase end Kirkestole vidne om Eders alt for 
skammelige Gerrighed og uforsvarlige ringe 
Agtelse for det Sted, hvor Gud boer og dyr
kes«. Gerhard de Lichtenberg skødede i 
1754 Engelsholm til sin svigersøn, Christen 
Linde til LUsund. Denne havde fire år tidlige
re ægtet hans ældste datter, den da 18-årige 
Gedske.

Men allerede 1766 døde Gedske de Lich
tenberg — et halvt år efter, at hun havde mis
tet sit eneste barn, den 13-årige junker  Chre
sten. Selv blev hun 33 år. Om begge kan man 
i kirkebogen fra Nørup under henholdsvis

Fig. 3. En a f de sprangede handsker, der er udført i sort 
totrådet silke. 45 cm lange. Mønsteret er den franske lilje.
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den 1 1. juli og den 13. december 1766 læse, 
at de blev bisat i N ørup kirkes kapel. Disse 
begravelser kunne således passe bedre med 
de omtalte kister i nordkapellet.

Efter Christen de Lindes død i 1790 blev 
der i skibet opsat en mindetavle over alle tre.

De sprangede handsker og silkekysen, som 
den døde for godt to hundrede  år siden blev 
iklædt ved gravlægningen, er det eneste, der 
med sikkerhed kan identificeres af ligtøjet, 
p.gr.a. den meget dårlige bevaringstilstand.

I en forordning om begravelser blandt 
gejstlige og borgerlige udstedt af Frederik 
III i 1656 står der som andet punkt: »Skal 
Den Døde klædis uden Silcke Tøy oc Be- 
bremmelse, dog maa de Fornemmeste tilladis 
en Atlaskis eller Silcke Pude under Hofvedit, 
oc en Atlaskis Hue paa Hofvedit«, og under 
tredie punkt: »Til Liget at klæde maa ey be
dis uden aff neste Slect, Suogerskab, Naboer 
eller Venner, Otte eller Ti Personer i det me
ste icke heller andre eller flere, naar Liget 
legis i Kisten.«

Flere forordninger fulgte i løbet af 1700- 
årene, men ingen nævner ligtøjet eller ligets 
iklædning.

Fra undersøgelser af begravelser i kirker
ne ved man, at det i 1600-årene stadig var 
skik at klæde den døde i højtidsdragt, mens 
man i det følgende århundrede  gik over til 
kun at klæde den dødes hoved og hænder. 
For kvindernes vedkommende kunne man 
desuden tilpasse halsåbningen og dragtind
satsen efter gældende mode. I øvrigt svøbtes 
den døde i stof, der blev foldet i læg omkring 
liget.

I 1700-årene var sprangede handsker ikke 
ukendte i Europa, m en dette par fra Nørup 
kirke er indtil videre det eneste registrerede i 
Danmark. Tilsvarende lange fingerhandsker 
er bevaret i Sverige (fig. 4), og fra Norge ken
des blandt andet et par halvhandsker, der 
har været brugt som brudehandsker. Disse er 
på en lidt ubehjælpsom måde forsynet med 
en strikket tommelfinger. Begge par er sand
synligvis hjemlige arbejder spranget i hvid 
hørtråd.

En meget stor samling af sprangede gen
stande findes på Musées Royaux D’Art et 
D’Histoire i Bruxelles. Om denne specielle

samling vides, at den er udført af én bestemt 
dame, der boede i Briigge i det nordvestlige 
Belgien og som tilhørte bourgeoisiet. Blandt 
de mange arbejder, hun i tiden 1797-1835 
havde spranget, ses også handsker samt et 
påbegyndt arbejde i en rektangulær ramme.

Sprang fik i slutningen af forrige å rhund
rede en fornyet interesse på grund af arkæo
logiske fund, først det danske bronzealder 
hårnet fra Borum Eshøj, der blev fundet i 
1871, og senere et koptisk textilfund fra E- 
gypten, som blev erhvervet af Det kongelige 
kejserlige Museum i Wien. Begge fund gav 
anledning til intense tekniske studier, der 
snart blev publiceret. Med nye fund og gen
opdagede genstande i museernes samlinger 
øgedes interessen blandt textilforskere, og 
det viste sig da, at teknikken stadig blev prak
tiseret i afsidesliggende egne, holdt i live gen
nem en folkelig tradition, og at sprang også 
var kendt i mange lande uden for Europa.

At en vis lighed i de sprangede arbejder 
var slående trods afstand i tid og sted, er for
ståeligt, idet teknikken bygger på visse 
grundregler, som må følges og stadig vil gøre 
sig gældende.

Slyngningen af trådene i rammen udføres 
række for række ved den ene ende af kæde
trådene, og da disse er fikseret ved begge 
ender, forplanter slyngningerne sig til kæ
dens modsatte ende. Den ene halvdel bliver 
således et spejlbillede af den anden, og det er 
netop denne dobbelthed, der er sprangnin- 
gens egenart. Ved slyngningen af trådene til 
én fingerhandske, får man så at sige den an
den forærende (fig. 5). De lange tråde øverst 
på begge handsker, der i sprangrammen u d 
gør det afsluttede midterstykke, bliver efter 
en gennemklipning knyttet til frynser. H er
efter syes hver handske sammen langs lille- 
fingersiden og imellem fingrene.

I kisten fandtes som nævnt også andre tex- 
tiler end de sprangede handsker. Bedst beva
ret er en 97 centimeter lang silkeknipling, 
der med et bladmønster spejlvender, hvor 
kniplingen er bredest, og som lader formo
de, at den har været dobbelt så lang (fig. 6 ). 
Kniplingen er af en såkaldt Maline-type med 
konturtråde langs mønstrene, desuden ses 
en kreppet tråd, der i kniplingen udgør den 
stilk, hvorfra blade og blomster spreder sig.
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Fig. 5. Skematisk fremstilling a f sprangning a f et par handsker. Ved hjælpepindene er hver anden kædetråd foran og hver 
anden bagved. Når handskerne er færdige, klippes kædetrådene over på midten, og der knyttes frynser. Desuden vises analyse a f 
mønsteret på de sprangede handsker. Rapporthøjden er syv centimeter.

65



Fig. 6. Blonde, silkekniplingens oprindelige navn, der be
tegnede trådens elfenbensagtige farve. Den brede silke- 
knipling kan have været tilpasset halsåbningen i ligtøjet.

Silkekniplingen her, som på det bredeste 
sted måler 22 centimeter, er syet sammen af 
to enkelte, der hver især er komponeret til 
sammen at skulle danne en mønsterhelhed. 
Sammensyningen anes ti centimeter fra den 
lige kant.

Det andet fragment, som ligeledes fandtes 
i kistens hovedende, er et 21 centimeter 
bredt floragtigt silkebånd med smalle møn
sterborter på langs. Båndet var flere steder 
hæftet sammen med knappenåle, således at 
også denne udsmykning har været smukt ar
rangeret ved kistelægningen. Både silkeknip
ling og det mønstervævede silkeflor, der er 
maskinfremstillet, er typiske for 1700-årenes 
sidste halvdel, hvor mange udenlandske mo
deartikler blev importeret til Danmark, og 
den spinkle blomsterranke, der sad foran sil
kekysen, er sandsynligvis også af fremmed 
oprindelse, idet italienske nonner var kendt 
for at fremstille smukke kunstige blomster. 
De brugte blandt andet kokoner eller silkeor
mens hylsterhinder som grundlag for blom
sterbladene. Kransen her er dog udelukken
de formet af mange små firbladede blom
ster, der er dannet af uspundne silketråde, 
ombundet ved spidsen af hvert »blad«

Fig. 7. Et fragm ent a f  den blomsterkrans, der sad foran  silkekysen. De firbladede blomster er dannet a f  uspundne hvide 
silketråde. De spiralformede metallahns mørkere farve  skyldes ir.
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(fig. 7). Kransen er derefter samlet med spi
ralformede metallahn ind imellem. Disse 
lahn er tæt omvundet med silketråd og har 
muligvis skullet danne støvdragere. Sådanne 
galanterivarer kunne købes i København og 
sås meget ofte annonceret i Adresseavisen. 
Her et par eksempler fra 1762: »— sorte Sil
ke-Vanter —« og »Alle Sortementer af smuk
ke Bouqvetter og Hovedblomster, saavel Sør
geblomster af Staal-Lahn, og Allonger ligele
des af Staal, alle coulleurer nyemodigste Sil
ke Allonger, Sørgesætter, hvide Floers dito, 
Smekker, Garniturer af Blomster, Merlins 
Kniplinger, og smukke Staasbaand, tillige
med alle Sorter nyemodigste Silkebaand, faa
es i Baandfabriqveur Pullichs Boutiqve paa 
Østergade.«

De sorte sprangede handsker og øvrige 
textilfragmenter i den såkaldte »Margrete 
Langes kiste« er dragttilbehør, som var på 
mode i sidste halvdel af 1700-årene og der
med fra samme tid som den barokprofilere- 
de kiste med tresidet låg. Har man desuden 
familien de Lichtenbergs store betydning for 
Nørup kirke og herregården Engelsholm i 
erindring, er der al mulig grund til at tro, at 
kisten rum m er Gedske de Lichtenberg.

Ordbøgernes forklaring på sprang har 
igennem tiderne været til liden nytte for den, 
der ville søge betydningen af dette ord. Hos 
Matthias Moth (f. 1647) står der om sprang: 
det at gøre broget, fordele med farver. Hos 
andre ordbogsforfattere finder man, at knip
le, knytte, hækle og filére er synonymer til at 
sprange og endelig, at sprang er åbne borter 
på duge og håndklæder.

Ser man på middelalderens brug af ordet, 
dækker det tilsyneladende alt, hvor tråde 
danner et åbent prydværk. På Island kendes 
verbet spranga tidligst fra 1318, her sandsyn
ligvis i beskrivelsen af en broderiteknik, men 
også i de øvrige nordiske lande forekommer 
ordet, enten i sammensætning med andre 
textilord eller som hos Olaus Magnus, der i 
1500-årenes Italien skal prise de nordiske 
kvinders dygtighed. Han nævner da »dette 
hvidglinsende netværk, der kaldes sprang- 
ning«. I et andet samtidigt citat fra Jens 
Nielsens Visitatsbog står der: »Karen Gyl
denstjerne blev, 7 år gammel, overantvordet 
til en af klosterjomfruerne, hos hvilken hun

Fig. 8. Kopi a f  de sprangede handsker fra  Nørup kirke 
udført i hvid silketråd efter analyse og opmålinger. Ko
pieringen er foretaget a f  A nna Stefansen, Moesgård, 
hvor handskerne fremover vil kunne ses. Den ene hand
ske ses her spændt ud med nåle inden sammensyningen.

lærte at læse og skrive ... så og at knytte, knip
le og sprange ...«.

Mange andre eksempler på brugen af o r
det sprang kunne nævnes, men endnu mang
ler vi den filologiske undersøgelse af ordets 
oprindelse og betydning gennem tiderne, 
som textilforskeren dr. phil. Margrethe Hald 
efterlyste i 1950.

Tegning: Helle T h o rd u r  H ansen 
Fot.: Niels Erik Jeh rb o  
Sprangkopi: A nna Stefansen
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Rørby kirkes kalkmalerier
A f  H E N R I K  G R Æ B E  O g  P E D E R  B Ø L L I N G T O F T
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Endnu en gang er en omfattende kalkmaleri
udsmykning fra middelalderen ved at blive 
fremdraget af sit skjulested bag hvidtekalken 
i en kirke. Det er til enhver tid en glædelig 
begivenhed, når kalkmalerier uventet kom
mer til syne, og da især, når de som i dette 
tilfælde er af høj kunstnerisk lødighed. Dertil 
er bevaringstilstanden så god, at malerierne 
efter istandsættelsen kan tillades at fremstå 
helt i original uden en eneste retouchering. 
Det sker i Rørby kirke, en højt beliggende 
landsbykirke få kilometer sydøst for Kalund
borg. De nyfundte gotiske malerier er til
kommet engang i 1400-årenes første halvdel, 
i en periode, hvor malerkunsten var interna
tionalt præget. Den stærke påvirkning fra ita
liensk maleri og burgundisk hofkunst spred
te sig ud over hele kontinentet og blandedes 
op med lokale traditioner.

Det er fristende at se Rørby kirkes nabo
skab til den store handelsby som en forkla
ring på de nyfundne kalkmaleriers internati
onale orientering. Til selve sognet knytter 
der sig ikke særlige oplysninger, der kan sæt
tes i sammenhæng med maleriernes tilkomst.

Den statelige kirkebygning har en lang og 
spændende bygningshistorie og frem træder i 
dag med mange om- og tilbygninger. Inden 
længe vil også denne kirke i Holbæk amt bli
ve publiceret i »Danmarks Kirker«. Her skal 
blot kort nævnes, at kirkens ældste del udgø
res af skibet til en romansk kampestenskirke, 
der står tilbage nærmest klokketårnet. I go-

Fig. 1. Kristus som verdensdommer i ø stk a p p e n . Kjor
telens oprindelige kraftige blymønjefarve er forandret 
over i brunlige nuancer, også de øvrige farver er svække
de, og ansigtets modidering fremtræder knapt nok fo r  det 
blotte øje. Mellem mandorlaen og hvælvingsribberne 
kommer basunblæsende engle ned fra  hvælvets top (jvf. 
fig . 4). For neden er til venstre Jom fru M aria og nederst 
ildflammer, til højre er alt gået tabt.

tisk tid forhøjedes m urene på det gamle skib, 
og det forsynedes med to krydshvælvinger, 
hvor kalkmalerierne nu er kommet frem. 
Hvælvene er karakteristiske bl.a. ved en lille 
vulst, placeret i overgangen fra hvælvingsbue 
til hvælvingskappe. Denne bygningsdetalje 
forekommer i andre af amtets kirker, men 
lader sig næppe datere nærm ere end til 
1300-årene eller de første årtier af 1400-åre- 
ne.

Foreløbig er kun det vestre hvælvingsfag 
nærmest tårnet blevet afdækket og behand
let, medens små prøveafdækninger i det næ
ste hvælv mod øst har godtgjort, at også dette 
rum m er velbevarede kalkmalerier. En af
dækning her må af mange grunde vente et 
antal år endnu, og vi har derfor anset det for 
rigtigt at præsentere materialet nu, selv om 
kun halvdelen af de bevarede kalkmalerier 
er undersøgt.

Det var under forberedende arbejder til 
nykalkning i kirken, at farvespor først kom 
til syne på nordvæggen i skibets vestfag. Tak
ket være håndværkernes og sognepræstens 
årvågenhed kom nyfundet straks til Natio
nalmuseets kendskab og kunne fra første 
færd tages under behandling af konservator 
Robert Smalley, der siden hen har gennem 
ført den vanskelige og langvarige konserve- 
ringsopgave. Det er en hård belastning for 
en enkelt konservator med et arbejde af den
ne størrelsesorden, og det har derfor været 
en god omstændighed, at Konservatorskolen 
antog objektet til afgangsopgave for to ele
ver, H erm an Andersson og Peder Bølling- 
toft, der uden for det stramme restaurerings- 
program og dets økonomi har kunnet be
skæftige sig med forskellige former for u n 
dersøgelser.

Det første indtryk af de gotiske kalkmale
rier var stærkt præget af den karakteristiske 
ornamentik med rankeværket på nordvæg
gen og den markante båndomvundne stav på
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Fig. 2. Sy d k a p p e n s makabre skildring a f  de fortabtes 
vej til helvedesgabet længst til venstre. Ved ultraviolet 
belysning er der en stærk fluorescens fra  deko mponer et 
mørije på djævlenes pupiller, måske dette sted brugt til at 
illudere genskær fra  helvedes flammer.

hvælvingsbuen ovenover. Tankerne ledtes 
derm ed hen på Undløse kirke længere inde i 
landet på Sjælland, og der har ikke siden væ
ret g rund til at revidere denne første opfat
telse af en sammenhæng. Tværtimod er den 
blevet bestyrket ved den samtidig med Rørby 
foretagne genrestaurering af malerierne i 
Nødebo kirkes vesthvælving, hvilke fra gam
mel tid er tilskrevet Undløsemesteren. Ved 
restaureringen fremkom nye figurmalerier 
med en ansigtstegning ganske svarende til 
Rørby.

Kalkmalerierne i Undløse blev fremdraget 
1918 og kraftigt opmalede, hvilket en genre
staurering desværre ikke helt har kunnet bø
de på. De er blevet sat i direkte sammenhæng 
med endnu værre behandlede kalkmalerier i 
Stràngnås domkirke i Sverige, og på bag
grund af det nordiske samarbejde i unionsti
den, er mesteren kaldt for Unionsmesteren. 
I tre nylig udkomne værker er spørgsmålet 
om denne Unionsmester eller Undløseme- 
ster nærmere berørt. I »Sveriges Kyrkor, 
Strångnås domkyrka 1:3« betvivler man den
ne direkte sammenhæng mellem Undløse og 
Strångnås, og benytter i stedet betegnelsen 
Credomesteren, p.gr.a. hans motivvalg. I 
»Danmarks Kirker, Undløse kirke, Holbæk

amt« gives der heller ikke udtryk for større 
overbevisning om den direkte sammenhæng 
malerierne imellem. I det sidst udkomne 
værk: »A catalogue of wall-paintings in the 
churches of medieval Denmark, Skåne, Hal
land, Blekinge« udgivet af Institut for kirke
historie i København, benyttes navnet U- 
nionsmesteren fortsat, som navn på en værk- 
stedsgruppe.

Også i denne sammenhæng har de ny- 
fundne kalkmalerier i Rørby kirke værdi, 
måske ikke så meget for unionsspørgsmålet, 
men ved at vise, hvordan maleren eller værk- 
stedsgruppen er gået til værks med en 
opgave.

I det fortsat tildækkede østre hvælvingsfag 
i Rørby er billeder fra passionshistorien, me
dens der i den nyafdækkede vestre hvælving 
er en dommedagsfremstilling. Den døm m en
de Kristus er fremstillet i østkappen, omgivet 
af mandorlaen (strålekransen), og på begge 
sider dykker basunblæsende engle ned fra 
hvælvets top. Forneden er Jom fru  Maria og 
Johannes, sidstnævnte er dog gået tabt. De 
finere nuancer og skyggevirkning i Kristi an
sigt ses ikke mere med det blotte øje, men det 
ses, at han er fremstillet som en almindelig 
mand uden idealisering. Det er den kloge 
gamle mand med indtrængende blik, bred 
næse og et nærmest uudgrundeligt ansigts
udtryk. En mand af det jævne og et billede, 
der hører det westfalske eller nordtyske 
kunstområde til, hvor det borgerlige kom
mer til udtryk i maleriet i takt med byernes 
og håndværkerorganisationernes fremvækst. 
I slutningen af 1300-årene kommer det frem 
med mester Bertram fra Minden, der var 
virksom i Hamburg. Ligeledes viser bag
grundens udsmykning i Rørby med stjerner 
og lotusblomster et direkte kendskab til de 
malede altertavler. Den hævede højrehånd 
bringer derimod med den lidt kluntede ana
tomi snarere tidens træsnit i erindring.

I et af prøvefelterne i den østre hvælving 
ses en person anderledes elegant og modebe- 
tonet, beslægtet med det burgundiske maleri, 
med bælte om lænden og kort jakke over de 
krydsende ben.

I vestfagets sydkappe vises de fortabtes 
transport til helvede, der som sædvanlig gen
gives med et vældigt ildspyende djævlegab.
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Fig. 3. V e stk a p p e n  er brugt til en advarsel mod at snakke og larme under gudstjenesten. Djævle rapporterer alle 
overskridelser til mester øverst ( jv f  fig . 12). Scribe blasphemantes råber en a f  dem fra  et par, der sidder lovlig teet ved 
hinanden på pulpituret og dermed optræder vanhelligende.

Det er en i sit budskab usædvanlig påtræn
gende fremstilling, der i sin egen form for 
naturalisme, som den nu kan bruges til dette 
tema, understreger det selvforvoldte og ned
værdigende i denne situation, som er syn
dens løn. Motiverne er hver for sig velkendte 
fra andre dommedagsfremstillinger i det 
hjemlandske materiale, og i hvert fald den 
sidste gruppe, den ridende dødning med sin 
trofæ, er kendt fra ældre fremstillinger i 
Bregninge kirke og af Morten Maler i 
Skt. Peders kirke, Næstved. Motiverne tilhø

rer ikke monumentalkunsten, men må i de
res oprindelse søges i de illuminerede hånd
skifter. I 1300- og 1400-årenes opbyggelige 
bøger forekommer gerne tilsvarende tanke
vækkende figurer i rankeværket omkring 
den egentlige tekst.

Også i vestkappen (fig. 3) ses bogillustratio
nen. Fremstillingen er i sin helhed en advar
sel mod uopmærksomhed og snakken under 
gudstjenesten. Motivet følger en udbredt 
hjemlig tradition, der i Gammelsogn kirke i 
Vestjylland skriver sig tilbage til senromansk
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Fig. 5. Skt. Jørgen legenden fo r 
tceller om dragen, der piner en by. 
Den få r  daglig to lam at spise, men 
da det ikke er nok, skiftes det ene ud  
mod et menneske, og en dag falder  
loddet på kongens eneste datter. 
Tilfældigvis kommer Jørgen forbi 
og vil ikke adlyde advarselen om at 
flygte, men angriber dragen med 
sin lanse så heftigt, at han selv styr
ter til jorden. Selv om dragen er 
uskadeliggjort, forfcerdes folket 
over den, men Jørgen siger »nej, 
frygt ikke, thi Gud har sendt mig til 
jer fo r  at befri jer«. Da lod kongen 
sig døbe og alle med ham, og Jø r
gen drog sit sværd og dræbte dra
gen. Derefter lod kongen bygge en 
kirke til Jom fru Marias ære og til 
Jørgens, og på alteret sprang en 
kilde frem, der helbredte alle syge. 
Kongen tilbød dertil Jørgen umå
delige skatte, men han afstod og lod 
det fordele mellem de fattige (Le- 
genda Aurea, sidst i 1200-årene).

tid (1200-årene). På pulpituret i Rørby hol
der djævlene øje med alt hvad der sker, og 
rapporterer det straks op til mester (fig. 12), 
der noterer ned i sin bog. Pulpituret er en 
ejendommelig og genstridig figur i den 
krumme hvælvingsflig, og den detaljerede 
tegning af figurerne på pulpituret viser ret 
klart, at billedet er taget direkte fra en trykt 
bogillustration.

Vender vi os mod den nordre  hvælvings- 
kappe, er motivets opbygning atter mere sta
tisk, med Mikael Sjælevejer i vest og de lyksa
liges skare i øst og helgenen øverst med sin 
beskyttende udbredte kåbe. Vi ved ikke, 
hvem han er, blot at det er en mand med kort 
hår og hætte. Laurentius kan optræde i den
ne rolle, men han har ikke noget attribut el
ler kendetegn med i Rørby, og der er flere 
andre muligheder at vælge imellem. Måske 
har heller ikke maleren vidst, hvad han skul
le stille op med dette billede, og der er aldrig 
kommet tekst på et sprogbånd, der er tænkt 
at udgå fra helgenens mund.

På vestfagets nordvæg er et større parti af 
malerierne gået tabt omkring den forhøjede 
døråbning i midten ud til nordre våbenhus. I

malerierne er kanten til døråbningen marke
ret med en enkelt farvestribe. Hele den østre 
del af vægfladen optages af en blandt vore 
kalkmalerier usædvanlig dramatisk skildring 
af Skt. Jørgen og dragen, og midt på vægfel
tet er netop i kanten af det ødelagte parti 
over døråbningen bevaret to kronede hove
der med glorie. Personen mod vest ses at væ
re en kvinde. Mellem Skt. Jørgen og gruppen 
med de to glorier er i det livfulde rankeværk 
udsparet plads til et stort kors med ca. 90 cm 
lange arme (fig. 4). Korsets konturer er ridset 
ind i kalken, men andre spor som efter en 
fæsteanordning mangler. Korsets samtidig
hed med Skt. Jø rgengruppen  fremgår af, at 
farven fra ornamentmalerens fyldte pensel 
er dryppet ned over kampscenen.

Skt. Jørgens legende (jfr. billedtekst fig. 5) 
fortalte oprindelig om helgenens martyrdom 
og ikke et ord om dragen. Den kommer først 
ind i middelalderen, til dels som følge af 
korsriddernes møde med det eventyrlige 0 - 
sterland, og snart blandedes legenden sam
men med fortællingen i Johannes’ Åbenba
ring kap. 12 om ærkeengelen Mikael, der be
sejrer dragen, som forfulgte kvinden med
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Fig. 6. Detalje a f  fig . 5 , på skibets n o rd væ g . Den sorte 
figurtegning står bevaret med sin oprindelige nuance på 
kobberfarverne. Korset på skjoldet er derimod dekompo
ner et mønje og fremtræder nu sort.

barnet. U nder indtryk af denne fortælling 
har man så betragtet Skt. Jørgen på den altid 
hvide hest som Kristus, og prinsessen han be
frier som Maria. Det er derfor ikke utænke
ligt, at det kronede kvindehoved med glorie 
over for Skt. Jø rgengruppen  er Maria, men 
eksempler på, at dragekampen skulle være 
stillet som hovedmotiv op mod et kors, ken
des ikke andre steder fra. Måske har den i 
rankeværket udsparede plads til et kors væ
ret tiltænkt en persons eller et selskabs eget 
våbenmærke.

Der er i billedet af Skt. Jørgen  gjort g run 
digt rede for alt, hvad der fortælles i legen
den om kampen, og ligeledes redegøres der 
nøje for en ridders udstyr i begyndelsen af 
1400-årene. Det som egeblade udskårne, ud- 
flyvende ærmebånd tilhører moden, og det 
samme gør de små bjælder, han har i taljen. 
Man fandt også på at hænge bjælder i en kæ
de om skuldrene, men denne ekstreme og 
upraktiske skik med en lang bjældehale ned 
ad ryggen må formodes at have været et mo
delune af kort varighed. Den danske foged i 
Vàsterås i unionstiden er iført samme bjælde
hale på korstolene i domkirken, og de er fra 
tiden omkring 1430. Det forekommer da 
motiveret at datere malerierne i Rørby til

omtrent samme tid, selv om helhedsindtryk
ket godt kan virke noget ældre.

Korset på ridderens skjold påkalder sig li
geledes særlig interesse. Det er en variant af 
et krykkekors, der i denne form med afrun
dede yderender (fig. 6 ) er kendt fra Venedig, 
Lombardiet og Valence (Dröme) i det sydøst
lige Frankrig. Dette gør os vel ikke ret meget 
klogere, men det står helt klart, at dette 
blandt vore kalkmalerier ganske enestående 
billede med landskab og hest er hentet direk
te fra miniaturerne, som vi kender dem fra 
Frankrig og Tyskland.

De mange motivgrupper i hvælvet bindes 
på en Fin måde sammen ved hjælp af den i 
al sin enkelhed festlige ornamentik. Iøjne
faldende er de gammelkendte motiver på 
buerne med en båndomvunden stav, her ud 
ført med en sjælden kraft. I kapperne er 
bunden fyldt med lotusblomster, et af de al
mindelige motiver på de fine silkestoffer, der 
produceredes i Venedig efter et oprindelig 
kinesisk mønster. Det benyttes hyppigt i ma
lerkunsten til markering af de fine personer 
eller netop som baggrundsdekoration, såle
des hos mester Francke i Hamburg. Blom
sterne i Rørby er individuelt malede, veks
lende med felter med »stjerner«, hurtigt ma
lede med tre streger og anbragt efter et be
stemt skema. Uden begrænsningslinjer af
sluttes hvælvingskappernes dekoration ø- 
verst med rankeslyng ligesom en toproset. 
Det samme rankeslyng dominerer på nord
væggen og er meget drevent udført. Når hel
hedsindtrykket er så ualmindelig betagende i 
Rørby kirkes kalkmalerier, skyldes det må
ske, at alt frem træder i original. I praktisk 
taget alle andre kirker er kalkmalerier ud 
bedret med retouchering med deraf følgen
de stivhed.

Det afgørende i helheden er selvfølgelig 
farverne, og selv om alt fremtræder i origi
nal, viser nærmere undersøgelser, at farve- 
indtrykket oprindelig har været ret meget 
anderledes. De farver, kalkmaleren har 
brugt i Rørby, dækker for så vidt den skala, 
der har været almindelig i samtiden. Farver
ne har alle været billige og letfremstillelige.

Maleren har først og fremmest anvendt 
gule og røde okkerfarver. Dernæst har en rig 
brug af blymønje tillige med en eller flere
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grønne kobberforbindelser fundet sted. Den 
stærkt orangerøde blymønje står i dag for
andret over i brunsorte nuancer, men må, 
eftersom den er brugt overalt i kalkmale
rierne, oprindelig have præget indtrykket af
gørende. Således er f.eks. halvdelen af bag
grundens blomsterornamenter udført i bly
mønje. Mest kompakt forekommer den i Kri- 
stus’ kjortel i østkappen. Farven optræder 
mange steder svagt, hvilket til dels skyldes en 
dårlig afbinding på kalkbunden.

Det er uvist, om maleren har brugt en blå 
farve, men eftersom der i datiden forekom
mer opskrifter på, hvordan man kunne 
fremstille en kalkblå ud fra en grøn kobber- 
farve gennem en behandling med blandt an
det sønderdelt læsket kalk, er det højst tæn
keligt. Den kalkblå farve skal have haft en 
uheldig tendens til atter at blive grøn med 
tiden, hvilket kan være årsagen til, at vi i dag 
ikke kan se den. Men tilsætningen af læsket 
kalk i fremstillingen kan måske hjælpe os, ef-

Fig. 7. I de arbejdende kvinder nederst i ve stk a p p e n  

ses den oprindelige sorte figurtegning i den ene kvindes 
ansigt bevaret i sin oprindelige farvestyrke.

tersom enkelte af de grønne kobberfarver i 
kalkmalerierne tydeligt er lagt op i kalk. Det 
gælder f.eks. Marias kåbe i østkappen og ho
vedlinet på den kvinde, der sidder på pulpi
turet i vestkappen.

Maleren har ud over blymønjen anvendt 
en blygul farve, der måske er identisk med 
blytingul, der på denne tid skal have været 
den foretrukne gule blyforbindelse. Farven, 
der i dag står bleget, har hidtil kun været at 
finde på nordvæggen, hvor den f.eks. har 
været brugt i kæden med bjælder, der er lagt 
om Skt. Jørgens skuldre.

Desuden har maleren anvendt en meget 
hvid kalk som farve. Denne har især været 
lagt på lokalfarverne som et m odulerende 
højlys. Farven står de fleste steder svagt beva
ret, men det er stadig muligt at få et indtryk 
af, hvordan maleren har brugt den på no rd 
væggen, f.eks. i et højlys på ridderens lanse 
og i baggrundens landskab. Han har også be
nyttet kalken i en farvelægning af Skt. J ø r 
gens ridderskjorte.

Maleren har i figurtegningen hovedsagelig 
brugt en ren sort farve, der har været frem
stillet af knust trækul. Farven har som bly
mønjen været dårligt afibundet på kalkbun
den og står flere steder så svagt bevaret, at 
det kan være vanskeligt at fornemme den. Vi 
kan trods dette få et godt indtryk af, hvor 
kraftigt den må have præget det endelige 
maleri i fremstillingen af de arbejdende kvin
der i vestkappens sydflig, hvor stregen i en 
ansigtstegning er bevaret i sin oprindelige 
farvestyrke (fig. 7).

Farven på nordvæggen i Skt.Jørgensbille- 
det har været blandet med rød okker, for
mentlig fordi maleren har villet opnå en var
mere nuance i tegningen. Dette har bevirket, 
at denne i dag står tilbage i en rød streg, 
hvilket skyldes de fine okkerpartiklers evne 
til at trænge ind i kalkbunden i modsætning 
til trækulspartiklerne, der hovedsagelig for
bliver oven på kalken. De grønne kobberfar
ver derimod har, som det ofte er tilfældet i 
gotisk kalkmaleri, bevaret den oprindelige 
nuance (fig. 5).

De nævnte farver er måske ikke de eneste, 
der har været brugt af kalkmaleren. Gennem 
resultater opnået ved undersøgelser i ultra
violet lys, er der iagttaget fluorescensfæno
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Fig. 8. Ultraviolet-fluorescensoptagelse a f  M ikael Sjælevejer i nordkappen, der viser en tydelig fluorescens i glorie og 
klædedragt, hvor der i dag ikke optræder synlige farver. Fluorescensen tyder på en anvendelse a f  flygtige organiske 
plantefariier.

mener, der kan stamme fra en anvendelse af 
plantefarver i karnationer (f.eks. i ansigter 
og på hænder), glorier og klædedragter, der i 
dag står uden synlige farver. Ved en betragt
ning af Skt. Mikael i nordkappen (fig. 8) 
fremgår det tydeligt, hvordan de fluoresce
rende lokalflader er klart definerede inden 
for yderkonturerne i figurens klædedragt og 
glorie. Vi ved ikke, hvilke farver det drejer 
sig om, men glorien kan måske have været 
udført i en gul plantefarve. Fra Valentin

Boltz’ Illuminierbuch (1549) har vi kendskab 
til, hvordan man f.eks. af planten Farvevau 
kunne fremstille en klar gul farve ved en 
langsom afkogning i kalkvand. Tilsvarende 
fremgangsmåder kan måske have gjort ud 
trækninger af plantefarver direkte anvende
lige på kalken.

Det kan udmærket tænkes, at plantefarver 
i klare stærke nuancer har været brugt, selv 
om de blegedes og forsvandt med tiden. De 
må have kunnet udvide kalkmalerens be
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Hg. 9. I  denne detailoptagelse a f  de frelste sjæle ved Skt. Peder i nordkappen, der er foretaget i natriumlys, træder de 
svagt bevarede f  igurtegninger frem . Karnationen på den gejstlige fig u r  til venstre ses også. Optagelsen viser natrium
lysets store betydning i dokumentations/j emed.

grænsede farveskala betydeligt. Måske kan 
plantefarverne have været brugt på samme 
måde, som illuminatorerne brugte dem på 
papir og pergament.

Kalkmalerierne i Rørby er udført på en 
bund, der består af to kalklag. Dette gælder 
også, hvor de er udført oven på senromanske 
malerier, der er kommet til syne på nordvæg
gen i det vestre hvælvingsfag. Det første kalk
lag, der har en mørk okker tone, har været 
meget ujævnt påført og er mange steder strø

get sammen i klumpede partier. Kalken, der 
efter alt at dømme har været tilslået en u- 
brændt kalk for at undgå svindrevner under 
optørringen, er lagt på i et 2-4 mm groft 
struktureret lag med græskoste, hvoraf strå 
på op til 9,5 cm er registreret i kalkbunden. 
Det har ikke været muligt at konstatere, 
hvorvidt denne kalkning har været udført i 
forbindelse med hvælvets opførelse, men det 
er højst tænkeligt. Fladerne kan altså have 
stået kalkede, før mesteren ankom til kirken,
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Fig. 10. De indtegnede linjer på figurerne er tilfældigt 
valgte eksempler på, hvordan maleren kan have define- 
ret figurernes udstrækning og indbyrdes placering ved 
hjælp a f  en målestok med en bestemt måleenhed.

hvilket synes bestyrket af, at der er foretaget 
en afskrabning af overfladen, hvor maleren 
har fundet den for grov. Således er der f.eks. 
sket en kraftig nivellering af overfladestruk
turen i østkappen omkring Kristi hoved og 
brystkasse, der har efterladt spor af det an
vendte værktøj.

Det efterfølgende kalklag, hvorpå male
rierne er udført, kan med sikkerhed henfø
res til malerens værksted. Kalken, der har en 
lys okker tone, er lagt på den grove kalkbund 
i et jævnt 0,5-1 mm tyndt lag.

Det kan ikke fastslås, hvorvidt maleren har 
arbejdet fra et mindre, flytbart stillads, der 
har været rejst i forbindelse med udførelsen 
af malerierne, eller fra et bygningsstillads, 
der har stået tilbage efter hvælvslagningen. 
Vi kan derfor ikke sige noget bestemt om, 
hvordan maleren systematisk kan være gået 
til værks, f.eks. om der blev kalket en enkelt 
kappe eller et helt hvælv ad gangen, eller om 
måske hele kirken blev kalket, inden arbejdet 
med malerierne påbegyndtes.

Enkelte pålægninger af de gule og røde 
okkerfarver tyder på, at der er stræbt i ret
ning af en kalk-fresco teknik, en teknik hvor 
maleren arbejdede med sine farver på en ny
kalket bund, og at der således blev arbejdet 
på flere mindre, nykalkede flader ad gangen.

Maleren kunne tilsætte bindemidler for at 
udvikle bindingseffekten i den fugtige kalk
bund. Vi kan med sikkerhed fastslå, at han i 
pålægningen af visse farver må have benyttet 
en form for organisk bindemiddel. Dette 
gælder især for blyfarverne og den trækul
sorte farve, samt enkelte farveforstærkende 
nuancer i de gule og røde okkerfarver, men 
det er ikke lykkedes i forbindelse med nogle 
foretagne analyser at fastslå, hvilket, eller 
måske snarere hvilke, det kan dreje sig om. 
En forsigtig hypotese er, at maleren måske 
har benyttet kassein og kassein-bivoks emul
sioner.

Det er ved hjælp af simple målinger i 
hvælvkapperne lykkedes at få et indtryk af, 
hvordan maleren ved hjælp af to simple me
toder har kunnet skabe en nøjagtig indbyr
des kompositorisk balance i malerierne, der 
virkede harmonisk, når hele hvælvet efter 
endt udførelse skulle betragtes fra gulvet. 
H ar man først selv stået på et stillads oppe
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Fig. 11. UItravioletfluorescensop- 
tagelse a f  Skt. Peder og de frelste 
sjæle, der viser en fluorescens bl.a. i 
Peders klædedragt og glorie, hvor 
der i dag ikke optræder synlige fa r 
ver. Det stærkt fluorescerende parti 
på den midterste figurs overkrop 
angiver sandsynligvis malerens 
første markering a f  figurgruppens 
placering.

pen -  i samme højde som det balanceskaben- 
de m idtpunkt i sydkappen, hvilket ligger i 
skæringspunktet mellem den stjernedække- 
de baggrund og øjnene på den mandsriden- 
de djævel i midten. Disse mål har ved prøve
målinger foretaget med en lodsnor fra det 
vandrette stillads, der var rejst under re
staureringen, vist sig at variere inden for blot 
en enkelt centimeter.

Denne fremgangsmåde har tilsyneladende 
været fulgt op af en lige så enkel metode ved 
defineringen af figurernes udstrækning og 
indbyrdes placering. Maleren kan her have 
anvendt en smidig målestok med en fast må
leenhed. F. de Bruun har i »Försök till be- 
ståmmande av 1400-talets gamla och nya 
aln« bestemt 1400-årenes gamle svenske alen 
til at have været ca. 52,5 cm, hvilket, eftersom 
dette mål optræder med blot en halv centi
meters variation i Rørbymalerierne, synes at 
udgøre den måleenhed, mesteren kan have 
betjent sig af i de enkelte scener.

under en hvælvingskappe, ved man, hvor 
vanskeligt det må have været for maleren i en 
arms længde fra de krum m e flader at over
skue en helhedsvirkning, og hvor let det må 
have været at fejle i figurernes placering og 
indbyrdes størrelsesforhold.

Maleren har ikke kunnet foretage nøjag
tige placeringer ved at måle ud fra ribber og 
ribbekryds, da hvælvet er opført med naturli
ge skævheder. Han må derfor have benyttet 
andre metoder. Ved at anvende en lodsnor 
med nøjagtig den samme længde fra scene til 
scene i kapperne, har han kunnet placere af
gørende balancegivende billedelementer i 
samme højde. Dette er gjort ved at måle med 
lodsnoren fra overfladen i kapperne og ned 
til det stillads han stod på, hvilket naturligvis 
har krævet, at dette hele tiden havde samme 
højde. På denne måde har maleren således 
over tre kapper kunnet angive toppunkterne 
i Kristi glorie i østkappen samt Skt. Mikaels 
og skærmkappehelgenens glorie i nordkap
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Fig. 12. Djævelen øverst i 
vestkappen noterer alle 
forseelser ned i sin bog, 
hvor der på dansk står 
skrevet: de glemmer, jeg  
gemmer.

På hvilken måde maleren kan have benyt
tet sig af alenmålet (?) i sine figurfremstillin
ger, kan måske anskueliggøres ved nogle op
målinger, der er foretaget i sydkappen. Må
lene, der er taget langs overfladen, svarer til 
1 eller IV2 alen (fig. 10).

Maleren har tilsyneladende, inden han be
gyndte at male på kalken, ved enkelte marke
ringer angivet, hvor figurerne skulle place
res. Det har ikke været muligt at opklare, i 
hvilken teknik og i hvilket omfang det er 
gjort, men markeringerne, der forekom 
stærkt flourescerende i ultraviolet lys, må 
nærmest være afsat med en bred malekost. 
Han har antagelig skabt markeringerne for 
at danne sig et overblik over kompositionen, 
inden han ved hjælp af lodsnor og målestok 
gik i gang med udførelsen af malerierne. På 
hvilken måde det er gjort, kan man få et u d 
mærket indtryk af i nordkappens fremstil
ling af Skt. Peder med de frelste sjæle, hvor 
et stærkt fluorescerende parti i f igurgrup
pens midte — og et under denne — synes at 
angive gruppens placering (fig. 11).

Malerens metoder synes at vise, at han in
den udførelsen af malerierne må have stået 
med et gennemarbejdet billedprogram i hån
den, og at der næppe kan have hersket no
gen tvivl om, hvordan de enkelte scener og 
figurer skulle komme til at se ud. Dette un
derbygger formodningen om en anvendelse 
af forlæg og skitsetegninger.

Det er på grundlag af malerens arbejdsme
toder i udførelsen af malerierne i hovedtræk 
muligt at skabe sig et indtryk af, hvordan han 
er gået til værks. Han må således være startet 
med en anlægning af figurerne og have stået 
med en færdig opmaling af lokalfarverne i 
klædedragter, karnationer og glorier, inden 
baggrundens ornamentik blev malet ind. 
Baggrundens blomsterornamentik er klart 
indpasset i forhold til figurerne. Efter udfø
relsen af ornamentikken har maleren sikkert 
foretaget enkelte farveforstærkende module- 
ringer og lagt sit højlys ind og derefter ud 
ført de afsluttende sorte figurtegninger og 
skriftbåndene. Der er flere eksempler på, 
hvordan sorte yderkonturer i figurerne lig
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ger ind over blomsterornamenterne. Tilsva
rende ses det af en deling i udførelsen af tre 
blomsterornamenter til højre for skærmkap- 
pehelgenens hoved i nordkappen, hvordan 
maleren i indmalingen af ornamentikken har 
givet plads for en senere indplacering af et 
skriftbånd, som aldrig blev udført (fig. 13).

Det har ikke indtil videre været muligt 
gennem en stilistisk og kvalitativ vurdering af 
malerierne at klarlægge, hvor mange »hæn
der« der har medvirket ved udførelsen, men 
vi kan nok gå ud fra, at mesteren ikke har

stået alene med arbejdet. Han kan således, i 
betragtning af at han må have været en om 
rejsende kunstner, have benyttet lokale ma
lersvende til at forestå kalkningen og måske 
udførelsen af ornamentikken. Hvor hurtigt 
maleren har arbejdet, ved vi ikke noget be
stemt om, men det er ikke utænkeligt, at han 
med en eller to svende på stilladset har været 
i stand til at udmale en hel hvælving i løbet af 
ganske kort tid, måske 8-14 dage.

Det må i mesterens tilfælde, både for ham 
selv og for bestilleren af udsmykningen, have

Fig. 13. I blomster ornamenterne til højre fo r  helgenen ses det, hvordan maleren har afpasset ornamenterne i forhold til 
figurens glorie. En gennembrydning a f  ornamenterne ud fo r  helgenens ansigt viser, hvordan der er taget hensyn til en 
senere indplacering a f  et skriftbånd, der aldrig er blevet udført.
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været vigtigt, at der kunne fremvises skitse
bøger før arbejdet påbegyndtes, således at 
man kunne få et indtryk af maleriernes ud 
formning. Måske har skitsebøger, hvis de har 
eksisteret, indeholdt aftegninger fra andres 
kunst, typiske fremstillinger og afkalkeringer 
fra bøger og bloktryk. I Valentin Boltz’ før
nævnte Illuminierbuch gives der anvisninger 
på, hvorledes en maler på »durchscynig pa- 
pyr« (gennemsigtigt papir) nemt kunne af
kalkere et andet arbejde. Skitsebøgerne kan, 
som det er tilfældet i en skitsebog fra Böh- 
men, også have indeholdt portrættyper, der 
satte maleren i stand til at variere ansigtsteg- 
ningerne, når han stod og malede på stil
ladset.

Det er tænkeligt, at skitsebøgerne kan have 
fungeret som et billedkatalog, bestilleren 
kunne kigge i og måske bestemme sig efter. 
Hvorvidt billedprogrammet, valget af moti
ver, indskrifter og ornamentik afhang af 
kalkmaleren eller bestilleren er uvist, men 
det må være sandsynligt, at bestilleren på for
hånd havde overvejet, hvilke motiver der 
skulle afbildes, og måske selv har stået med et 
forlæg, kalkmaleren skulle overføre til væg- 
og hvælvflader.

Vi må gå ud fra, at mesteren har indgået 
en form for kontrakt med bestilleren, inden 
arbejdet påbegyndtes. Desværre kendes ikke 
i Norden sådanne kontrakter, og derfor kan 
vi heller ikke sige noget bestemt om, hvordan 
de var udformede. En bevaret kontrakt fra 
Frankfurt (1445), der er indgået mellem en 
mester Hans og et Sankt Nikolaus broder
skab, giver dog et udm ærket indtryk af, hvad 
en sådan kan have indeholdt. I kontrakten, 
der drejer sig om udmalingen af et kapel, 
foreligger de aftaler maleren og bestilleren 
traf  om udførelsen af malerierne, hvilke sce
ner der skulle fremstilles og deres placering i 
hvælvet samt om den betaling, maleren skul
le have for udførelsen, heri var medregnet 
hans udgifter til materialer. Kontrakten af
sluttes med en bestemmelse, hvorefter male
ren, hvis han ikke overholdt de indgåede af

taler, var forpligtet til at dække de omkost
ninger, bestilleren måtte få heraf.

1 Rørby kirke har maleren utvivlsomt ud
ført sin opgave som aftalt, i hvert fald i vest
faget, som vi kender. Den grundige planlæg
ning af udsmykningen og den gennemgåen
de måleenhed han har benyttet sig af, viser at 
arbejdet er forestået af en og samme mand. 
En almindelig betragtning af værket kan let 
føre til den opfattelse, at flere har været be
skæftiget med opgaven, hvilket også er blevet 
livligt diskuteret under restaureringen. An- 
sigtstyperne er f.eks. meget forskellige, når 
Kristushovedet i østkappen sammenlignes 
med Skt. Jørgen eller den arbejdende kvin
de. Dette beror dog snarere på forskellige 
forlæg, hvad enten det har været tilgængeli
ge illustrationer eller malerens egne skitser 
eller kunnen.

Det er på disse betingelser, som er almin
delige for vore kalkmalerier, vanskeligt at 
indkredse kunstneren selv. Kristusansigtet 
tyder på et personligt kendskab til nordtysk 
maleri, der har sine rødder tilbage i 1300- 
årene, og med den meget dygtige udførelse 
af Skt.Jørgensgruppen er det et spørgsmål, 
om ét forlæg alene har dannet grundlag. 
Stammer maleren mon selv oprindelig fra 
Tyskland?

Det sammensatte i dette billedværk gør det 
vanskeligt at datere, men tiden 1410-30 fore
kommer ikke urimelig i forhold til det hjem
lige materiale. Rørby malerierne hænger 
nært sammen med udmalingerne i Undløse 
kirke og Nødebo kirke og må ikke slippe den 
tidsmæssige kontakt med udløberne til kir
kerne i Holtug og Tybjerg, sidstnævnte no
genlunde dateret af våbenskjolde til omkring 
1440. På samme måde er der en kontakt til 
malerierne i Ballerup kirkes kor, daterede 
ved en indskrift til 1440’rne.

Disse navne kan nævnes sammen på grund 
af visse fællestræk over for andre grupper, 
og her må Strångnås kunne nævnes med 
samme ret. Unionstanken kan efter vores op
fattelse leve lidt endnu.
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Qajå, en køkkenmødding i dybfrost
Feltrapport fra arbejdsmarken i Grønland
A f  J Ø R G E N  M E L D G A A R D

Nationalmuseets Arbejdsmark rækker vidt i 
tid og rum, men forbavsende ofte søger vi 
alligevel tilbage til de samme lokaliteter, til de 
samme problemer, ad spor som vore forgæn
gere eller vi selv har haft færten af, og som vi 
nu fornemmer kan føre os videre. Tyve år 
efter, hundrede år efter, sporet kan stadig 
være varmt og lovende.

Fra arbejdsmarken i Grønland, hvor etno
grafen vender tilbage og får uddybet et 
spørgsmål, og arkæologen stadig graver dy
bere i sin køkkenmødding, skulle denne be
retning være et godt eksempel. Vil man u d 
trykke det pænt, kan den måske siges at u n 
derstrege kontinuiteten i feltarbejdet og 
forskningen.

For 30 år siden tog Nationalmuseet proble
met om en »stenalder« i Grønland op til u n 
dersøgelse. Helge Larsen og Glob var startet

20 år tidligere vest og øst i landet, og de var 
nået 7-800 år tilbage i tiden. 1953 var de sam
men i Disko Bugten, og stenalderbopladser 
blev nu opdaget og undersøgt på de fleste 
lokaliteter langs kysten, hvor de gjorde land- 
nam. Lokalbefolkningen bevarer myter til et
nograferne om Alaska-Larsen og åndem aner 
Glob. Særlig opmærksomhed viede man de 
klassiske bopladser Sarqaq og Sermermiut, 
hvor studenterne George Nellemann og Jør
gen Meldgaard blev placeret. De gravede i 
dybden, og en tvedelt stenalder blev erkendt 
og benævnt: Sarqaq kulturen og Dorset kul
turen.

Hovedgravningen blev Sermermiut ved 
mundingen af Jakobshavn Isfjord. Her hav
de Thomas Thomsen fra Nationalmuseet 
udført prøvegravninger i 1909 og derefter 
foreslået, at en systematisk undersøgelse af

Jakobshavn Isfjord. Sermermiut bopladsen under opmåling ved Nationalmuseets undersøgelser i 1953.
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denne vigtige boplads burde foretages af 
museet snarest muligt. Og muligt blev det så i 
1953 ...

20 km længere inde i Jakobshavn Isfjord 
ligger den sagnomspundne boplads Qajå. 
Den var sidst beboet i en periode i 1700-åre- 
ne, og Hans Egedes søn Poul Egede var på et 
kort besøg herinde 1737. Det lykkedes ham 
som den første og sidste europæer med en 
båd at manøvrere sig frem mellem isfjeldene 
til bopladsen, og han kaldte stedet Island på 
grund af den overvældende mængde af is. 
Midt i 1700-årene har beboerne måttet opgi
ve pladsen — som Sermermiut, der et år
hundrede  senere lå øde »på grund af den 
fremadskridende isbræ«. En svensk ekspedi
tion når ind til området i 1870, og lederen 
A. E. Nordenskjöld konstaterer, at den vældi
ge bræ-rand nu stod kun få hundrede  alen 
fra den forladte boplads. Men dette blev 
grænsen for indlandsisens fremstød. I løbet 
af de følgende 80 år trak bræen sig 25 km 
tilbage, fjorden er blevet et 45 km langt far
vand opfyldt af isfjelde.

Forud for udgravningen ved Sermermiut i 
1953 var magasinerne hjemme på museet 
gennemgået, og i en gammel trææske m ær
ket Qajå var genfundet redskaber, der med 
vor nyerhvervede viden kunne bestemmes 
som Sarqaq kultur. Konklusionen syntes at 
være, at Qajå havde været beboet i Grønlands 
første stenalderperiode, samt at klimaet i de 
følgende årtusinder på intet tidspunkt havde 
været så ugunstigt som i 1800-årene, da bræ
randen stod truende over Qajå. Qajå boplad
sen kunne få en nøgleposition for forståelsen 
af kultur- og klimaudviklingen i Vestgrøn- 
land, og vi gik op på en fjeldtop ved Sermer
miut og fokuserede med kikkerten på det 
forjættede land ved Qajå bag isfjeldene.

Arbejdsmarken blev dog i denne omgang 
ikke Qajå, men museumskælderen. Sermer- 
miut-materiale skulle registreres og bearbej
des og sporet til Qajå forfølges i magasiner 
og arkiver. Æsken med stenredskaber førte 
til et brev fra finderen Carl Fleisher i G røn
land til professor Japetus Steenstrup, dateret 
18. aug. 1871.

Zoologen Steenstrup var pioneren inden 
for udforskningen af stenalderbopladser i 
Danmark. Han navngav dem »Køkkenmød
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dinger«, en betegnelse for skaldynger og af
faldslag, der snart indgik i det internationale 
arkæologiske sprog. I 1860’erne førte Steen
strup en heftig polemik med arkæologen 
Worsaae, der foreslog en kronologisk opde
ling af stenalderen, hvor køkkenmøddinger
ne var begrænset til bopladser i »en ældre 
stenalder«. 1870 søgte Steenstrup åbenbart 
støtte for sin opfattelse ved at skaffe materia
le fra Grønland, hvor der endnu i en jernal
derkultur blev lagt lag på lag i eskimoiske 
køkkenmøddinger. Han skrev breve til stats
ansatte folk i de små vestgrønlandske kolo
nier, og fra Disko Bugten fik han et positivt 
svar fra handelsassistenten i Claushavn, Carl 
Fleisher, der samme sommer havde startet 
en systematisk bopladsudgravning -  den før
ste i Grønland.

Den 21-årige Carl Fleisher er af dansk
grønlandsk familie, og faderen er kolonibe
styrer i Jakobshavn, hvor han har en samling 
gamle ben- og stenredskaber. Interessen for 
eskimoernes historie holdt sig i slægten. 
Knud Rasmussen, f.eks., der 50 år senere ta
ler om sin lærde »onkel Carl«, som lever sit 
lange liv mellem grønlandske fangere.

Carl Fleisher har hørt om Qajå-bopladsen, 
og sammen med 6 fangere fra Claushavn la
ver han en 8-dages ekspedition derind. De 
bærer skindbåde over land til den af isfjor
den aflukkede fjordarm Tasiussaq og når 
frem til Qajå og isfjorden sydfra.

Rapporten til Steenstrup indledes med be
mærkninger om de særlige grønlandske for
hold og hans egen ukyndighed: »... det er en 
slem ting heroppe i Grønland, at jorden er frossen 
hele sommeren, når man kommer lidt dybt ... men 
når nu blot det. De få r  hjem må være til nogen 
nytte; jeg har gjort, mig al den umage, jeg kunde, 
men det er ikke så godt at samle knokler, når man 
ikke ved, om de har nogen betydning ...« Senere 
følger en forbløffende og detaljeret profilbe
skrivelse af »de a f mig gennemsøgte forskellige 
lag«. Han redegør for en »Køkkenmødding 
No. 1« på den faste stengrund med mange 
knogler og redskaber af sten, derover tørv 
uden kulturspor, og øverst »Køkkenmødding 
No. 2« med knogler og redskaber, ingen sten
sager. Efter yderligere gennemgang af knog
lematerialet fra de forskellige lag, hvor hval
ros og klapmyds tages som »bevis for at fjorden



Bopladsen Qajå set fra  nordvest.

... ikke har været så tilproppet med is« konklude
rer han, at Køkkenmødding No. 1 repræsen
terer en tidsalder, hvor »de gamle grønlændere 
kun brugte sten«.

Fleisher sender 4 kasser til Steenstrup; old
sagerne havner i Nationalmuseets magasin, 
knoglerne i Zoologisk Museum. Vi må håbe, 
at den lærde zoolog har fået stof og inspira
tion til de fortsatte studier af Danmarks køk
kenmøddinger. Og vi må beklage, at arkæo
logerne har ladet Fleisher hvile uænset i 
arkivet.

1953 stod vi ved Sermermiut med et lig
nende stratigrafisk bevis for grønlandsk sten
alderkultur, men Fleisher lovede mere inde 
ved Qajå: stenalderlag med »en utrolig masse 
knokler, som lå i dynger ...«.

1982, et å rhundrede senere, stod vi omsi
der på Qajå. Og på den sidste af i alt 30 a r
bejdsdage var 3 store kasser fulde af udvalgte 
knogler fra Sarqaq kulturens fangstdyr — 
og zoologen registrerede knoglestykke no.

44.786 til den dynge, som der ikke var plads 
til at transportere hjem i helikopteren. Fleis
her havde ikke overdrevet.

Grønlands Hjemmestyre har fra 1981 
overtaget museumsvæsenet i landet og ansva
ret for grønlandske fund af fortidsminder. 
Nationalmuseets arkæologiske undersøgelser 
har i en længere årrække været foretaget i 
samarbejde med Grønlands Landsmuseum i 
Godthåb (se Arbejdsmarken 1977). Qajå-un- 
dersøgelsen i 1982 blev udført i Landsmuse- 
ets regie, og samarbejdet med de to lokale 
museer i Jakobshavn og Christianshåb var 
koordineret af dette nyetablerede Central
museum for Grønland: Kalaallit Nunaata 
Katersugaasivia. Fundene fra udgravninger
ne tilhører Grønland. Carl Fleishers 8-dages 
ekspedition med 6 deltagere i 1871 kostede i 
alt 30 Rigsdaler, et beløb som han fik godt
gjort af Japetus Steenstrup det følgende år. 
Vor 1982-ekspedition var mere bekostelig, 
men kunne gennemføres takket være økono
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Lejren på Qajå, ju l i  1982.

misk støtte fra Jakobshavn Museum, Chri- 
stianshåb kom m une og Statens Humanistiske 
Forskningsråd -  samt helikopter-transport 
fra firmaet Greenex.

En så forholdsvis omfattende arkæologisk 
udgravning på en afsidesliggende lokalitet i 
Grønland kræver en »forundersøgelse« -  
trods Fleishers udm ærkede rapport. Hvor 
omfattende er bopladsen? Hvilken størrelse 
og sammensætning af et gravehold er hen
sigtsmæssig? Og et lille men væsentligt 
spørgsmål måtte forud besvares ved et besøg 
på Qajå: Hvordan kom man med gods og 
folk bedst derind, var der f.eks. landingsmu- 
lighed for en helikopter? Forundersøgelsen 
blev foretaget i løbet af et par augustdage i 
1981, hvor jeg sammen med fanger Mikkel 
Poulsen fra Claushavn fulgte Fleishers rute: 
Over land til Tasiussaq og sejlads med jolle 
gennem den næsten isfrie ijordarm op til 
Qajå.

Arbejdsholdet i 1982 fik en fast stab: Regi- 
ne Jørgensen, assistent ved Jakobshavn Muse
um og under uddannelse som fotograf. Hun 
afløstes senere af museets leder, Mogens A n
dersen. Landsmuseet repræsenteredes ved 
Hans Lange, af gammel grønlandsk Disko 
Bugt familie, nu eskimologistuderende i 
Danmark. Christianshåb kommune udpege
de Nicolai Eriksen, en ung grønlænder med
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interesse for Grønlands historie, samt Torben 
Simonsen, tilknyttet det nyetablerede lokal
museum i Christianshåb, med erfaringer fra 
profilopmålinger af danske stenalder-»køk- 
kenmøddinger« — og mester i tilberedning af 
grønlandsk mad, fra hvalragout til alkebryst- 
tartar. Med jævnlig bådfart gennem Tasius
saq opretholdt han yderligere forsyningslin
jen  til Christianshåb sammen med Egon Geis- 
ler, lokal tømrermester, som gravede med a- 
matørarkæologens utrættelige entusiasme og 
som gavmildt overlod os udstyr, bl.a. en let
vægts sejldugsjolle, der blev ekspeditionens 
rekognoscerings- og fiskefartøj.

Fra Danmark deltog Jeppe Møhl, Zoologisk 
Museum i København, den mest kyndige i 
bestemmelser af fangstdyrknogler fra Grøn
land, hvor han på rejser og udgravninger 
yderligere har vist sig som manden, der til 
lands og til vands klarer ethvert uforudset 
praktisk problem. Helge Larsen, tidligere le
der af Etnografisk Samling vendte tilbage til 
sin grønlandske arbejdsmark som eskimoar
kæologiens nestor, 52 år efter sine første u d 
gravninger ved Kangåmiut. I de forløbne år 
er resultaterne fra hans ekspeditioner fra 
Østgrønland til Alaska indgået i Nationalmu
seets samlinger og i videnskabelige og popu
lære værker om eskimokulturen (se bl.a. Ar
bejdsmarken 1948). Uanselige fragmenter,



Helge Larsen (t.v.) og H ans Lange udgjorde et a f  graveholdene.

der smeltede frem i Qajå møddingen, kunne 
ofte med det erfarne blik identificeres og pa
rallellen placeres i eskimokulturens univers. 
Og vor pioner startede før m orgenmaden i 
sit gravefelt, hvor nye liflige dufte hver dag 
førte ham et århundrede  tilbage i tiden. Når 
midnatssolen stod i nordvest sprang han op — 
et år forynget. Jørgen Meldgaard, museumsin
spektør ved Etnografisk Samling, søgte at be
vare en oversigt over aktiviteterne, registrere 
fundene, hvis antal dagligt voksede ham over 
hovedet, og optog video-film for at imøde
komme nutidens krav til formidling. Han op
gav tidligt på sæsonen sin drøm om skatte
gravning i et fredfyldt privat hul i køkken
møddingen — som studenteropgaven i Ser
mermiut en generation tidligere.

Qajå bopladsen ligger på et lavt lille næs, 
der fra ijeldet skyder nordud i isfjorden, 
hvor den sydover åbner sig mod fjordarmen 
Tasiussaq. Et par lave isskurede klippeknu
der yderst på næsset giver kun ringe ly for 
bostedet på det lyng- og græsgroede forland. 
Her har havet gravet sig ind ved landets 
sænkning de sidste 4-500 år, og ud mod vest 
står »køkkenmøddingerne« eksponeret med 
mørke lodrette skrænter i indtil 2V2 meters 
højde. Ved højvande gnaver bølgerne i 
skræntfoden, og når et større isfjeld kæntrer 
ud for næsset, skyller vand og isskodser ind

over græsfladen og fræser nye skår.
O m rådet med de gamle møddinger står nu 

som en bræmme i nord-syd på en strækning 
af 200 meter med en bredde på indtil 50 m 
og helt gennem brudt et par steder. Et anse
ligt areal er tilbage, henimod 2500 m 2, men i 
bopladsens ældste tid har den beboelige flade 
været mindst dobbelt så stor. (Se side 90).

Ved lavvande skyder en grå ryg op som en 
u-båd mellem isfjeldene 150 meter uden for 
bopladsen: Skæret Qajå. For beboerne har 
den ligget i fjorden som en solid kajak, deraf 
bopladsens navn. Folk ude ved Disko Bugten 
fortæller endnu sagnet om storfangeren, der 
var blevet for gammel til at gå ud i kajak. 
Hans to døtre færgede ham hver morgen ud 
på skæret »hans kajak«, hvorfra han harpu
nerede sæler. Vi må formode, at vandstan
den på den tid var en del lavere! Qajå’s sagn
tid går tilbage til bosættelsen i 16-1700-årene, 
muligvis til en tidligere fase af Thule kultu
ren i 12-1300-årene, der kunne spores i mød
dingaflejringerne. Formentlig har han dog 
boet i et af den senere fases fire huse, hvis 
ruiner hvælver sig på højere terræn over det 
gamle bopladsområde (tomterne 1-4 på skit
sekortet).

Den 1. juli slog vi lejr på Qajå; telte til pro
viant, køkken og arbejde på den lavtliggende 
køkkenmødding, sovetelte på højere sikrere
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Opslag i gravebogen. Sarte trægenstande og bensager måtte »sikres« ved tegning og fotografering i felten.

grund oppe ved de uforstyrrede 16-1700-års 
ruiner. Jeppe  Møhl dog på en smal hylde 
nær det yderste næs, hvorfra han kunne iagt
tage dyrelivet i strømstedet, hvor fjordvandet 
som en flod fossede langs klipperne, ind eller 
ud i takt med tidevandet. Her var en af for
klaringerne på bopladsens placering: et spi
sekammer med rig variation af søfugle, sødyr 
og fisk, og en af de sjældne lokaliteter med 
åbent vand vinteren igennem. Betegnelsen

Arbejdsteltet, hvor oldsager registreres og tegnes i grave
bogen. Foto 28. ju li  1982, kl. 24. Temp. + 1°.

»åbent vand« dog at forstå med den modifi
kation i sommerhalvåret, at større og mindre 
isskodser kværnede rund t som afskalninger 
fra fjelde, som langsomt men støt passerede 
for udadgående.

Vi valgte os gravefelter, der trods en be
grænset arbejdsindsats i den korte sæson 
skulle give et repræsentativt billede af Qajå’s 
bosættelsesfaser. Derfor små arealer spredt 
over den 200 meter lange akse. Yderligere 
måtte vi se i øjnene, at der blot kunne blive 
tale om en prøveudgravning. Vi måtte for
trinsvis udsøge de delvis optøede partier,
d.v.s. fortsætte hvor havet havde eksponeret 
aflejringer, og profiler af lagfølgen relativt 
hurtigt kunne afskrabes. Helge Larsen og 
Jeppe Møhl gik dog optimistisk i gang med 
hver sit felt med afskrælning af græstørven 
og håbet om i løbet af 30 dage at nå i bund, 
permafrost eller ej.



Profiler ved kystskrænten antydede hoved
trækkene i forløbet, hvor vi kan begynde 
med bundlaget: De første sikre kulturspor i 
form af Sarqaq-folkets stensager ligger på de 
rene issskurede klippeflader eller på det nøg
ne strandgrus. Bosættelsen har, som ude ved 
Sermermiut, fundet sted da området endnu 
havde et sparsomt og spredt dække af vege
tation. Men herover fortsætter Sarqaq-mød- 
dingen i indtil 1,20 meters tykkelse med 
knogler fra fangstdyr iblandet redskaber af 
sten, ben og træ, delvis indlejret i tørv, ofte i 
næsten massive lag. I Vestgrønland har arkæ
ologerne hidtil måttet være glade for en en

kelt stump af et mørnet benredskab blandt 
hundrede  stenredskaber i et af Sarqaq kultu
rens tynde »kulturlag«, den bevarede, sam
menpressede rest af en destrueret mødding. 
H er smeltede de smukt frem af jordisen, når 
man tålmodigt med graveskeen afskrællede 
det tynde lag, som solvarmen gennemtræng- 
te i dagens løb. Nætterne bragte os ikke vide
re trods højsommer og midnatssol, tempera
turen holdt sig nær frysepunktet; men en 
god dag med 5-10 varmegrader kunne give 
et tilsvarende antal centimeter. For første 
gang var sager af træ fint bevaret fra denne 
stenalderkultur; her lå greb og skafter til



stenredskaberne, i enkelte tilfælde med kniv
eller stikkelbladet på sin plads.

Over Sarqaq-møddingerne bredte tørvelag 
sig af vekslende karakter og tykkelse, lag 
uden kulturspor, som allerede Carl Fleisher 
havde rapporteret. Dog havde Fleisher for
ståeligt nok overset endnu en »stenalder- 
køkkenmødding«, der i nogle profiler og 
prøvefelter fremtrådte som et få centimeter 
tykt kulturlag med en ny type flintredskaber 
og enkelte knogler bevaret: Dorset kulturens 
efterladenskaber. Atter breder sterile tørve
lag sig over størstedelen af området, og kun 
nordligst på Qajå ser man senere kulturspor i 
lagfølgen. Over en skarpttrukken grænseho
risont røber en »køkkenmødding Nr. 3« an
komsten af neo-eskimoerne, Thule kulturens 
folk. Også disse spor er dækket af tørv, og 
den sidste bosættelsesfase tegner sig ved 
spredte knogler og oldsager direkte under 
græstørven: 16-1700-årenes grønlændere.

Qajå’s betydeligste bidrag til Grønlands 
forhistorie er dog de vældige og velbevarede 
affaldslag fra Sarqaq kulturen. Mest iøjnefal

dende er rigdommen på knogler; kun én lo
kalitet fra Grønlands Sarqaq kultur har ydet 
et nævneværdigt og repræsentativt materiale 
til belysning af fangstdyrene: Renjægerplad- 
sen Itivnera i Godthåb Fjorden. Men Qajå 
var overvældende.

Helge Larsen valgte sig eksempelvis om rå
de »C« sydligst på pladsen, hvor solblegede 
knogler stak ud af skrænten fra klippegrun
den helt op til græstørven. Det er et billede, 
der lejlighedsvis tegner sig i en grønlandsk 
mødding fra 17-1800-årene. Her viste de sig 
at være Sarqaq-fangstdyr fra bund til top. 
Visse lag var massive, sammenkittet af hær
det spæk, der betød brækkede graveskeer, 
men nu med frigjorte dufte, som Fik Helge 
Larsens erfarne og følsomme næse til at vi
brere af forventninger. De blev indfriet i 
fuldt mål. Blandt feltets 2 m 2 med flere tusin
de knogler var de 17 af hund, de første sikre 
vidnesbyrd i Grønland om, at Sarqaq folket 
holdt hunde, 3000 år før Thule  kulturens 
velkendte slædehunde. Størrelse og bygning 
er meget lig den senere vidt udbredte eski-

Helge Larsen og Hans Lange star
ter gravning ved Sarqaq-mødding- 
C, 3 .ju li 1982.
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moiske hunderace, og vi må formode, at 
hunden i Sarqaq-tid også var brugt som et 
træk- eller pakdyr. Denne knoglemøddings 
godbidder tiltrak også vore to halvtamme po
larræve, som i upåagtede stunder stak af med 
kødben, der blev nedgravet som depoter i 
strategisk set uheldige overfladelag fra neo- 
eskimoisk tid, hvor de beklageligvis vil kunne 
forvirre senere arkæologer.

Jeppe  Møhl gik i område »E« direkte ned i
2 m 2 totalt dybfrosne aflejringer, hvor han de 
sidste hektiske arbejdsdage måtte tage en pri
mus med sig og udnytte kogende vand for at 
nå bund. Samtidig tog han sig af knoglemate
rialet fra alle andre gravefelter. Sælen viste 
sig at være det absolut dominerende fangst
dyr. Det lille fjeld af 44.786 knoglefragmen
ter, som Jeppe efterlod på bopladsen, var alle 
af sæler, som dog ikke umiddelbart kunne 
nærmere artsbestemmes. Men alle sælknog
ler med gode artskendetegn (underkæbe, ø- 
reknogle, albueben og overarm) blev bestemt 
og nedpakket. Ringsæl og grønlandssæl ud 
gør hovedmængden, remmesæl og spættet 
sæl var almindelige, men relativt få. Knogler
ne af alle andre pattedyr, fugle og fisk blev 
medtaget, og i den foreløbige fangstliste op
træder særlig hyppigt polarræv, snehare, an
defugle (især edderfugl), mågefugle, alke- 
fugle (lomvie, tejst, søkonge) samt skarv og 
rype. Mindre almindeligt forekommer rens
dyr, isbjørn, hvalros, narhval, hvidhval, 
grønlandshval, samt fuglene blisgås, ravn og 
havørn. Men spisesedlen aflæses naturligvis 
ikke direkte af antallet af knogler, en hval og 
en hvalros rækker længere end en ringsæl, 
og en enlig bevaret fiskeknogle betyder 
utvivlsomt, at fiskerester er opløst på lejr
pladsens overflade eller i maven på hunde og 
ræve.

Scener fra  arbejdet med knoglerne fra  Sarqaq møddin
gerne: Ryghvirvler og ribben a f  en seel, der ikke blev spist 
og spredt. Poser med knogler fra  10 cm-lag i hvert n r  - 
fe lt sorteres a f  Jeppe Møhl.



Jeppe Møhls analyse og endelige bearbej
delse af dette første store materiale fra en 
kystorienteret Sarqaq boplads vil fortælle ge
nerelt om folkets erhvervsgrundlag. Men i 
særdeleshed kan årets gang på Qajå aflæses; 
den har været hovedboplads i Disko Bugt 
området, men sandsynligvis har den i nogle 
efterårsmåneder ligget helt eller delvis øde, 
når familierne drog på renjagter (i klimape
rioder gunstige for renen i Vestgrønland). 
Forårsmåneder har muligvis været tilbragt 
ved yderkysten. Og med hensyn til knogler
nes rolle som klimaindikatorer kan vi nu med 
rimelig sikkerhed sige, at Qajå lå ved en »is
fjord«, der i en del af året var mindre isfyldt 
end i nutiden. Det understreges af den al
mindelige forekomst af visse sælarter, hvaler 
og hvalros, og tilsvarende har forholdene 
utvivlsomt været i de senere bebyggelsesfa- 
ser: Dorset kultur, Thule kultur i 12-1300- 
årene, og sidste fase fra o. 1600 til begyndel
sen af 1700-årene.

Endnu engang må vi erindre Carl Flei- 
shers betragtninger fra 1871 over knogler af 
sødyr i Qajå’s køkkenmøddinger »der nu al
drig findes inden fo r Isfjorden. Efter min mening 
er dette et fyldestgørende bevis for, at fjorden i den 
tid folk boede der, ikke har været så tilproppet med 
is, som den nu er. Sagnet fortæller jo også, at der 
på et lille skær, som ligger udenfor husene, i gamle 
dage plejede at ligge hvalrosser, som solede sig, og 
at beboerne dér skulle have fanget mange a f dem.« 
Og den unge Fleishers indledende forbehold 
i rapporten til den danske professor var gan
ske overflødige: »... jeg har gjort mig al den 
umage jeg kunne, men det er ikke så godt at samle 
knokler, når man ikke ved, om de kan have nogen 
betydning ...«

Sarqaq folkets boliger kunne påvises i flere 
horisonter som »gulvflader« indlejret i af
faldslag. Feltet ved »E« viste fra en sen fase af 
kulturen et niveau med flade sten, hvoraf 
nogle har været kantstillet omkring et ildsted 
med sodsværtede sten og trækul og mange 
fugleknogler. Umiddelbart udenfor lå en 
koncentration af stenafslag fra fremstilling af 
stenredskaber. Her kan være tale om en som
merlejr under skindtelt eller åben himmel. 
Feltet ved »F« antydede en anden boligform, 
en tidlig Sarqaq-tomt, hvor to tætstillede dob
beltrækker af tynde, kantstillede sten af

grænsede et ca. 70 cm bredt ildsted. Disse 
dobbelte stenplader har med et mellemrum 
på 5-10 cm raget ca. 20 cm over gulvfladen 
og til begge sider afskærmet brikselignende 
opholdspladser, hvor brede hvalbardestrim- 
ler endnu lå delvis bevaret som underlag for 
et blødt og isolerende dække af lyng og pile- 
kviste. H er har stået en mere varig bolig, for
mentlig et vinterhus af tørv og skind.

De små 2 m 2-gravefelter gav kun mulighed 
for et begrænset indblik i boligtyper og ind
retning. Men rigdommen af oldsager gav 
dem et betydningsfuldt indhold. I briksela
get i det nævnte »vinterhus« frempenslede 
Helge Larsen træskafter med isiddende 
stenblade, to knive og en stikkel og andre 
»enestående« fund. Enestående var den rette 
betegnelse for en stor del af Sarqaq aflejrin
gernes oldsager, om hvilke man kunne råbe: 
Se her, for første gang i Grønland ...!

Stratigrafien med de tykke Sarqaq aflejrin
ger og naturdannede tørvelag giver nye m u
ligheder for dateringer og indblik i kulturud
viklingen og problemerne i perioder, hvor 
kulturer dukker op og forsvinder i Vestgrøn
land, forhold vi primært søger at sætte i for
bindelse med klimasvingninger. Profil A er 
et typisk eksempel. Den her godt 100 cm tyk
ke Sarqaq mødding overlejres af et fundløst 
tørvelag, en lys gulbrun sphagnum med to 
tynde, mørkere farvede lag. Herover en 
mørkebrun, mere formuldet tørv, hvor et få 
centimeter tykt lag midtvejs indeholder Dor
set kulturens genstande. Endnu et sphag
num  lag, mørkebrunt, og derefter græstør
ven, afslutter profilens ca. 180 cm aflejrin
ger. Her, som ved andre gravefelter, blev 
prøver udtaget til senere analyser: Tørv til 
undersøgelse af vegetationshistorien og til C- 
14 dateringer; kviste til specielle dateringer 
af kulturlagene. Kulstof-14 Dateringslabora
toriet på Nationalmuseet har dateret 10 prø
ver fra denne profil, fra Qajå i alt 22 prøver.

C -14 serien fra profil A angiver en alder 
på 1810 ± 85 år f.Kr. for en tidlig fase af 
Sarqaq aflejringen. U nder prøven er endnu 
5-10 cm tørv med kulturspor, og to andre 
prøver giver med større sikkerhed Sarqaq 
folkets første bosættelse. Fra felt »E« kun 7 
meter derfra gav kviste fra bundlagets 5 cm: 
1975 ± 80 f.Kr., og 90 meter sydligere fra
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Nye oldsagstyper fra  Sarqaq kulturen. Gravebogens skit
ser, og senere behandling på konserveringsanstalten ved 
Gerda Møller. Nogle har endnu ikke kunnet identifice
res, f.eks. b e n sk a fte t (øverst) med indsat »hage« a f  
hvalrostand. H a rp u n s p id s e r  a f  denne type viste sig at 
være typiske fo r  Sarqaq kulturen fra  første til sidste fase. 
Dette par fra  fe lt E  er C-14 dateret til 1810 f.K r. S lib e 

ste n e n  (i midten) a f  pimpsten lå i en skede a f  hvalbarde- 
strimler. E n  s t ik k e l (nederst) a f  f l in t  sad fastsurret med 
bar de tråde på et trægreb.
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Profil A. Billedet t.h. viser et udsnit fra  1 m til 2 m, hvor 
prøver udtaget til C-14 datering er markeret. Tallene 
1810 til 205 angiver år f.K r.

felt »C« gav kviste fra bundlagets 5 cm: 1975 
± 85 f.Kr. En næsten for god overensstem
melse! De øverste 5 cm tørv i Sarqaq laget 
ved »A« gav 925 ± 75 f.Kr. Vi må således 
tildele Sarqaq folket på Qajå 1050 år, en pe
riode uden væsentlige afbrydelser i bosættel
sen efter aflejringerne og C -14 dateringerne 
at dømme.

Hvorfor forsvandt dette veltilpassede folk 
her ved Qajà -  og formentlig i hele Vestgrøn- 
land -  omkring år 900 f.Kr.? Sandsynligvis 
ligger svaret begravet i det nævnte sphag- 
num-tørvelag, der de fleste steder på Qajå, 
ligesom ude på Sermermiut, forseglede bo
pladsen. Det må tydes som et vidnesbyrd om 
et køligere og/eller fugtigere klima. Igen gi
ver C-14 dateringerne nu bedre holdepunk
ter for denne formodede klimaforværring; 
de nederste 5 cm tørv: 870 ± 75 f.Kr.; de 
øverste 5 cm: 415 ± 75 f.Kr. Direkte herover 
ligger den delvis formuldede tørv med de 
første 5 cm dateret til 370 ± 75 f.Kr., og de 
følgende 5 cm vidner med nye kulturspor 
om menneskers tilbagevenden, Dorset fol
ket: 205 ±  75 f.Kr. Men ifølge en prøve fra

Dorset horisonten i felt »E« er de allerede på 
Qajå 375 ±  70 f.Kr. Dorset folket efterlod 
langt færre oldsager på Qajå end Sarqaq fol
ket, et forhold der i øvrigt gælder Vestgrøn- 
land som helhed. Det synes at have været en 
mere fåtallig befolkning, udbredt i Vestgrøn- 
land fra 6 . årh. f.Kr. til 2.-3. årh. e.Kr., hvor 
deres spor forsvinder.

Qajå’s sidste C -14 datering, 1255 ± 70
e.Kr. angiver en grænsehorisont med sam
menpressede græsser og lyng nordligst ved 
felt »D«, en tør og fast flade, hvor Thule kul
turens eskimoer bosatte sig. Blandt deres tid
ligste efterladenskaber fandt vi rester af en 
trætønde opbygget af stave efter europæisk 
mønster. Et vidnesbyrd om, at dette folk -  
grønlændernes direkte forfædre -  under de
res spredning sydover langs vestkysten alle
rede havde mødt nordboer, der var på 
fangstrejser fra bygderne i Sydgrønland.

Den sidste dag på Qajå, 30. juli, byggede vi 
en varde, som danske ekspeditioner gjorde 
det i gamle dage, og som eskimoer har gjort 
det i årtusinder. Vor radio havde i de forløb
ne dage bragt nyt om forberedelser til vældi-
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Grønlandsk fanger ved Jakobshavn Isfjord (juli 1953).

ge festligheder i Sydgrønland i 1000-året for 
nordboernes ankomst til landet. Regenter, 
rigsantikvarer, og andre høvdinge, stilede nu 
mod Grønland. Og et rygte var nået helt ind 
til Qajå: Vor Dronning agter at besøge Qajå 
med helikopter efter festlighederne!

I vor varde nedlagde vi, i en flaske Chivas 
Regal, et budskab og en hilsen fra urfolket på 
Qajå, formidlet på grønlandsk og dansk:

Til DRONNING MARGRETHE 
Velkommen til vor boplads Qajå 
Dette er blot ét af vore tusinde bosteder 
Vi tændte »landnamsbål« på denne plads 
3000 år før Erik Røde (og Tjodhilde) 
kom ind ad bagdøren til vort land 
Glem ikke os ved dette Tusinde-års-jubilæum 
Inuit folket hilser Dronningen 
og føjer dertil en beskeden gave:
Manden to af sine våbenspidser 
en stikkelkniv, et skraberblad 
Kvinden sin kødkniv 
og sin iskrystal-amulet 
N U N A PIN U V ER Q À V E

På varden rejstes et lille hjemmelavet danne
brog. Vi håber Dronningen fandt vardebe
retningen og gaven.

Hele vor del af ceremonien blev naturligvis 
registreret på video.
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Den hellige Grav i Jerusalem
A f  S T E F F E N  T R O L L E  O g  P E T E R  P E N T Z

I april 1975 fik Nationalmuseets Antiksam
ling som gave fra Ny Carlsbergfondet et styk
ke af en gulvmosaik, der sandsynligvis oprin
delig udsmykkede et tidligt byzantinsk kirke
anlæg et sted i Den nære Orient, måske i Sy
rien. Tidligere havde fondet skænket en mo
saik, hvis motiv havde betydelig kirkehisto
risk interesse (se »Hellig Adam i Paradis«, 
Nationalmuseets Arbejdsmark 1972), men 
den nye gave må virkelig siges at gengive et 
motiv, der er af så stor betydning, at det vil 
føre læseren af denne artikel vidt omkring, 
både i tid og rum (fig. 1).

Mosaikken, der er indstøbt i en moderne 
cementkasse, er lagt med tilhugne stenstifter 
med en ret bred farveskala. Vi ser en byg
ning, eller rettere sagt et konisk facetteret 
tag, båret af fire søjler. De gule bånd på taget 
og de yderste søjlers lodrette forskydning vi
ser, at kunstneren med et lidt primitivt per
spektiv har søgt at afbilde et rundt bygnings
værk.

Foran ses et tofløjet gitterværk, i hvis mel
lemrum der er røde hjerteformede orna
menter. Imellem de forbundne gitre hænger 
et røgelseskar i en kæde. Inde mellem søjler
ne er der til hver side et kar med en gullig 
fakkel, der brænder med røde flammer. I en 
kæde fra loftet hænger i midten et stort kar, 
en lampe med flammer angivet i rødt.

Søjlernes kapitæler, der er af den såkaldte 
korinthiske type, er forbundet med buer, der 
er dekorerede med dråbeformede orna
menter.

Det øverste af mosaikken bidrager til at tol
ke denne mærkelige bygning. På tagets spids 
ses et lille kors, og de to korsrosetter er sym
boler på Kristus, idet de kan tolkes som orna
mentale sammensætninger af det første og 
det sidste bogstav i det græske alfabet A og co 
(henvisende til »Jeg er begyndelsen og en
den«). På begge sider af taget, hvor mosaik
udsnittet desværre er beskåret, ses halefjere-

Fig. 1. Mosaik, Nationalmuseets Antiksamling inv. 
nr. 15.137. Længde 215  cm, bredde 129 cm. Gave fra  
Ny Carlsbergfondet. Lennart Larsen fot.

ne af påfugle, der heraldisk har flankeret 
bygningen som tidlige kristne symboler på 
udødelighed og genopstandelse (se National
museets Arbejdsmark 1972, s. 108).

Det er allerede hermed oplagt, at mosaik
ken kunne tænkes at fremstille Den hellige 
Grav, hvorfra Kristus genopstod.
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Fig.2. Livets Kilde. Håndskriftillustration i Godescalc Bibellektionar, Bibliotheque Nationale, Paris.
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Fig. 3. Tre pilgrimsflasker i M onza’s katedral, alle med 
motivet: Den tomme hellige Grav efter genopstandelsen. 
På eksemplaret foroven omkredses motivet a f  portrætme- 
daljoner forestillende Kristus og de 12 apostle, de to 
andre bærer en omløbende indskrift, der fortæller om f la 
skernes indhold. På flasken til højre er der en græsk 
indskrift over graven: a n e s t i  o  k y r i o s ,  Herren er gen
opstanden.

Det er ikke svært at finde beslægtede frem
stillinger. I kirkelige håndskrifter fra så for
skellige steder som Armenien og Frankrig 
findes illustrationer af rundbygningen, der 
trods en del uligheder i udformningen synes 
at have samme forbillede. Den tidligste fin
des i en codex udarbejdet til den frankiske 
konge og senere kejser Karl den Store, kort 
efter hans søn Pipin’s dåb i Rom 781 (fig. 2). 
Ud fra sammenhængen med teksten kan 
man se, at rundbygningen ikke direkte er 
tænkt som Kristi grav, men som Livets Kilde, 
hvortil Paradisets dyr søger hen for at drik
ke. Men da Den hellige Grav af samtiden ofte 
omtaltes som »livgivende«, »opstandelsens 
kilde« og endog »livets kilde«, er der ingen 
tvivl om, at det oprindelige forlæg er det

samme som mosaikkens, især da hængelam
pen og de flankerende påfugle er med.

Den foreslåede fortolkning bekræftes dog 
bedst, hvis vi vender os til en gruppe særpræ
gede »souvenirs«, der fra Det hellige Land 
omkring 600 nåede til det lombardiske hof i 
Norditalien. De opbevares i dag i Monza’s og 
Bobbio’s katedraler. Det drejer sig om 36 
små pilgrimsflasker, udfærdiget i hamret 
sølv, med scener fra Jesu liv, død og genop
standelse (fig. 3). Flere bærer en græsk ind
skrift, der fortæller, at flasken indeholdt »o- 
lie af livets træ fra Kristi hellige steder«, d.v.s. 
olie fra Kristi genfundne kors. På 12 af fla
skerne ses Jesu grav påskemorgen, hvor en
gelen fortæller de hellige kvinder, at Kristus 
er genopstanden. Graven er gengivet for
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Fig. 4. Bemalet låg fra  relikvieskrin i Capella Sancta Sanctorum, Vatikanet.

skelligt, men 7 af flaskerne viser helt klart en 
bygning af samme type som mosaikkens. 
Man genfinder det facetterede tag, buerne 
mellem søjlerne, gitterværket, og på to flasker 
hænger endda flere hængelamper indenfor.

Særdeles vigtigt er det, at disse fremstillin
ger suppleres af et maleri på et samtidigt pa
læstinensisk relikvieskrin i Vatikanet (fig. 4). 
Her er bygningstypen igen den samme, men 
i modstrid med scenens udendørs karakter 
er graven anbragt under en stor kuppel med 
rundbuede vinduesåbninger. Den hellige 
Grav er altså gengivet, som man kunne se 
den o. 600: I en stor kirkerotunde.

Hvordan er nu mosaikkens tidsmæssige 
forhold til de andre fremstillinger af Den 
hellige Grav? Desværre kendes ingen fund
omstændigheder, og der er ikke rigtig nogen

kunsthistorisk stil at gå ud fra. Kun gitter
værkets særlige mosaikteknik, halvbuer ud 
smykket med hjerteformede blomster, anty
der, at den må være fra tiden omkring 500. 
En lignende teknik kendes fra mosaikker lagt 
kort før 526 i den syriske by Antiochia. Mosa
ikken er derfor tidligere end de andre frem
stillinger af Den hellige Grav.

Efter at den kristne kirke endelig efter å r
hundreders forfølgelser var blevet aner
kendt af kejser Konstantin i 313, foranstalte
de kejseren selv som stærk sympatisør et stor
stilet kirkebyggeri, der skulle markere de 
kristne hellige steder. I Betlehem blev Fød- 
selskirken bygget ved den grotte, hvor Jesus 
skulle være født. På Oliebjerget øst for Jeru
salem rejstes en basilika ved den grotte, hvor
fra Kristus ifølge senere kristen tradition for
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til himmels, og endelig bød kejseren, at der 
skulle bygges et stort kirkeanlæg ved den al
lervigtigste grotte af dem alle, nemlig Kristi 
grav.

Ifølge biskop Eusebios (fra kystbyen Cæsa- 
rea mellem Haifa og Tel Aviv), der stod kej
seren nær, og som skrev et værk »Konstan
tins liv«, fandt kejseren det nødvendigt at 
bringe stedet for Frelserens genopstandelse 
frem i dagens lys, så at alle kunne se og ære 
det. Gennem biskop Makarios af Jerusalem 
befalede han, drevet af guddommelig til
skyndelse, at et Afrodite-tempel i Jerusalem 
skulle nedrives, og at der skulle graves under 
det. Kristi grav kom til syne »mod enhver 
forhåbning«, som Eusebios skriver. Det skete 
i 326-327.

I flere pilgrimsskildringer nævnes det u d 
trykkeligt, at selve graven er en hel klippe, 
hugget i ét med grundfjeldet. Inde i klippen 
er der hugget et gravkammer med en lig
bænk. Eusebios kalder konsekvent graven 
»Den hellige Grotte«, og eftertiden bruger 
ofte det samme udtryk. Det er overmåde 
sandsynligt, at klippegrotten oprindelig ind
gik i en hel lang klippeside, hvori der var 
udhugget mange gravkamre. Faktisk ligger 
der stadig et gravkammer fra tidsrummet 
200 f.Kr.-44 e.Kr. i klippen 20 m vest for 
Den hellige Grav. Man kan forestille sig, at 
biskop Makarios’ arbejdere hurtigt efter fun
det af den grav, som man udpegede som den 
hellige, huggede den fri af klippesiden 
(fig. 5).

Der er ingen tvivl om, at fundet af »Den 
hellige Grotte« blev betragtet som en sand 
triumf, ikke blot for kirken, men sandelig og
så for kejseren selv. Graven skulle have en 
ramme, der svarede dertil.

I et langt brev, citeret af Eusebios, giver 
kejseren biskop Makarios besked om at byg
ge en basilika, der skal være den mest storslå
ede i verden.

Eusebios fortæller, at »Den hellige Grotte« 
blev udsmykket med udsøgte søjler og rig de
koration. Graven kom til at ligge på en plads 
med fliser af skinnende sten. Mod vest lå kir- 
kebasilikaen, kaldet Martyrion (Mindekirke), 
hvis kalkstensmurværk nærmest lignede 
marmor. Taget var belagt med blyplader. 
Indvendig var loftet helt forgyldt, og kirke
rum m et var i to etager. Apsis, koret, lå mod 
vest, vendt mod Den hellige Grav. Heri bar 
12 søjler i en rundkreds hver en stor sølvpo
kal, symboliserende de 12 apostle. Uden for 
basilikaens østende lå en forgård, hvortil der 
førte indgange fra den nord-syd gående 
markedsgade.

På et mosaikgulv fra o. 600, afdækket i en 
kirke i Madaba, Jordan, ses bl.a. Jerusalem i 
en slags fugleperspektiv (fig. 6). Gravkirken 
indtager en dominerende plads vest for den 
omtalte gade. Man ser indgangstrappen, tre 
indgangsportaler, selve basilikaen og helt 
mod vest en rundbygning. Det er den såkald
te Anastasis (Genopstandelsen), der blev byg
get som beskyttelse over Den hellige Grav no
get efter kejser Konstantins død i 337.

*-----f

Fig. 5. Således kan man forestille sig, at den afdækkede kammergrav blev hugget fr i  a f  klippen. Gravbygningens 
endelige form er meget teoretisk og stemmer ikke godt overens med gengivelserne på mosaikken og pilgrimsflaskerne. 
Efter J . Wilkinson 1976.
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Fig. 6. Jerusalem omkring 600, et lille udsnit a f  det store mosaikgulv i Madaba. Hele mosaikken viser Det hellige Land  
set i fugleperspektiv fra  vest, men da Gravkirken ses fra  øst (midt i billedet, øverst), har vi valgt at vende fremstillingen 
på hovedet.

Men inden da havde kejseren selv besøgt 
Jerusalem for at deltage i indvielsen af kir
ken (14. sept. 335).

Pilgrimme var allerede under opførelsen 
begyndt at strømme til. En anonym pilgrim 
fra Bordeaux har givet en beskrivelse af sit 
besøg i Jerusalem i året 333. Konstantins 
smukke basilika nævnes kort, og vi får at vi
de, at Den hellige Grav er »et stenkast fra 
Golgatha«. Det vil føre for vidt her at komme 
ind på, hvordan korsfæstelsesstedet pludselig 
lod sig identificere og hurtigt blev et vigtigt 
pilgrimsmål. Den lille klippeforhøjning syd
vest for basilikaens apsis er nært forbundet 
med den meget legendeprægede historie, at 
kejser Konstantins moder, Helena, fandt 
Kristi kors i 326 (se i øvrigt Nationalmuseets 
Arbejdsmark 1978, s. 7-8).

Men tilbage til Den hellige Grav. Den span
ske nonne Egeria beskrev under sit ophold i 
Jerusalem omkring 415 de kirkelige handlin
ger ved gravbygningen, der på det tidspunkt 
lå inden i den store rotunde, Anastasis. Hver 
dag i den 10. time (ca. kl. 16.00) var et såkaldt 
lychnikon, en lysceremoni. En stor skare 
mennesker samledes i Anastasis, »alle lamper 
og vokslys bliver tændt, og et umådeligt lys

opstår. Lyset bliver dog ikke bragt ind ude
fra, men bliver udleveret fra den indre grot
te, hvor der dag og nat brænder en lampe,
d.v.s. inden for gitterværket. Salmer og vek
selsange bliver sunget i længere tid.«

Påskelørdag var der en større udgave af 
lysceremonien, beskrevet i en armensk litur
gibog fra ca. 460 og i en georgisk canonbog 
fra ca. 720. Ved aftentide tændtes en fakkel, 
og man kan forstå, at ild herfra brugtes til at 
tænde biskoppens tre vokslys, der videre gav 
ild til menighedens lys. Derefter gik forsam
lingen til Konstantins basilika, hvor vigilien 
(vågetiden) op til midnat blev holdt med op
læsning af skriftsteder og hymnesang.

Det er vel rimeligt at sætte mosaikkens fak
ler (og lampe) i forbindelse med disse lysce
remonier. Navnlig i den østromerske kirke 
(men også i Spanien og Gallien) symbolisere
de lyset Jesu opstandelse, der efter østlig op
fattelse indledtes ved, at han i sin stråleglans 
natten til påskemorgen sprængte underver
denens porte og besejrede de dødes hersker, 
den hedenske gud Hades.

Pilgrimsberetninger fra tidsrummet 500- 
900 giver enkelte korte oplysninger om Den 
hellige Gravs ydre. Taget var konisk og var
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lavet af sølv og guld (jfr. mosaikken). Øverst 
var der et stort gyldent kors. Gravens ydre 
mure var beklædt med marmor. Indgangen 
til graven vendte mod øst, og foran lå den 
sten, hvormed man lukkede graven langfre
dag (jfr. pilgrimsflaskerne, hvor den ses som 
en rhombe).

Så sent som i 800-årene kommer for første 
gang den oplysning, at graven havde 9 eller
11 omkransende søjler. Sammen med disse 
alt for korte oplysninger kan mosaikken og 
dens beslægtede idealiserede fremstillinger 
ikke give et eksakt kendskab til Konstantins 
udform ning af Den hellige Grav. Men mosa
ikken er vigtig, fordi den giver os et bedre 
indtryk af det anlæg, der forsvandt i 1009.

Inden gravkirkens videre historie fortæl
les, er det nok nødvendigt, at et meget cen
tralt spørgsmål søges besvaret: Hvorfor blev 
Kristi grav netop udpeget dér, hvor kejser 
Konstantin lod grave dybt?

Hvis vi tillader os at se bort fra den gud
dommelige tilskyndelse og prøver at finde en 
mere jo rdbunden  forklaring, er der to m u
ligheder: -  1. en levende lokal tradition m en
te at kunne udpege gravens nøjagtige place
ring, eller 2. et tilfældigt sted blev centrum 
for et fromt, kristent selvbedrag, skabt af tro
ens ivrighed. Det, at graven blev udpeget in
den for Jerusalems byområde, har i tidens 
løb fået mange til at gå ind for den sidste 
forklaring, for graven måtte jo  ligge uden for  
byen. Ifølge evangelisten Johannes lå hoved- 
skalsstedet, på hebræisk Golgata, nær ved by
en, og ved det sted, Jesus blev korsfæstet, »lå 
der en have og i haven en ny grav«. Både i 
det græsk-romerske og i det jødiske kultur
miljø var det en næsten ufravigelig regel, at 
begravelser blev foretaget uden for bygræn
sen, der ofte var identisk med bymuren. For 
kejser Konstantins samtid ville det følgelig 
have været absurd at søge graven midt inde i 
byen, hvis man ikke havde viden om, at byens 
omfang og placering havde været anderledes 
på Jesu tid.

Det kunne man rent faktisk læse sig til i 
den jødisk-romerske forfatter Flavius Jose- 
phus’ værk »Om jødernes krig mod rom er
ne«. Her fremgår det klart, at der i Jerusa
lems nordlige del var hele tre bymure, som 
den romerske hær under kejser Vespasians

Fig. 7. Rekonstruktion a f  det nordlige Jerusalem set fra  
vest, omkring 40 e.Kr. Lige uden fo r  murene de dybe 
stenbrud, noget længere til venstre den klippeknold, der 
som Golgatha senere blev inddraget i Gravkirke-anlæg
get. Den »anden« mur, der ses løbe fr a  den »første« mur 
til fæstningen Antonia i baggrunden, har nok slået et 
større sving mod nord. E fter B. E. Shein 1981.

søn, Titus måtte forcere, den ene efter den 
anden, ved erobringen af Jerusalem i 70
e.Kr. Den yngste og yderste blev påbegyndt 
under kong Herodes Agrippa, der hermed 
indlemmede den nordlige forstad Besheda i 
Jerusalems byområde (fra 41 e.Kr.). Den in
derste og ældste nordm ur lå langt mod syd 
og gik fra citadellet i vestmuren til tempel
området i øst (den blev sandsynligvis bygget 
under de makkabæiske, jødiske herskere før 
romervældet). Den mellemste m ur gik fra 
»Gennath-porten« i den første m ur til Anto
nia, en fæstning ved tempelpladsens no rd 
vesthjørne, bygget af Herodes den Store 
(død 4 f.Kr.). Kort sagt blev Jerusalem udvi
det kraftigt mod nord og nordvest i løbet af 
en ret kort periode. Men på Jesu tid var der 
altså stadig »kun« to bymure mod nord, den 
ældste og en yngre, bygget under Herodes 
den Store. Men hvor gik så den mur, som 
Kristus skulle være korsfæstet og begravet 
udenfor?

Dele af den ser ud til at være fundet ved
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Fig. 8. Bronzemønt slået i Aelia Capitolina under kejser Antonius Pius 138-161. På forsiden kejseren, på bagsiden 
Afrodite (også kaldet Astarte-Tyche) i sit tempel. H u n  står med højre fo d  på en genstand, højre hånd holder en buste a f  
kejseren, med venstre støtter hun sig til en lanse eller et scepter.

den såkaldte Damaskusport i den nuværende 
bymur, der oprindelig stammer fra kejser 
Hadrians tid, m en som i sin endelige form 
skyldes tyrkerne i 1500-årene.

Forløbet mod syd er noget hypotetisk, idet 
ingen stumper endnu er fundet her, men ar
kæologiske vidnesbyrd viser indirekte, at den 
foreslåede linieføring er rimelig: Dybe ud- 
gravningssondager i Muristan og den lu
theranske kirke lige syd for gravkirken viser, 
at området var uden fo r  byen næsten helt op 
til jødernes oprør mod romerne. Dybe sten
brud, der havde sænket terrænet, forstærke
de den »anden« forsvarsmurs effekt (fig. 7), 
men hele området blev totalt omskabt under 
kejser Hadrian efter 135.

Ved Fitus’ erobring af Jerusalem i 70 e.Kr. 
blev byen næsten lagt helt øde. Men så længe 
der endnu eksisterede et Jerusalem af navn, 
fandtes der et politisk og religiøst centrum 
for de jødiske frihedsbevægelser. Håbet om 
den uafhængige jødiske stats genoprettelse 
og gentagne romerske provokationer gav 
stødet til en ny revolte i 132 under ledelse af 
den udpegede Messias, oprøreren Bar- 
Kokhba, »Stjernesønnen«. Efter en langtruk
ken guerillakrig, der lagde store dele af Palæ
stina øde, bød kejser Hadrian, at det jødiske 
Jerusalem skulle erstattes af en ny romersk 
by, kolonien Aelia Capitolina, d.v.s. at den 
blev indviet til Hadrians familie, Aelius, og til 
den romerske capitolinske guddomstreenig- 
hed Jupiter, Ju n o  og Minerva. Et stort byg

geprogram gik i gang, og ved imponerende 
jordarbejder kom den nye bys tyngdepunkt 
til at ligge væsentlig længere mod nordvest 
og nord end det gamle Jerusalem. Den før 
omtalte stenbrudssænkning blev fyldt op 
med et på sine steder 10 m dybt lag af materi
ale fra den raserede jødiske by. I sin beskri
velse af Den hellige Gravs genopdagelse får 
biskop Eusebios det til at lyde som en helt 
bevidst handling fra romernes side. Frelse
rens gravgrotte blev skjult af gudløse, rygges
løse mennesker, fordi man skulle glemme 
sandheden om opstandelsen. Der blev kastet 
meget jo rd  op over, og området blev dækket 
af fliser. Ikke nok med det, man rejste herpå 
en gruelig ting, et tempel for den skamløse 
kærlighedsgudinde Afrodite, hvor man gav 
afskyelige blodofre.

Dette tempel, der interessant nok synes at 
have været en rundbygning, er afbildet på 
romerske kejsermønter, slået i Aelia Capitoli
na (fig. 8). Det er næppe sandsynligt, at ro
merne med denne bygning specielt var ude 
på at genere de kristne. Og skal vi tro på, at 
de kristne igennem næsten 200 år bevarede 
mindet om gravens beliggenhed under Afro- 
dite-templet? Muligheden foreligger selvføl
gelig, for den ældste kirkehistorie formår at 
opregne en lang liste over biskopper for den 
kristne menighed i Jerusalem, først omskår
ne (troende jøder), dernæst uomskårne (hed
ningekristne) efter dødsstrafpåbuddet for jø 
der i kejser Hadrians Aelia Capitolina.
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Fig. 9
WÊÈÊÊÈ Den ældre m ur

Herodes den Stores m u r
Herodes A grippa’s m u r

WÈBBM Den nuvæ rende bymur, d e r  i sin o p 
rindelse går tilbage til kejser Hadrians 
A e l i a  C a p i t o l i n a

Det gamle Jerusalem
1. Den hellige Gravs kirke
2. Muristan
3. Citadellet o | zoo m
4. Tempelplatformen
5. Den arabiske klippehelligdom (Omar-moské)
6. Antonia-fæstningen
7. Besheda

I 614 invaderede perserne Jerusalem og 
afbrændte byen. Hvor stor skade gravkirken 
led ved denne lejlighed vides ikke, men en 
restaurering iværksattes kort tid efter perser
nes invasion, og 638 faldt Jerusalem i araber
nes hænder. Her -  som så mange andre ste
der, hvor araberne trængte frem — viste ero
brerne sig tolerante, men tabet af den hellige 
by var selvfølgelig et nederlag for kristen
dommen og var årsag til korstogene. Selv om 
gravkirken ikke led skade ved arabernes 
overtagelse af byen, forfaldt bygningerne 
dog nok, og pilgrimmenes strøm aftog. Den 
arabiske tolerance aftog også med tiden, og i 
1009 gav fatimidekaliffen Hakim Bi’amrillah, 
der var dybt religiøs og troede sig udset af 
Gud til at knuse kristendommen, ordre til, at 
gravkirkeanlægget skulle nedrives. Store de
le af komplekset fjernedes ved denne lejlig
hed. Gravklippens ornamenter borthugge-

des med pikhammer, og den konstantinske 
gravbygning, der formentlig -  omend i lidt 
forskellige form er — havde stået siden 300- 
årene, blev nu næsten ødelagt. 1030 opnåede 
de kristne en aftale med araberne, og 1048 
restaureredes ro tunden i sin gård sammen 
med nogle kapeller, der stod i forbindelse 
med anlægget.

1099 var et vigtigt år for korstogsridderne. 
Efter mere end fyrre dages belejring overgav 
araberne Jerusalem til de kristne. Hvordan 
anlægget så ud i august 1099, da europæerne 
overtog byen, vides ikke, men store genop
bygnings- og udvidelsesarbejder påbegynd
tes straks. Man udvidede anlægget mod øst, 
og den tidligere åbne gård overdækkedes, 
dog ikke helt, idet en cirkulær åbning bibe- 
holdtes over den nyrestaurerede hellige 
grav. Ved kirkens sydside opførtes et tårn, en 
campanile. Hele byggeriet varede i henved
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Fig. 10. To danske gravsten fra  o. 1300. T.v. broder Jonas, der, ifølge stenens indskrift, to gange havde besøgt 
Jerusalem. / et testamente fra  1272 testamenteredes en del gods til brødrene i Sorø, mod at de sendte en pilgrim til 
Jerusalem. Måske denne pilgrim var Jonas. Tegning a f  Søren Abildgaard, N M  II's arkiv. T.h. Peter Kæller fra  
Tyrsted kirke, Vejle amt. Tegning a f  M agnus Petersen 1887, N M  I I ’s arkiv. Begge pilgrimme bærer palmegrene, 
ligesom jøderne plukkede palme grene ved Jesu indtog i Jerusalem, plukkede pilgrimmene også palmeløv. I  England  
kaldtes Jerusalem-pilgrimmene ligefrem fo r  »palmers« og i Jerusalem ligger »Palmebærernes Gade« lige ved Grav- 
kirken.

50 år, altså fra ca. 1100 til 1150, og i bygge
riet anvendte europæerne spidsbuer, som er 
blandt de tidligste eksempler i europæisk 
byggekunst. Inspirationen behøvede man 
ikke hente langvejs fra. I 690-92 havde ara
berne bygget en helligdom omkring en klip
pe ved Jerusalem, hvor profetens himmelfart 
skulle have fundet sted. I denne helligdom, 
en ottekantet bygning, der næst efter Ka’ba- 
en i Mekka og profetens moské i Medina var 
islams helligste bygning, forekommer spids

buer, ligesom i flere islamiske bygningsvær
ker fra 700- og 800-årene.

Allerede 1187 måtte de kristne opgive by
en igen. Den overgaves til Saladin, der lod 
opstandelseskirken lukke og forbød pilgrim
me at besøge den. Dog viste han sig storsin
det og tillod patriarken (selv om der ved 
korstogsriddernes erobring af Jerusalem 
blev indført latinsk liturgi i gravkirken, var 
patriarken formelt overhoved) at borttage 
rigdommene fra gravkirken, »hvor al gejstlig
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og verdslig herlighed var samlet, smykket 
med rige silketæpper, og det sted de kalder 
for Jesu grav var prydet med plader af guld 
og sølv, besatte med dyre ædelstene i præg
tigt arbejde«, som det hedder i en arabisk 
krønike om Saladins tilbageerobring af J e ru 
salem.

Senere fik de kristne gennem aftaler med 
araberne atter lejlighed til at besøge kirken, 
og korsfarernes bygningskompleks fik lov til 
at stå uden de store forandringer indtil 1808, 
hvor store dele af anlægget nedbrændte, da 
gardinerne i rotunden blev antændt under 
lys-ceremonien. 1927 skete der store skader 
ved jordskælv.

Fra arabiske krøniker kender vi adskillige 
»etnografiske« skildringer af de kristnes ad
færd i Jerusalem. Selve opstandelseskirken 
kaldte araberne i disse krøniker for »skidtkir- 
ken«, idet det arabiske ord for opstandelse -  
kiàmet — kan forveksles med kumàmet, der be
tyder skidt.

En af disse arabiske beretninger, som 
stammer fra 900-årene, fortæller, at folk fra 
alle lande — også muslimer -  strømmede til 
Jerusalem i påsken for at tage del i festlighe
derne ved påskemesserne og lysunderet. 
Endvidere noterer kronikøren den underlige 
skik, som de kristne har med at plukke løv 
fra oliepalmerne (fig. 10). I en noget yngre 
beretning, fra midten af 1100-årene, fortæl
les, at de kristne bringer rige skatte, klæder, 
forhæng, tæpper (til gravkirken) og lader 
fremstille lamper, kors og fade af guld og sølv.

Ellers startede påskeceremonierne med 
den besynderlige skik, at de kristne jagtede 
jøder og pryglede dem, vel et skuespil. Selve 
lysunderet er genstand for stor opmærksom
hed i de arabiske kilder, hvor der ikke lægges 
skjul på, at araberne opfattede ceremonien 
som et fupnumm er (fig. 11). Talrige og sind
rige er de forklaringer, der gives på underets 
udførelse, der skulle være foregået ved hjælp 
af skjulte rør, hemmelige beholdere og 
brændbare væsker. -  Den tidligmiddelalder
lige forfatter Al-Dschaubari fortæller, at Da- 
maskussultanen al-Malik al-Mu’azzam ønske
de at sætte en stopper for udførelsen af svin
delnummeret, men indså, at han selv ville 
miste store indtægter herved, hvorfor han 
opgav tanken. Om selve handlingsforløbet

Fig. 11. Lysunderet er her afbildet i et senmiddelalder
ligt håndskrift i Vatikanet. Underet bestod i, at lyset i 
gravkapellet tændtes uden menneskelig indgriben. 
Øverst t.v. ses Jesus, der udsender Helligåndsduen med 
den hellige ild, duen flyver ned igennem gravkirkens 
kuppel ned til gravkapellet (nederst), hvor lysene tændes.

omkring lysunderet har as-Sibt ibn al- 
Dschauzl i begyndelsen af 1200-årene givet 
en farverig skildring. Han skriver, at »de 
kristne går i procession til rotunden og ven
ter på lysunderet. Når solen går ned, råber 
præsten: Kristus er vred på os! Så skriger og 
hyler de kristne og kaster guld, sølv og klæ
der på graven, til der til sidst er samlet en 
stor mængde. Så gentager præsten sine ord, 
de kristne skriger og græder igen, og kaster 
hvad de har i hænderne ind i graven. — Så 
udøver præsten lysunderet og råber: Kristus 
har vist sig nådig og har tændt lyset! Ilden stik
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Fig. 12. Model a f  gravkirken i Jerusalem. Modellen er ca. 40 cm lang. Nationalmuseet, Etnografisk Samling. 
Lennart Larsen fot.

kes nu ud af graven, og de kristne starter et 
gevaldigt skrigeri, tænder deres fakler ved 
ilden og bringer den i ærefrygt til fjerne 
steder.«

Pilgrimmene kom da også fjerne steder 
fra, og det har været en møjsommelig og fa
refuld færd, der har gået forud, før pilgrim
mene kunne deltage i festlighederne ved lys
underet. Også mange danske fandt vej til Det 
hellige Land, og havde man jordisk gods der
hjemme, gjorde man gerne testamente, in
den man begav sig ud på den farlige færd 
ned gennem Europa. En del — som Johannes 
Sunesen eller Trugotsønnerne Eskil og 
Svend -  fandt da også døden dernede. An
dre -  som Erik Ejegod -  døde undervejs. En 
del af de danske pilgrimme har nok valgt den 
noget mere bekvemme søvej til Palæstina.

Den ældste sejladsforskrift, der kendes fra 
Danmark, beskriver netop ruten fra Ribe til 
Det hellige Land. Sejladsvejledningen er et 
tillæg til den berømte jordebog fra 1200-åre- 
ne, kong Valdemars jordebog.

Pilgrimme betød også handel. Omkring 
påske har der sikkert været trængsel ved 
gravkirken af handelsfolk, som har tilbudt 
smykker og andre souvenirs. Varerne har

ikke nødvendigvis været genstande, der kun 
kunne fremstilles lokalt; en del af de varer, 
der kunne købes, har europæerne nok lige så 
godt kunnet købe hjemme, men det har væ
ret for pilgrimmene som for vore dages turi
ster, at det er bevidstheden om, at en given 
ting er købt et bestemt sted, der tæller. Når 
der f.eks. i en tysk ridders bohaveopgørelse 
fra 1376 er omtalt en snoet forgyldt ring 
»daz ist auz dem heiligen grab choemen von 
Jerusalem«, er det nok dette forhold, der har 
gjort sig gældende. -  Ellers hjembragte pil
grimmene også relikvier. Da man i 1895 skul
le foretage ændringer ved alterbordet i San
derum  Kirke lige uden for Odense, fandt 
man i graven (d.v.s. det gemme, der er ud
hugget i alterbordets dæksten) nogle sedler, 
der oprindelig må have været vedhæftede en 
række nu forsvundne relikvier; med senmid
delalderlig skrift stod på hver seddel, hvilket 
relikvie den havde været påhæftet, og på en 
af disse sedler stod på latin »fra Den hellige 
Grav«. Præcist hvilket relikvie, det har været, 
vides ikke, men det kan f.eks. have været en 
stump af den sten, hvorpå Kristi legeme blev 
salvet, eller måske stenstøv fra selve gravklip
pen.
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Rotunden. Tekst: TYPUS SS SEPULCRI DNI INR IESU CHR.

K opternes o ra to riu m  

Stedet, hvor kv inderne  stod ved korsfæ stelsen

Stenen, hvorpå Jesu  lig blev sal
vet. Tekst: LOCUM  U N T IO N I 
DNI NRI JESU  C H R IS T I. Den 
ægte sten e r overdæ kket, fordi 
ivrige p ilgrim m e brød  fo r store 
stykker a f  den

Jerusalem s kors

Longinus kapel

Kalvariet m ed u n d erlig g en d e  kapel. 
H er findes G odfred  a f Boullions grav. 
H ullet til Jesu  kors vises h e r og også ste
d e t for korsslagningen. U n d e r stedet, 
hvor korset stod, vises en  revne i k lippen 
til A dam s grav. Det fortæ lles, at en d rå 
be a f Jesu  blod ram te  A dam s kran ie , og 
Adam  blev straks levende

Jesu  fængsel. Tekst: C A RCERE

Forhånelses-kapellet

Stedet, hvor so ldaterne  kastede lod om  ]esu kappe

Syriske kapel

M aria M agdalene kapel

M aria kapel. Tekst: M ARIA 
(sam m enskrevet) over en halv
m åne og u n d e r  om ega

Jesu  grav

Engle-kapellet, hvor d en  sten, 
som blev ru lle t fra  g raven  op- 
s tandelsesdagen, vises

Stedet, hvor Jesu s  viste sig som 
u rteg å rd sm an d  fo r M aria

Franciskanerkapel. H e r vises 
den  søjle, hvortil Jesus var b u n 
det, da  han blev pisket. I øvrigt 
frem vises G od fred  a f  Bouillons 
sp o re r og sværd

D en græ ske kirke. Tekst: G H IESA  D ’ 
G RECI, og: B U CO  G H E ESER MEZO 
M U(N)DI SEGU(N)DU(M ) GRECO. 
V erdens m idte. H er vises en sten, d e r 
dæ kker et hul, som fø re r til helvede!

Fig. 13. Den åbne model, med angivelse a f  de helligste steder. Lennart Larsen fot.

Efter reformationen ophørte danskernes 
pilgrimsrejser til Jerusalem, men lysten til at 
rejse ud og besøge fjerne lande forsvandt 
ikke. Faktisk blev det nærmest en nødvendig 
del af yngre, velstillede mænds uddannelse at 
rejse. -  Sceneriet omkring gravkirken og den 
katolske kirkes måde at fremvise Jerusalem 
på har sikkert stødt disse unge protestanter. 
Fra en af dem er da også bevaret en beret
ning fra slutningen af 1500-årene, hvor for
fatteren — en ung adelsmand, Otto Skram -  
betakker sig, da han får forevist et af de helli
ge steder, og må trække sig tilbage med et »si 
fides«.

Også disse eftermiddelalderlige rejsende 
bragte forskelligt hjem fra Jerusalem. I Na
tionalmuseets Etnografiske Samling findes 
blandt andre ting af nærorientalsk oprindel
se en ca. 40 cm lang model af gravkirken i 
Jerusalem (fig. 12). Den er udført i oliventræ 
med indlagte figurer og bogstaver i perle-

Fig. 14. Modellen a f  selve gravkapellet, fjernet fra  
gravkirkemodellen. Lennart Larsen fot.
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Fig. 15. Oliv entr cesmodel a f  gravkirken i Jerusalem. Denne model, der findes i München, er den a f  de udenlandske 
modeller, der står Nationalmuseets nærmest. Foto: Bayerisches Nationalmuseum.

mor; en del af søjlerne er lavet af ben. Mo
dellen fungerer som en slags guide til grav
kirken (fig. 13), idet den kan skilles ad -  kup
pel og tag kan fjernes, døre kan åbnes -  såle
des at man får et kig ned i kirkens indre. Der 
må have hørt en instruktionsbog med; de af
tagelige dele er mærkede med bogstaver (i 
øvrigt først forkert anbragt og siden over
skrevet), mens de hellige lokaliteter er num 
mererede. Inden i kirken står selve gravka
pellet, som kan tages ud (fig. 14). Modellen 
er opført 1674 i Kunstkammerets inventarli
ste, men ellers vides intet om dens herkomst.

Den er imidlertid ikke enestående. I Tysk
land kendes flere eksemplarer (fig. 15), fra 
Italien et enkelt og i selve Jerusalem — i »Mu
seo della Flagellazione« -  findes også en mo
del. På British Museum findes en lignende, 
der dog forestiller Fødselskirken i Betlehem. 
Selve gravkapel-modellen har flere »søsken
de« på europæiske museer. Nationalmuseet 
har yderligere to, og en kendes så langt nord
på som Stockholms-området. — Netop en

svensk rejsebeskrivelse beretter om disse mo
deller. Det er Frederik Hasselqvists bog »Iter 
Palestinum« fra 1757, hvor man kan læse, at 
ingen pilgrimme rejser fra Det hellige Land 
uden at medbringe sådanne modeller som 
souvenirs. De sælges af m unkeordnerne og 
bringes til Europa, flest -  ifølge Hasselqvist -  
til Portugal og Spanien. Måske det er Has
selqvist selv, der har bragt den lille svenske 
gravkapelmodel til Stockholm.

Selv om det kunne være fristende at se dis
se modeller som nøjagtige og målrette kopier 
af gravkirken og at tage deres indbyrdes for
skelligheder som udtryk for forskellige byg
gefaser i 1600- og 1700-årenes gravkirkean- 
læg, må man dog nok antage, at disse lokalt 
fremstillede modeller nok snarere er en på
mindelse om de hellige steder end egentlige 
tekniske modeller. Det har ikke så meget væ
ret bygningen som liturgien, man har ønsket 
at fremstille. Souvenirs er nu engang ikke 
måleksakte.

Men det var ikke kun ting, som pilgrimme
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ne hjembragte fra Jerusalem. Også inspira
tion til opførelse af bygningsværker hentedes 
i Det hellige Land. Mange af Europas mid
delalderlige kirkebygninger har fællestræk 
med gravkirken i Jerusalem, selv om det jo 
nok hørte til sjældenhederne, at man direkte 
kopierede den, sådan som biskop Meinwerk i 
Paderborn gjorde, da han i 1033 sendte ab
bed Wino fra klosteret i Helmershausen til 
Jerusalem for »at opmåle kirken og graven i 
Jerusalem og hjembringe disse mål«. Den 
bygning, biskop Meinwerk opførte og ind
viede i 1036, er i dag desværre forsvundet.

I Danmark er gravkirken næppe blevet ef- 
tergjort på denne måde, selv om vore centra
liserende kirker om ikke er inspirerede af, så 
dog i hvert fald har fælles inspirationskilde 
med gravkirken. Arkitektonisk var den nu 
nedbrudte St. Mikkelskirke i Slesvig nok den 
af de danske rundkirker, der har haft størst 
lighed med gravkirken. -  Langt ude er vores 
halvcirkulære romanske apsider nok også i 
familie med gravkirkens rotunde; apsiderne 
er jo netop også ofte udsmykkede med søjler. 
I et enkelt tilfælde -  Selsø kirke på Sjælland -  
tilnærmer apsidens form sig endda en hel
cirkel.

På kirkegården ved Malling kirke umid
delbart syd for Århus fremdrog man for en 
årrække siden resterne af en lille rundbyg
ning, det indre tværmål var ca. 7,85 m og 
murene var ca. 1,5 m tykke (Nationalmuseets 
Arbejdsmark 1945). Kirkegården i Malling 
er velkendt for sin usædvanlig kraftige kirke- 
gårdsmur, der nok har fungeret som en slags 
værn. Rundbygningen har ligget i kirkegår
dens sydøstlige hjørne, stødende op til kirke- 
gårdsmurens søndre og østre forløb, dog 
uden at være i forbandt med dem og sekun
dær i forhold til disse, idet det fjernede 
murhjørnes fundament blev fundet under 
udgravningen af rundbygningen. Med byg
ningens placering for øje er det ikke urime
ligt at antage, at den har indgået som led i 
kirkens formodede forsvarsanlæg. Noget 
egentligt borgtårn er der dog næppe tale om, 
for ved rundbygningens østside fandtes 
nemlig rester af, hvad udgraveren tolkede 
som en apsis, så bygningen må have vareta
get en kirkelig funktion, hvilket understreges 
af fund af grave inden i rundbygningen. Dis

se grave respekterede rundbygningens m ur
forløb, så begravelserne er utvivlsomt samti
dige med rundbygningen. Midt i bygningen 
fandtes også fundamentrester.

Fra udlandet -  Østrig og Tyskland -  ken
des en række centraliserende kirkegårdska- 
peller viet til Den hellige Grav. Disse kapeller 
tjente som gravkapeller for bygherren og 
dennes familie, men kunne også fungere 
som benhus, ossuarium. Om Mallings ru n d 
bygning er en skandinavisk udløber af disse 
europæiske gravkapeller er uvist, men tan
ken om at hvile i en rotunde, ligesom Herren 
selv, har vel været tiltalende for også danske 
stormænd, der måske oven i købet selv havde 
besøgt Den hellige Grav.

Også ved de større kirker findes træk, der 
leder tanken hen på gravkirken. I Ribe Dom
kirke er fremdraget fundam enter til et mid
delalderligt ciborium (en såkaldt baldakin) i 
kirkens østende. Dette ciborium har haft fire 
søjler, og det er sikkert disse søjler, der er 
omtalt i den såkaldte »kostbarhedsliste« fra 
1313, hvor der nævnes fire hvide tøjstykker 
til at dække de fire forgyldte søjler med. 
Domkirkens store kuppel -  over korsskærin- 
gen -  har haft en åbning, et hul oventil, lige
som det findes i en række andre kirker. Hele 
arrangementet -  med ciboriets tag båret af 
forgyldte søjler og en åbning i kuppelhvælvet 
-  leder uvilkårligt tanken hen på Den hellige 
Grav og gravkirkens åbne kuppel.

Efter branden i 1808 kappedes forskellige 
kristne om, hvem der skulle have lov til at 
genopbygge gravkirken. Det blev den græsk
katolske kirke, der gik af med sejren, idet 
denne gennem pengegaver fra den russiske 
kejser kunne »udkonkurrere« franciskaner
ne, der ikke kunne skaffe den fornødne ka
pital fra kejser Napoleon. Dette betød -  iføl
ge franciskanerne -  at den latinske kirkes 
rettigheder blev trådt under fode, alle levn 
fra korstogstiden og alle latinske indskrifter 
f jernedes. Genindvielsen af gravkirken fandt 
sted 1810.

I det hele taget havde de kristne trosret
ninger, der var repræsenteret i gravkirken -  
d.v.s. den græsk-katolske, den romersk-ka- 
tolske, den armenske, den koptiske og den 
syriske kirke — svært ved at komme overens. 
De romersk-katolske fandt grækernes lysun
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Fig. 16. Gravkirken i Jerusalem set fra  sydøst. Foto: Jens Vellev 1978.

der-ceremoni forloren, de græske kunne 
ikke lide de romersk-katolskes orgelmusik, 
og alle generedes af de armenskes natteguds- 
tjenester!

Besøger man i dag gravkirken i Jerusalem 
(fig. 16), vil man finde, at meget af den gamle 
liturgi er bibeholdt, ligesom begejstringen og 
troen hos de mennesker, som bestyrer og 
fremviser kirken. Og korstogene er ikke for
bi endnu. Det er endnu muligt at blive slået 
til r idder af Den hellige Grav!
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Hverdagstøj på landet
A f  M E T T E  S K O U G A A R D  O g  H E L L E  T H O R D U R  H A N S E N

Folkedragt — egnsdragt
Museumgæsterne på Frilandsmuseet stiller 
ofte sig selv spørgsmålet: hvordan så de men
nesker, som boede i museets gårde og huse, 
egentlig ud?

Aflægger man besøg på museets danse
plads, når folkedanserne optræder, er der 
rig lejlighed til at se et stort udvalg af farveri
ge folkedragter fra landets forskellige egne. 
Men man kan ikke slutte umiddelbart herfra 
til klædedragten hos landbefolkningen i det 
gamle bondesamfund. Det hænger først og 
fremmest sammen med, at de fleste af nuti
dens folkedanserdragter ikke er baseret på 
en direkte tradition for egnsdragter. De er 
snarere et resultat af den opfattelse af »folke
dragten«, som blev grundlagt i sidste halvdel 
af 1800-årene under påvirkning af de kultu
relle strømninger, der var fremherskende på 
dette tidspunkt. Gårdmandsstanden, som 
havde opnået store økonomiske, sociale og 
politiske fremskridt, søgte at udvikle en egen 
selvforståelse og kulturel identitet, og det 
indbefattede bl.a. genoplivningen af folke
dans, folkeviser og folkedragter.

På højskoler og i foreninger tog man med 
begejstring fortidens danse- og dragtskik op. 
Udgangspunktet var en romantisk forestil
ling om, at bønderne i hver egn fra tidernes 
morgen havde haft en særegen dragt, der i 
modsætning til byboernes dragter ikke var 
påvirket af skiftende moder. Resultatet blev, 
at man i mange tilfælde sammenstykkede 
dragter, hvor de enkelte dele måske nok 
kunne være oprindelige, men hvor sammen
sætningen af dragtdele var ny. Det skete og
så, at man på et mere løst grundlag fremstil
lede hele dragter. Ofte var disse tidlige folke
danserdragter således i det store og hele et 
produkt af 1800-årene selv, uden at repræ
sentere en ægte tradition for egnsdragter.

Siden hen har folkedanserne gjort et stort 
arbejde for at få en så korrekt dragtsammen

sætning som muligt, repræsentativ for en be
stemt egn og tid. Dette er imidlertid behæftet 
med en række vanskeligheder.

Der er områder, hvor man har båret egns
dragter i egentligste forstand. Det vil sige, at 
der har været et helhedspræg i sammensæt
ningen af de enkelte dragtdele, som har gjort 
dragterne særegne sammenlignet med an
dre. Det drejer sig om bl.a. Amager, Fanø og 
Læsø, hvor helt specielle forhold har gjort sig 
gældende. Hvad angår kvindernes hoved
tøjer, har der også over hele landet været kla
re, egnsmæssige særtræk. Men ud over bru
gen af særlige dragtdele og variationer i 
dragtdetaljer, som f.eks. båndpåsætning, har 
der i størstedelen af landet ikke været egent
lige egnsdragter. Overalt gik folk forskelligt 
klædt, og mange faktorer, bl.a. spørgsmålet 
om alder og velstand, har haft indflydelse på 
udformningen af den enkeltes dragt. En be
stemt væver eller skrædder kan også have sat 
sit præg på dragterne, hvor han har virket.

Netop i bestræbelserne for at vise en så 
»rigtig« dragt som muligt ved nøje at kopiere 
de få eksisterende forlæg, kommer folkedan
serne derfor let til at give dragterne fra de 
enkelte egne et for ensartet præg. Samtidig 
kommer dragterne fra egn til egn til at frem- 
træde mere forskelligartede, end det har væ
ret tilfældet i virkeligheden.

Man må også være klar over, at de dragtty
per, danserne optræder i, hovedsagelig er 
højtids- eller festdragter, som kun blev an
vendt ved særlige lejligheder. Sådanne drag
ter ville man normalt ikke Finde i hverdags
brug på landet i forrige århundrede. Der er 
milevid afstand fra de fine strømper, stivede 
hørskjorter, snehvide huelin og guldnakker 
til det tøj, folk brugte til daglig, og som man
ge måtte nøjes med til både hverdag og fest. 
For dragtsølv, huelin og guldnakker krævede 
et vist økonomisk overskud, som ikke var alle 
forundt.
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»Det er sikkert ret karakteristisk, naar det i 
en Auktionsfortegnelse fra Ørre over Almis
selem Anna Langfroms Efterladenskaber, 
1806, hedder: 1 Særk med uldne Ærmer -  
Liget blev i den. Selvfølgelig, Anna havde 
kun den samme,« skriver H. P. Hansen i sin 
bog »Om Renlighed i Gamle Dage«. Man kan 
tilføje, at det ikke alene var almisselemmer, 
som kun havde det tøj, de gik og stod i.
H. P. Hansen fortæller i samme værk om et 
hjem i Trælund, hvor konen måtte jage både 
manden og børnene i seng, når hun havde 
bagt, for at deres linned kunne få en omgang 
i bageovnen (det sparede måske ikke en vask- 
ning, men utøjet kom man til livs); de havde 
ikke noget at skifte med. Og dette har be
stemt ikke været noget særtilfælde.

Ligeledes må man med hensyn til vedlige
holdelsen af dragterne tage datidens forhold 
i betragtning. Tøjet blev naturligvis vasket 
engang imellem i de mere renlige hjem, men 
før sæbe og soda blev almindelige i brug i 
1800-årenes slutning, var vaskningen set 
med vore øjne uhyre primitiv. Det må have 
sat sit præg, også på det tøj, der blev anvendt 
ved festlige lejligheder — tøj, som skulle holde 
et langt liv og efter ejerens død gik i arv eller 
solgtes på auktion, så nye ejere kunne slide 
videre på det. Derfor har meget festtøj den
gang, i modsætning til folkedansernes nye, 
velpassede klædningsstykker, været snavset, 
falmet og slidt.

Arbejdstøj — hver dagstøj
Vender man sig til hverdagstøjet på landet 
for at undersøge, hvordan det har set ud i 
1800-årene, støder man på mindst lige så 
mange problemer, som når det drejer sig om 
festtøjet. Dragtforskningen har fremfor alt 
interesseret sig for at undersøge festdragter
nes uligheder og særlige kendetegn. Der har 
ikke været så stor interesse for hverdagsdrag- 
terne, som heller ikke viser særlige variatio
ner fra egn til egn.

Museernes samlinger er præget af dette 
forhold. Man har indsamlet meget bondetøj, 
men det er først og fremmest smukke og 
sjældne ting. Samlingerne består derfor for
trinsvis af bryllups- og festdragter, kniplede 
kapper og lin, smukt broderede skjorter og 
særke og lignende tekstiler, som udmærker

sig ved deres høje håndarbejdsmæssige kva
litet.

Hverdagstøjet har ikke været genstand for 
særlig opmærksomhed, hvorfor det nu kan 
være vanskeligt at finde. Landbefolkningen 
udviste i ældre tid en uhyre sparsommelig
hed, og hverdagstøjet er ifølge sagens natur 
blevet syet om, brugt på ny og slidt for ende
lig, når det absolut ikke kunne repareres me
re, at ende som klude. Det har ikke, på sam
me måde som f.eks. huenakker, fået lov til at 
blive i skuffer og skabe. Hverdagstøj som af 
en eller anden grund trods alt ikke er blevet 
kasseret, har man opbevaret på lofter eller 
lignende steder. Når det findes frem, er det 
gerne ødelagt af fugt, snavs, møl og mus, 
hvorfor det som oftest ender med at blive 
brændt. Det er imidlertid lykkedes Frilands
museet, i forbindelse med hjemtagningen af 
en række boer, at komme i besiddelse af nog
le klædningsstykker, som var hverdagstøj på 
landet i slutningen af 1800-årene og begyn
delsen af dette århundrede.

Det gamle, slidte tøj er som regel fundet 
gemt bort i kasser, og vi har formodentlig 
kun erhvervet det, fordi de tidligere ejere af 
forskellige årsager ikke har haft mulighed 
for selv at sortere boet. I folks bevidsthed er 
sådanne ting som gammelt tøj almindeligvis 
ikke anset for bevaringsværdige, og de fleste 
er nok tilbøjelige til snarere at smide det ud 
end at skænke det til et museum, uden tanke 
for at det kan være af stor kulturhistorisk 
værdi.

Det følgende er en gennemgang af enkelte 
eksempler på disse klædningsstykker fra Fri
landsmuseets samlinger, set som kilder til 
hverdagstøjets historie. De har udgjort dele 
af hverdagsdragten, hvis grundelementer 
for kvindernes vedkommende var: særk, uld
klokke, strømper, trøje af vadmel (uldent 
stof) eller livstykke og strikket nattrøje, skørt, 
forklæde, hue, tørklæde og træsko. Mænde- 
nes dragt udgjordes af: skjorte, bukser, uld
ne strømper, vadmelstrøje, vest, strikket hue, 
træsko samt eventuelt et tørklæde til at have 
om halsen.

De dragtdele, der vises her, har været an
vendt i gårdmands- og husmandshjem fra 
Jylland, Sjælland og Fyn. De er alle, så vidt 
det kan skønnes, typiske beklædningsgen-
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Fig. 1. Kvindernes skørter 
havde en meget enkel luk
ning, som gjorde det let at 
regulere livvidden. Scerkens 
overdel er a f hør, nederde
len a f blår.

stande, som man har brugt dem over hele 
landet i sidste halvdel af 1800-årene. Ud
formningen af tøjet er på den anden side 
præget af den enkeltes håndarbejdsmæssige 
færdigheder, tid og økonomi. Det er ikke 
muligt på grundlag af det forhåndenværen
de materiale at afgøre, hvor almindeligt ud 
bredte strikkemetoderne eller andre detaljer 
har været.

Særk
Særken var en vigtig del af kvindens dragt 
med mange anvendelsesmuligheder. Først 
og fremmest var det en underkjole, idet den

nederste del fungerede som det inderste 
skørt. Men særken tjente også som natkjole, 
som bluse om sommeren og som undertrøje 
om vinteren.

Snittet i denne særk (fig. 1) er meget enkelt 
og funktionelt, afmålt således, at stoffets væ
vebredde udnyttes fuldt ud, og intet går til 
spilde. Yderligere er der økonomiseret med 
stoffet, idet den nederste del af særken, som 
ikke ses under skørterne, er lavet af blår, 
mens overdelen er af den fine hør. Den ene
ste udsmykning er en lille blondekant ne- 
derst på ærmet, en broderet forstærkning og 
et navnetræk foran.
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Fig-2. Uldklokke, d.v.s. et uldent underskørt, strikket i 
vaffelmønster med syede forstærkninger på de mest ud
satte steder og tilsyet bomuldsstykke i livet.

Uld klokke
Som værn mod kulde kunne kvinderne have 
en uldklokke under skørterne. Klokken her 
(fig. 2 ) er lavet af uldgarn i en praktisk grå 
farve, strikket i tre baner og afsluttet med en 
ribkant øverst for at give elasticitet. Den ene
ste udsmykning er en lille hæklet kant forne
den, der samtidig beskytter mod slid.

I taljen er tilsyet et stykke brunt bomulds
stof, for at klokken ikke skulle fylde for me
get under overdelen. Rester af tidligere, lig
nende stykker viser, at det er blevet skiftet ud 
nogle gange, muligvis i forbindelse med at 
konen har lagt sig ud, eller at en anden har 
overtaget dragtstykket. Selve lukningen be
står af en slids med to bændler, som er så 
lange, at de kan nå hele vejen rundt om livet. 
Det giver ekstra muligheder for at regulere 
livvidden.

Varmeevnen er øget ved, at klokken er 
strikket med en vaffelstrikning, der giver 
dobbelt tykkelse. Rundt omkring er der 
yderligere udført trækkesyning med uld- 
garnsrester i mange forskellige farver. Ud 
over at gøre klokken endnu varmere har det
te også gjort den mere slidstærk.

Fig. 3. Tre uldne strømper med tilsyede stykker a f uld og 
bomuldstricot på skafterne. Der er udført forstærkninger 
med trækkesyning på strømpernes mest udsatte steder.

Strømper
Det ene par af disse strømper (fig. 3) er lavet 
på traditionel vis af hjemmespundet, hånd- 
strikket uld. Foden er strikket af sort uld, 
mens strømpeskaftet, der var næsten skjult 
under skørterne, godt kunne være i en helt 
anden farve, her i blå uld.

Foroven er tilsyet et stykke bomuldstricot, 
som stammer fra et andet stykke tøj, der er 
blevet klippet op og syet på. Dette er eventu
elt sket i forbindelse med overgangen fra 
brugen af gammeldags strømpebånd, bundet 
rundt om strømpen, til lodrette strømpe
bånd, der begyndte at komme i brug i slut
ningen af 1800-årene.

Strømpernes stopninger viser, at de har 
været flittigt brugt. Desuden er der på de 
mest udsatte steder udført forstærkninger 
med trækkesyning, hvorved strømpen har 
fået dobbelt styrke og øget varmeevne.

De to øvrige par strømper er maskinstrik- 
kede, men også de er forsynet med syede for
stærkninger. Til skaftet er ligeledes tilsyet et 
stykke bomuldstricot samt et stykke hånd
spundet, ribstrikket uld, sandsynligvis fra et 
gammelt strømpeskaft eller trøjeærme. Dette
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Fig. 4. Strikkede, uldne underbukser, hvorpå der med utallige garnrester er udført en flossyning, der øger buksernes 
varmeevne betydeligt.

har dog været så slidt, at det først måtte stop
pes med syning af mange forskellige garnre
ster (og tilsvarende mange farver), inden det 
kunne bruges til strømperne.

Strikkede underbukser
Benklæder til kvinder blev først almindelige

på landet i slutningen af 1800-årene. Til vin
terbrug var de gerne uldne, om sommeren af 
hvidt eller blåstribet lærred.

Bukserne (fig. 4) er strikket i glatstrikning 
af håndspundet, gråt garn med tilsatte ben i 
ribstrikning. En art flossyning, der danner 
løkker på indersiden, har gjort bukserne var
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Fig. 5. Nederste del a f et vadmels skørt med 
slidbånd langs kanten, en skoning sammensy
et a f stribede bomuldsrester samt et ensfarvet 
kantebånd.

mere og samtidig forstærket dem mod slid. 
Flossyningen er udført med utallige garnre
ster i et væld af farver, og nogle af de an
vendte garnrester er kun et par cm lange.

Bukserne har været meget varme, og den 
enkle form gjorde dem lette at fremstille. Det 
er vel ikke utænkeligt, at kvinderne på lan
det, også før det blev moderne med egentligt 
undertøj, har strikket sig sådanne uldne buk
ser for at værne mod kulden, når de skulle 
opholde sig udendørs om vinteren?

Skørt
Kvinderne bar som regel flere skørter oven 
på hinanden, og de inderste skørter var ofte 
aflagte yderskørter. Dette skørt (fig. 5) er af 
vadmel, syet i typisk snit i lige store bredder, 
der i taljen er samlet i tætte rynker.

Skørtets lukning består af en slids med bin
debånd, som har gjort det let at regulere liv
vidden.

Et slidbånd er syet til skørtets nederste 
kant, og på skørtets inderside er nederst en 
skoning af bomuldsstof for yderligere at af
bøde slid.

Da skørtet er syet med lige stor vidde for
oven og forneden, kunne det let vendes, når

Fig. 6. Arbejdsforklæde, syet a f  et gammelt uldent skørt 
(midterbanen) og rester a f  en slidt pude eller dyne.

det blev slidt. Snittet udnytter tøjbredden 
helt, og den fleksible lukning gør, at skørtet 
kan indrettes efter brugeren. Det giver også 
rigelig plads til at have flere skørter under 
hinanden ved vintertide.

Skørtet kan være hjemmefarvet i et forsøg 
på at opnå den eftertragtede, men meget 
vanskelige, sorte farve. Ydersiden er imidler
tid falmet til en sortgrøn kulør, og det grønli
ge fremhæves yderligere ved et senere påsy- 
et, grønt kantebånd, der både pynter og 
dækker reparationer.

Forklæde
Forklædet var en uundværlig del af kvindens 
påklædning. Finere forklæder til pynt var af 
lette tøjer med dekorativ virkning, mens ar- 
bejdsforklæderne havde en helt anden ka
rakter. Sådanne egentlige arbejdsforklæder 
er meget sjældne, da de som oftest er blevet 
slidt til sidste trevl.

Det ene forklæde her (fig. 6 ) er syet sam
men af tre forskellige rester hjemmespundet, 
håndvævet, uldent stof, mens linningen er la
vet af et fjerde stykke. Midterstykket er øget 
forneden, og spor fra slidbånd og kantebånd 
viser, at det oprindelig har været et skørt. De
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to sidestykker er sandsynligvis fra en slidt pu
de eller dyne.

Det andet forklæde (fig. 7) er for størstede
lens vedkommende af samme stof som mid
terbanen i det forrige, mens hjørnerne og 
den lille påsyede brystsmæk er af to andre, 
uldne stofrester.

Slidbånd fra en nederdel er anvendt til 
stropper, og båndene til at binde forklædet 
med er lavet af en flettet, hjemmelavet snor, 
da de oprindelige på et tidspunkt må være 
knækkede.

Skjorte
Skjorten var en væsentlig del af mandens på
klædning, idet den tjente både som hver
dagstøj og nattøj. Dens længde har gjort, at 
den også kunne bruges som en slags under
bukser.

Denne skjorte (fig. 8 ) er, som kvindens 
særk, af hørlærred i traditionelt snit uden no
gen dekorationer ud over et simpelt navne
træk midt for.

Fig. 7. Arbejdsforklcede, syet a f  
forskellige uldne stofrester med 
bindebånd a f  en flettet snor.

Fig. 8. Mandsskjorte a f hørlærred i et enkelt 
snit, der udnytter stofbredden helt.

~ *w ■ > 
-
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Fig. 9. Valkede underbukser 
i naturfarvet uld. De har 
været både varme og slid
stærke i brug.

Strikkede underbukser
Af skifteprotokollernes booptegnelser frem
går, at nogle mænd har ejet underbukser, og 
disse (fig. 9) kan give os en idé om, hvordan 
sådanne underbukser kan have set ud. De er 
strikket af håndspundet, naturfarvet uld i 
brune og hvide nuancer. Efter strikningen 
har man valket dem for at gøre dem varmere 
og mere holdbare. Bukserne er blevet slidt 
meget, og de er i skridtet udbedret med en 
hæklet kile.

Bukser
Bukserne (fig. 10) er hjemmesyede af købt 
bomuldsstof, lavet i det snit som var alminde
ligt til mænds arbejdsbukser i 1800-årenes 
sidste halvdel. De har slids og spændetamp 
midt bag, som gør det muligt til en vis grad at 
regulere livvidden.

Vi ved ikke, hvordan buksebenene har set 
ud, da de på et tidspunkt er blevet klippet af, 
muligvis for at bruges til børnetøj eller lig
nende. Hvor buksernes øverste del har været 
mindst slidt, er stykker klippet ud til lapper, 
og inden bukserne endelig blev lagt væk, har 
man tilmed fjernet de bedste af de påsyede 
lapper.

På trods af deres dårlige tilstand var buk
serne ikke helt ude af brug, da de blev fun
det. De lå fast sammenrullede og tjente som 
isoleringsmateriale på et loft.
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Tøj — en kilde til hverdagens historie 
Disse eksempler på hverdagstøj bærer stærkt 
præg af, at en stor del af landbefolkningen 
endnu i slutningen af 1800-årene var afhæn
gig af selvhusholdningens produkter. Folks 
tøj blev for størstedelens vedkommende lavet 
af hjemmeavlet hør og uld, og spinding, væv
ning, farvning og syning har i stor udstræk
ning været en hjemlig eller lokal foreteelse. 
Dette har som helhed givet bøndernes tøj, 
der var betinget af det udvalg af stoffer, man 
havde til rådighed, et solidt og tungt præg 
med begrænsede variationsmuligheder. Når 
det drejer sig om hverdagstøjet, er så godt 
som alle unødvendige detaljer og udsmyk
ninger udeladt, og det bliver uld og hør i sin 
enkleste form, suppleret med købt bomuld, 
som kommer til anvendelse.

Dragten til hverdag og til arbejde var den 
samme, og praktiske synspunkter har været 
helt afgørende for dens udformning, som 
nøje blev tilpasset de funktioner, der skulle 
opfyldes. Det er karakteristisk, at man har 
økonomiseret så meget som overhovedet m u
ligt med tøjet, først og fremmest ved selve 
tilvirkningen. Snittet er afmålt således, at in
tet stof er gået til spilde; det fineste stof er 
brugt, så det slides mindst og ses mest, og 
hvor det har været muligt, er der anvendt 
ringere tøjstykker. Der er tillige ofret megen 
tid, opfindsomhed og fingerfærdighed på at 
få materialet til at holde så længe som muligt 
ved forstærkninger, belægninger og lig
nende.

Snittets fleksibilitet er yderligere et udtryk 
for økonomi, da det er lavet, så man kunne 
anvende det enkelte klædningsstykke i man
ge år, også selv om brugeren f.eks. skulle 
lægge sig ud. Tøjet kunne bæres hele året, og 
ydermere kunne en ny ejer uden større pro
blemer overtage tøj fra en anden.

Hvor der er sket en skade, har man søgt at

forlænge tøjets levetid ved at stoppe og lappe 
i et til tider helt utroligt omfang. Når det 
omsider ikke kunne lade sig gøre længere, er 
stoffet blevet syet om og anvendt til nye 
klædningsstykker eller lapper. På denne må
de har et enkelt klædningsstykke ofte under
gået adskillige funktionsændringer i sin leve
tid. Et skørt kunne f.eks. starte som festskørt, 
dernæst blive hverdagsskørt og siden under
skørt for at ende som en del af et forklæde 
eller som lapper.

Alt dette ændredes i løbet af 1800-årenes 
slutning og begyndelsen af dette århundre
de, i takt med at hjemmetilvirkningen af 
tekstiler forsvandt, og man gik over til at kø
be industrielt producerede tekstiler. Samti
dig ændredes tøjets funktion lidt efter lidt. 
Tidligere brugtes én hverdagsdragt, som 
havde en meget forskelligartet funktion, 
f.eks. var kvindens særk både nattøj, under
tøj og bluse. Efterhånden fik man i stedet 
flere, mindre holdbare beklædningsgenstan
de med en mere bestemt og afgrænset funk
tion, og i dag er det egentlige arbejdstøj for
beholdt arbejdspladsen, mens man i fritiden 
vælger mellem mange forskellige typer af 
klæder.

De gamle og slidte klædningsstykker, der 
her er beskrevet, ser ikke pralende ud. Til 
gengæld afslører de ved nærmere eftersyn 
en imponerende opfindsomhed og håndar
bejdsmæssig kunnen, samtidig med at de 
rum m er en rigdom af oplysninger til belys
ning af landbefolkningens levevilkår i sidste 
halvdel af forrige århundrede.

Desværre fylder hverdagstøjet kun lidt i 
museernes samlinger. Det ville være ønske
ligt, om man kunne erhverve flere sådanne 
klædningsstykker, så vi kan få uddybet vor 
viden om, hvordan folk har været klædt -  
ikke kun ved fester og højtider, men også i 
hverdagen.
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En romersk stol på scenen
eller hvordan Abildgaard kom til teatret

A f  M I R J A M  G E L F E R - J Ø R G E N S E N

‘i r*

Fig. 1. Scenebillede fra  1. akt a f  Bournonvilles ballet »Fjernt fra  Danmark«. Fot. fra  opsætningen sæsonen 1907-08. 
Maskinmesterplan nr. 15, Det Kgl. Teaters bibliotek.

Bournonville-festivalen i efteråret 1979 viste 
med al tydelighed, at den danske ballet har 
bevaret en tradition, der, også set i større 
sammenhæng, er enestående. Det er det for
kætrede Kongelige Teater, der har værnet 
om Bournonville-skolen i godt hundrede år. 
Dette blev til fulde demonstreret i alle me
dier, for hele folket. Hvad der nok ikke er 
almindeligt kendt er, at teatret også på andre 
om råder har vidst at værne om traditioner og 
genstande fra tidligere tid. Således findes på 
teatrets bibliotek teatrets bevarede regiproto
koller fra slutningen af 1700-årene, hvilke 
sammen med en række udkast til scenedeko
rationer er et ikke uinteressant supplement 
til vor viden om stiludviklingen herhjemme. 
Som et enkelt eksempel kan nævnes, at vi al

lerede fra 1796 har Thomas Bruuns dekora
tioner til Samsøes sørgespil »Dyveke« i »ren« 
gotik -  altså flere årtier før vor arkitekturhi
storie taler om en »gothic revival«. Og i Det 
Kongelige Teaters garderober hænger frem
deles en række kostbare dragter, der i 1700- 
årene sandsynligvis af hoffet er blevet over
draget teatret, der jo  var kongeligt. Endnu i 
dag bruges flere af dragterne på scenen, 
f.eks. i Holberg-forestillinger.

I flere Holberg-forestillinger optræder og
så en højrygget, polstret regence-stol, der 
bærer kongeligt brandstempel fra Chri
stiansborg; den tilhører den lille gruppe 
møbler, der reddedes fra slotsbranden i 
1794. I Bournonville-balletten »Fjernt fra 
Danmark«, der havde premiere i 1860 og
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Fig. 2. Armstol udført a f Jens Brøtterup efter tegning a f  Nic.Abildgaard til det Levetzauske palæ på Amalienborg, 
ant. 1795. Fot. Niels Elswing.
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Fig. 3. Samme stol som på fig . 2. I  sargen findes Brøtte- 
rups rettede etikette. Fot. Niels Elswing.

endnu jævnligt er på plakaten, optræder i 
første akt, »verandaen af konsul Fernandez’ 
villa på kysten af spansk Sydamerika« to 
hvidmalede og forgyldte armstole, som på 
grund af deres lidt usædvanlige ben fangede 
min opmærksomhed. Da Det Kongelige Tea
ter har et righoldigt møbelmagasin med 
mange ældre, og gode, møbler, var der må
ske en chance for, at stolene ikke kun var 
moderne kopier efter en ældre model. En 
hastig undersøgelse i maskinmester-proto
kollerne viste, at den moderne scenografi af 
Henrik Bloch i nyopsætningen fra 1979 byg
gede på traditionen fra tidligere opsætnin
ger. Det kunne dokumenteres, at stolene har 
stået på scenen i »Fjernt fra Danmark« i 
hvert fald tilbage til 1880-81. De var vel en 
nærmere undersøgelse værd.

Det viste sig, at der foruden de to stole på 
scenen fandtes yderligere fire på magasin. 
Disse er brunmalede med forgyldning. End
videre fremgår det af maskinmester-proto
kollen (IV, serie 2, 1880) på teatrets biblio

tek, at der til sættet har hørt en bænk, der nu 
antagelig er forsvundet, men har eksisteret 
sandsynligvis til begyndelsen af 1970’erne, 
hvor den stod på teatrets fjernmagasin på 
Artillerivej.

Den fineste stol står på scenen (fig. 2 og 3).
I sargen har den ikke alene et kongeligt 
stempel, Christian V III’s kronede mono
gram, men tillige en af dansk møbelkunsts 
fornemste etiketter, hofstolemager Jens 
Brøtterups etikette (fig. 4). Denne, Brøtte- 
rups rettede etikette, som de øvrige stole bæ
rer spor af, daterer stolene med stor sikker
hed til årene mellem 1794 og 1802. Brøtte- 
rup havde bopæl i Nørregade 57 indtil 1794, 
hvor han flyttede til Store Fiolstræde 186. I 
1802 flyttede han igen, denne gang til Peder 
Hvidtfeldtsstræde 130. Brøtterup har altså 
haft et restoplag af etiketter, som han har 
villet bruge op, inden han bestilte nye med 
adressen Store Fiolstræde 186. For også en 
sådan er bevaret, hvilket sandsynliggør en 
indsnævring af dateringen af stolene til åre
ne umiddelbart efter 1794.1

Vi ved kun lidt om Jens Brøtterup. Tove 
Clemmensen har i »Signerede arbejder af 
københavnske snedkere« givet en oversigt 
over Brøtterups bevarede arbejder. Bedst 
kendt er han nok for sin lette stol, udført i 
mahogni og med pinde i ryggen; træ såvel 
som form er inspireret af engelsk møbel
kunst, som netop ved denne tid gav nye im
pulser til danske møbler. Brøtterup havde da 
også, inden han etablerede sig i København, 
været 6 år i England. Også en mahognistol 
med skjoldformet ryg med opadstigende aks 
findes fra hans værksted, den er i den enkle 
klassicisme, som betegnes med Hepplewhites 
navn. Den samme ryg går igen på et sæt på 
otte malede og polstrede armstole. Til sættet 
hører også en sofa, og på denne findes på 
sargen bagtil Brøtterups rettede etikette. 
Denne etikette sidder endelig også på en ma
hognisofa, hvis ben svarer til »Hepplewhite«- 
stolens. Disse, hovedsagelig af engelsk mø
belkunst inspirerede siddemøbler, er sikre 
Brøtterup-arbejder.

Dertil kommer nogle tilskrivninger. Først 
blandt disse er en halvrund skabskommode 
på Rosenborg ,2 der på grundlag af Akade
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miets attest3 formodes at være Brøtterups me
sterstykke. En anden kommode af mahogni 
har påskriften »Jens Brøtterup 1796«, og en
delig har man ad arkivalsk vej kunnet tilskri
ve Brøtterup modellen af Harsdorffs projekt 
til Frederikskirken, nu på Kunstakademiet.

Stolene fra Det Kongelige Teater er arm 
stole af bergère-typen. De er 99 cm brede og 
60 cm dybe, afstanden fra gulv til sargens 
underkant er 29 cm. Stolens sider er plane, 
sargen er plan hele vejen rundt, ryglænets 
øverste og nederste horisontale afslutning er 
lige og glat. Armlænene er runddrejede med 
polstring på midten, og runddrejede stokke 
danner sider under armlænene og støtter i 
ryggen, der er forsynet med en ophængt 
hynde. En hynde ligger også på sædet, hvis 
oprindelige gjorder på den afbildede stol var 
bevaret under en ny krydsfinérplade. Bene
ne, der fortsætter op i henholdsvis armlæn 
og agterstaffe, er plane på forsiden, bortset 
fra en smal kant, medens de på siderne er 
udskåret, således at der fremkommer en 
række runde, ovale og pæreformede led, og 
endelig som afslutning på agterstaffene et 
volutlignende led. Stolene er som nævnt nu 
malede med forgyldte kanter. En undersø
gelse foretaget af konservatoranstalten i Bre
de har vist, at stolene oprindelig har været 
helt forgyldte, samt at de kobbersøm, der nu 
er forgyldte, oprindelig har været forsølve
de. Inge Mejer Antonsen har gjort mig op

Fig. 4. Trykt etikette, hvorpå står: Jens Brøtterup, E n
gelsk Snedker og Stolemager, boende paa Nørregade No 
[57]. Adressen har Brøtterup overstreget og rettet til: I 
St. Fiol-strcede No 1 [8] 6. Fot. Niels Elswing.

mærksom på, at de indkilede hjørnefor
stærkninger på sædets underside er karakte
ristiske for Brøtterups stole. Det betræk, der 
nu dækker hynderne på sædet og i ryggen, er 
nyt. Neden under dette er bevaret fire lag 
betræk. Det nederste, i gammelrosa silke, er 
dog næppe det oprindelige. Hynderne er 
derimod nok oprindelige. På den bageste 
sarg findes etiketten og på den forreste sarg 
Christian VIIFs brandstempel med et A ne
denunder, betegnelsen for Amalienborg 
(fig. 5).

Dette stempel er dog ikke tilføjet nogen 
form for inventarnummer. Numre indførtes 
i 1860-61 på kongeligt inventar, hvorfor man 
muligvis kan udlede, at stolene på dette tids
punkt havde forladt kongelig ejendom. Til 
gengæld må det kongelige brandstempel væ
re tilkommet senere end stolenes tilblivelses- 
tid, idet Christian VIII først blev konge i 
1839. En undersøgelse af en række af de 
kongelige inventarier har ikke givet resultat. 
Hvornår stolene og bænken er indgået på 
Det Kongelige Teater kan der heller ikke si
ges noget sikkert om. Men gennem maskin
mesterprotokollerne på teatrets bibliotek kan 
man alligevel følge stolene ganske langt tilba
ge i tiden.

I maskinmesterprotokollen for 1935-36 
findes på s. 43 et fotografi af scenen i første 
akt af »Fjernt fra Danmark« med vore to sto
le yderst til venstre. I sceneplanen beskrives

Fig. 5. Brandstempel med Chr. VIIFs monogram og et 
A for Amalienborg.
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stolene som »2 Lænestole No 31 »Lynet« (lyst 
Betræk)«. No 31 henviser til teatrets inven
tarfortegnelse, »Lynet« til et skuespil af 
Scribe.

Dekorationen i 1935 og frem til 1963 var 
af Ove Chr. Pedersen.

I 1925 finder man derimod en anden sce
nografi med andre stole, men i maskinme
sterprotokol XXXIX, serie 2 fra 1907-08 fin
der vi atter som nr. 3 på planen »2 Lænestole 
No 31 »Lynet««. Som nr. 1 har vi »Sofa 151 
Lynet. Nyt gult Silkeb[etræk]«, -  altså den nu 
bortkomne sofa. Det er denne scenografi, 
der ses på fig. 1. I denne sæson var stolene »2 
forgyldte Lænestole No 31 »Lynet« Rødt Be
træk med Guldtegning« tillige på scenen i 
»En Skærsommernatsdrøm«. De er afbildet i 
maskinmesterplan nr. 15.

I Maskinmesterprotokol IV, serie 2 påbe
gyndt omkring 1880, finder man en næsten 
identisk opstilling. Nr. 2 på planen er sofaen, 
der her beskrives som »Sofa med Pinde i 
Ryggen fra Lynet med nyt rød-blomstret Be
træk«. N edenunder står: »1 Lænestol og 5 
enkelte Stole med Pinde i Ryggen fra Lynet 
med nyt rød-blomstret Betræk«.

Der var ikke, her i 1880’erne, tale om no
gen nyopsætning af »Fjernt fra Danm ark«.4 
Man må derfor slutte, at de »To Lænestole 
med rødstribet Betræk«, der omtales i »Ma
skinmesterprotokol nr. 7 (alle Kunstarter)«, 
påbegyndt i sæsonen 1874-75, er de samme 
som i 1880. Heller ikke i sæsonen 1874-75 
var der tale om en nyopsætning, men dette er 
første sæson på Dahlerups nye teater. På det
te tidspunkt levede Bournonville stadig; hans 
ballet havde i 1860 haft premiere på Eigtveds 
gamle teater. Også fra denne scene er en 
plan bevaret (Maskinmesterprotokol M.5 (al
le kunstarter)). Vi finder her de samme ef
fekter på scenen som senere hen. Dette kan 
suppleres med optegnelser fra side 23 i »Lille 
Maskinmester-lommebog«, påbegyndt sæso
nen 1876-77. Her nævnes under en skitse af 
scenen med møblernes placering »2 Sofaer, 2 
Lænestole ... 6 Stole af Rør«. Teaterhistori
kerne på teatrets bibliotek mener, at man 
med rimelighed kan antage, at det er de sam
me møbler, der har været anvendt gennem 
årene, når det drejer sig om samme opsæt
ning. Med forbehold for de mange usikker

hedsmomenter, der naturligvis er i sådanne 
uverificerbare optegnelser, er der dog en 
mulighed for, at vore stole har været med i 
»Fjernt fra Danmark« lige fra premieren i 
1860.

I Det Kgl. Teaters inventarieprotokol fra 
1850 er stolene og sofaen ikke opført.

Brøtterups pindestol har forgængere blandt 
danske pindestole. Som den enkle stol den 
er, har den levet et noget upåagtet liv. I hele 
det 18. å rhundrede  har man ved siden af de 
mere raffinerede møbler haft disse jævne, 
men lune og magelige pindestole med løse 
puder. Det kan ikke udelukkes, at de har væ
ret langt mere almindelige, end deres fore
komst nu lader ane; men det er antagelig 
netop deres enkelhed, der er skyld i, at så få 
eksempler i dag er kendt. Tove Clemmensen 
har påvist, at selv Harsdorff har tegnet en 
ganske enkel pindestol, hvis afdæmpede stil
træk indtil nu har ladet den leve i anonymite
ten. Således fandt denne stoletype, der anta
gelig blev født i en lavere stand, også indpas 
ved hove .5

Her ser man den på en tegning af Peder 
Als fra 1771 med Caroline Mathilde og hen
des lille søn, kronprins Frederik. Dronnin
gen, der er iført en uformel påklædning, sid
der i en stol, hvis runddrejede armlæn tilhø
rer en pindestol.

Tyve år senere portrætterede Jens Juel sig 
selv og hustruen i deres vante omgivelser i 
atelier’et. Juel sidder med paletten foran 
staffeliet, hustruen ved siden af i en pinde
stol, hvis ryg og side man ser. Armlænet er 
konstrueret på samme måde som på Brøtte
rups stol med polstring på midten. Som den 
mesterlige skildrer af stoffer og materialer 
Juel er, lader han os ane stolens blødhed. Så
ledes knytter Brøtterups stol sig, hvad typen 
angår til en række tidligere danske stole. For
mens enkelhed opvejes dog i vort tilfælde af 
den rige forgyldning, op imod hvilken søm
menes sølv har spillet.

Også hvad formen angår, træder vor stol 
ind i en dansk tradition, og det en tradition, 
hvor man nok mindst ventede at finde en 
Brøtterup-stol, nemlig blandt de såkaldte 
kunstnermøbler.

Abildgaard står først i rækken af denne
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M  R V Podelt-n. Pçrtic.

Fig. 6. Gengivelse a f fresco fra  Pompeji med stol, hvorpå feltherreattributter. Tav. X X X  i Le Antichità di Ercolano 
Esposte I, 1757. Eksemplar i Kunstakademiets Bibliotek. Fot. Jørgen Watz.

stærke tradition, der skulle strække sig helt 
frem til 1910’ernes fornyede interesse for 
klassicismen. Bedst kendt blandt de Abild- 
gaardske møbler er nok den lette græske stol, 
klismos’en, der skulle få en lang række efter
kommere i dansk møbelkunst, fra Freund 
over Nyrop og Thorvald Bindesbøll til Gott- 
lob og Klint for ikke at tage Kjærholm med. 
Stolen har paralleller i samtidig europæisk 
møbelkunst, men Abildgaard gik direkte til 
kilden, bl.a. det antikke vasemaleri, som han i 
øvrigt også brugte som udsmykning af kop
stykket på et par af klismos-stolene. Ole 
Wanscher har udpeget Abildgaards konkrete 
forbillede, J. P. Passerias »Picturae Etrusco- 
rum«, Rom 1767ff. Dette værk fandtes i A- 
bildgaards bibliotek. Her stod også det offi
cielle værk om udgravningerne i Pompeji og 
Herculaneum, »Le Antichità di Ercolano Es
poste« 8 vols. Napoli 1757-79, hvor Abild
gaard ikke alene fandt inspiration til sin klas
sicisme, men antagelig også direkte forbille-

Fig. 7. Stol a f mahogni indlagt med lysere trce og deko
reret med forgyldte kobbersøm. Læderbetrukket hynde. 
Tegnet a f  Nic. Abildgaard. Kunstindustriynuseet.
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Fig. 8. Admetos og Alkestis, vægmaleri fra  Pompeji. 
Nationalmuseet i Napoli. (Fra Richter).

der. I fortegnelsen over Abildgaards bog
samling på Kunstakademiets bibliotek har 
værket nr. 28-35.

Tavola XXX i værkets første bind viser en 
stol (fig. 6 ), hvis ben nøje svarer til den stol, 
Abildgaard antagelig tegnede til sit eget hjem 
(fig. 7). Ryggen har Abildgaard komponeret 
uden hjælp fra antikken. Benene på Abild
gaards stol på Kunstindustrimuseet er lige
som Brøtterups og ligesom stikværkets flade 
på de to sider og på de to andre stærkt profi
lerede med de karakteristiske pæreformede 
led og sømmene, der på Abildgaards stol 
fig. 7 er af forgyldt kobber. Det er en bred 
stol -  ikke så let og elegant i linierne som 
Abildgaards øvrige møbler. Umiddelbart vir
ker den efter vore begreber heller ikke klas
sisk, men at den er det, vidner, foruden bille
det i »Ercolano Esposte«, en række antikke 
malerier om.

Stikket i »Le Antichità di Ercolano Espo
ste« gengiver et vægmaleri fra Pompeji, nu i 
Nationalmuseet i Napoli.6 Sammesteds fin

des et andet vægmaleri forestillende Adme
tos og Alkestis, hvor førstnævnte sidder på 
en stol, hvis ben er opbygget på en lignende 
måde (fig. 8); men altså ikke identisk, hvilket 
yderligere sandsynliggør, at Abildgaards for
billede faktisk kan være fra det værk, der har 
stået i hans bibliotek, selv om han sandsynlig
vis har set originalen under sit ophold i 
Italien.

At Abildgaards stol fik de noget usædvanli
ge ben skyldes netop det malede forbillede. 
Den romerske kunstner har på sit vægmaleri 
forenklet en af de antikke troner, som vi i 
dag bl.a. kender fra antik skulptur. Nærmest 
maleriets stoleben er en statuette af en tro
nende Fortuna, i øvrigt også den fra museet i 
Napoli (fig. 9). Af den ses det, at benene på 
denne romerske trone har været opbygget 
med et par modstillede, volutagtige led, sam
menbundet af et tværstillet led. Her ses også 
de parvis anbragte »søm«. Forenklingen fra 
bronze til maleri er forklarlig. Men også for
billedet for bronzestatuettens trone er beva
ret i en marmorgengivelse. I Antiksamlingen 
i München findes en marmortrone, og her er 
vi så at sige ved vejs ende (fig. 10). De volut
agtige led går harmonisk over i hinanden via 
et tværstillet rhombeformet led. Endnu en 
trone med lignende ben findes i München. 
Endelig kan det nævnes, at på marm orre
lieffet med Dionysos fra Dionysosteatret i 
Athen ses en stol, hvis bageste ben er de vo- 
lutformede, medens de forreste derimod er 
bevingede løveben.

Denne romerske trone med de rektangu
lære ben stammer fra den græske thronos, 
som den er næsten identisk med. Abildgaard 
kan udmærket have kendt gengivelser også 
af den, på græske vaser.

Et par af Abildgaards stole blev på auktio
nen efter Abildgaards enke, der døde i 1848, 
solgt til Jørgen Roed. At der har været flere 
udgaver af stolen med de sømbeslåede ben, 
fremgår af Leo Swanes bog om Abildgaard 
(København 1926, p. 156-57): »Den anden 
gruppe møbler, som bestaar af to sofaer og 
otte stole i privat eje, samt to stole i Kunstin
dustrimuseet, er ogsaa gjort efter antikt for
billede, men af en helt anden type, i hovedsa
gen bygget efter rette linjer; det maa strax 
siges om disse møbler, at vi ikke bestemt ved
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om de er tegnede af Abildgaard; de var ud 
stillede paa industriudstillingen 1879 under 
Abildgaards navn og det forekommer sand
synligt, at denne tradition, som Weilbach og- 
saa sad inde med, er rigtig ... Det er muligt, 
maaske endog sandsynligt, at af disse møbler 
kun de to stole i Kunstindustrimuseet [fig. 7] 
er fra Abildgaards tid, medens de andre kan 
være udført senere, efter det ældre forbille
de. At selve typen er fra slutningen af det 
XVIII aarhundrede bevises af to forgyldte 
armstole af meget lignende tegning og be
handling, i privateje; i dem er indbrændt 
Christian V II’s navnetræk. En sofa og nogle 
stole der igen staar disse ganske nær, findes i 
det kongelige teaters møbelmagasin.« I note 
11, p. 305 står der endvidere: »... De i texten 
her omtalte sofaer og stole tilhørte i 1879 
overlæge Frederik Trier; deres nuværende e- 
je r  er dr. phil. C. A. Trier. De to stole af den
ne type i Kunstindustrimuseet har tidligere 
tilhørt Jørgen Roed. Armstolene tilhører frk. 
E. Kampmann«. Disse sidste ligeledes for
gyldte stole med Chr. V II’s navnetræk har 
jeg  ikke kunnet spore. Imidlertid findes der 
på Kunstindustrimuseet to forgyldte stole 
med røde fløjlspuder. De ligner næsten til 
forveksling Brøtterups stole, men må dog 
være af en langt senere dato. Man tør måske 
gætte på, at de som flere af guldaldertidens 
møbler er »kopier« efter Abildgaard, hvis de 
da ikke er endnu senere.

Swane synes at vakle lidt mellem traditio
nen fra Weilbach og sin egen fornemmelse. 
Jeg tror, Swane gør ret i at datere møblerne 
hos Trier senere end til Abildgaard. Møbler
ne findes nu på Kunstindustrimuseet.

Som Abildgaards klismos-stol fik også den
ne stol en række efterkommere, tegnet af de 
kunstnere, der bar klassicismen videre. På 
Kunstindustrimuseet står en bænk, som Jør
gen Roed tegnede til sig selv, klart inspireret 
af Abildgaards stol, som den jo antagelig 
skulle supplere. Benenes udskæringer er de 
samme, ligeledes de to tynde, runddrejede 
stokke, der forbinder for- og bagben. Søm
mene er hos Roed af træ (fig. 11). I hvert fald 
seks udgaver af den »romerske« stol er beva
ret fra M. G. Bindesbølls hånd. På Kunstin
dustrimuseet findes der to former, én, der 
står Abildgaards brede type meget nær, af

Fig. 9. Bronzestatuette a f  Fortuna. Romersk. National
museet i Napoli. (Fra Richter).

mahogni med citrontræsindlægning i ryg
gen. På det rørflettede sæde ligger en læder
hynde. Den anden type er slankere, mere 
forenklet. Den er af eg, sædet polstret med 
sort hestehårsbetræk. Stolen tilhører et møb
lement med rundt bord og en bænk, hvis ryg 
dannes af runddrejede stokke.

De samme, dog endnu spinklere proporti
oner, findes i det sæt stole af løn, der nu 
tilhører Statens Museum for Kunst. Her er 
de »romerske« detaljer, ligesom i andre af 
Bindesbølls møbler reduceret så meget, at vi i 
dag næppe uden Abildgaards møbler havde 
været i stand til at udpege et antikt forbillede. 
Volutterne på disse stole er skrumpet ind til 
»søm«, og rundstaffene er her anbragt også i 
ryggen (fig. 12). Denne type findes også på 
Frederiksborg, der tillige har et rundt bord 
med de samme ben. Den femte udgave fin
des ligeledes på Statens Museum for Kunst — 
den nærmer sig den tungere udgave på 
Kunstindustrimuseet. Den kendes i fire ek
semplarer, foruden de to på Statens Museum
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Fig. 10. Marmortrone. Romersk. Antiksamlingen, M ün
chen. (Fra Rie liter).

står der to på første sal i Ny Vestergade 13. 
Disse fire stole har i øvrigt tilhørt Edvard 
Thomsen, der selv i 1920’rne tegnede en 
række Abildgaard-inspirerede møbler. En
delig findes på Landbohøjskolen, som Bin- 
desbøll tegnede kort før sin død i 1856, et 
helt møblement med ben af denne type. For 
en fuldstændigheds skyld skal nævnes, at der 
på Kunstindustrimuseet står en stol af denne 
type, med rørflettet sæde. Den er i kataloget

fra 1927 tilskrevet Bindesbøll, men den er 
ikke så gennemarbejdet i form og proportio
ner som de øvrige.

H. E. Freunds indretning af sin embedsbo
lig i Materialgården fra begyndelsen af 
1830’rne er et af hovedmonumenterne i vor 
hjemlige pompejanske stil. I flere af sine 
møbler, ikke mindst de malede, forholdt 
Freund sig mere frit end f.eks. Abildgaard til 
de antikke forbilleder. Så vidt vides tegnede 
Freund ikke nogen stol af vor type; på Sta
tens Museum for Kunst står dog en lænestol 
af Freund med gribbe som støtte for armlæ
net. På denne finder vi nederst på agterstaf- 
fene rudimenter af vort romerske motiv, 
samtidig med at Freund med rund  hånd har 
strøet messingsøm ud over stolens ben og 
sarg. I Hirschsprungs samling kan man se 
Hilkers udformning af motivet på en bænk 
med tilhørende stole. Weilbach skriver i en 
artikel i det første num m er af tidsskriftet 
Kunstindustri (1885, p. 182), at det lykkedes 
for disse kunstnere »at føre Interessen for et 
i en renere Stil tegnet og med mere omhu 
udført Bohave fra Konstnernes faa Boliger 
ind i den Kreds, som, stærkt optaget af Juli
revolutionens Ideer, søgte at forberede Ene
vældens Kuldkastelse, paa samme Tid som 
den optraadte som Literaturens og Konstens

Fig. 11. Sofa a f elmetræ med rørflettet sæde og »søm« a f  træ. Tegnet a f Jørgen Roed, antagelig efter 1848. Kunst
industrimuseet. Fot. Ole Woldbye.
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Fig. 12. Stol a f løn med rørßettet sæde og »søm« a f  træ. 
Tegnet a f M. G. Bindesbøll omkring 1850. Statens M u 
seum for Kunst. Fot. Hans Petersen.

varmeste Beskytter. Hos Hages, Hamme- 
richs, Hornemanns, Puggaards, Lehmanns
o.fl., kunde man nu ligesom hos Konstnerne 
se græske Stole, Borde med udskaarne Ben, 
Løjbænk-Sofaer m.m.«

Men motivet ophører ikke med klassicis
men. Hvem ville vel have troet, at Meldahl 
har tegnet klassiske møbler (fig. 13). I en af 
hans skitsebøger på Rigsarkivet findes teg
ninger af pompejanske bentyper, bl.a. også 
vor stoletype. Om de nogensinde blev udført, 
ved jeg ikke.

Med Lorenz Frölich indledtes en ny mø
beltradition, idet Frölich til de møbler, han 
tegnede til sig selv og sin datter, foretrak en 
lettere overfladebehandling, ligesom også 
samlingerne i træet er enklere, villet enklere, 
for at opnå en vis rustik virkning.

Til ca. 1855 dateres to stole af bejdset fyr 
med rørflettet sæde i Kunstindustrimuseet 
(fig. 14). Selv om Frölichs møbler i deres in
tention og i deres idé tilhører gruppen af 
kunstnermøbler, så bryder de dog rent stili-

Fig. 13. Tegning fra  Ferdinand Meldahls skitsebog på 
Rigsarkivet. 1856. RA fot.

Fig. 14. Stol a f  bejdset fy r  med rørßettet sæde og dekore
ret med planteslyng i sort. Tegnet a f Lorenz Frölich til 
hans første hjem i Flensborg ca. 1855. Kunstindustri- 
museet. Fot. Ole Woldbye.
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Fig. 15. Stol a f  mahogni med polstret seede. Antagelig 
tegnet a f Thorvald Bindesbøll. Fåborg Museum.

stisk med klassicismen. Frölich har til sine 
møbler hentet inspiration viden om, kun in
direkte fra klassicismen. Men her er altså i 
stolebenene en direkte påvirkning, ligesom 
hos Bindesbøll forenklet, uden søm. Frölich 
stod selv for dekorationen, men kunne godt 
være ganske længe om at få et møbel færdigt, 
og i dette tilfælde nåede han det — som det 
ses — aldrig /

Thorvald Bindesbølls udgangspunkt var 
klassicismen. Han var nært knyttet til sit fæd
rene miljø, og hans venner talte børn af Con- 
stantin Hansen og P. C. Skovgaard. En række 
af hans møbler bærer vidnesbyrd om denne 
tilknytning til noget, der måtte føles som me
get dansk. Flere antikinspirerede typer fin
des fra hans hånd. Antagelig er stolen 
(fig. 15), der stammer fra Holger Rasmus
sens hjem i Fåborg, tegnet af Thorvald Bin
desbøll — hvem ellers?

Mon der skulle findes flere efterkommere 
til den romerske stol?

Men nu tilbage til Brøtterups pindestol. Kun
ne der tænkes en nærmere forbindelse mel
lem den og Abildgaards stol? Vor stol er fra 
1794 eller årene derefter; den har stået på 
Amalienborg.

Amalienborg, 1790’erne, Abildgaard. Det 
er navne og årstal, der klinger sammen: 
Abildgaards indretning af det Levetzauske 
Palæ til arveprins Frederik efter Chri
stiansborg Slots brand i 1794. Fra udkast i 
Kobberstiksamlingen og Kunstakademiet 
ved vi, at Abildgaard her skabte en række 
rum, der helt igennem var præget af en ny 
dansk klassicisme. Abildgaard var den første 
danske kunstner, der konsekvent søgte at 
skabe et homogent interieur. På flere af hans 
interieurtegninger ser man som noget nyt 
tekstiler angivet, således at gardiner og be
træk i deres udformning og med deres farver 
kunne harmonere med rummets vægud
smykning. På udkastene er også indtegnet en 
række møbler. Ingen af disse svarer dog til 
de møbler, vi i dag tilskriver Abildgaard. På 
disse smukke farvelagte tegninger er møbler
ne kun detaljer. De arbejdstegninger, sned
kerne måske fik, var naturligvis større, men 
ingen sådanne er bevaret til i dag.

Af Arveprins Frederiks kasseregnskaber 
på Rigsarkivet (Partikulærkammerets Arkiv 
No. 110) fremgår det imidlertid, at Abild
gaard også sørgede for palæets møblering. 
Alene i perioden juni-november 1794 note
res tre gange »Justitsraad Abildgaard til Pa
lais Ameublement og Indretning avanceres 
1000 Rdl.« Desværre giver en gennemlæs
ning af inventariet (R. A. Partikulærkamme
rets Arkiv, No 112. Inventarium ved H.K .H. 
Arveprindsens Palay. Fra l .Jan . 1798- 
29.Jan. 1806) fra palæet i arveprinsens tid 
ikke anledning til at drage konkrete slutnin
ger, hvad vore stole angår.

Men det ligger lige for at pege på den m u
lighed, at Brøtterup ud fra et udkast af 
Abildgaard har lavet dette sæt stole til Arve
prinsens palæ på Amalienborg — ligesom og
så Harsdorff havde brugt denne fine sned
ker til en opgave.

Denne antagelse støttes af det portræt, 
Jens Juel i 1793 malede af arveprinsesse So
phie Frederikke. Prinsessen ses på billedet, 
der i dag hænger på Rosenborg, siddende i
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en forgyldt Abildgaard-stol med runddreje
de, stærkt indskårne agterstaffe — en anden 
type romersk tronstol. Stolen findes i dag på 
Kunstindustrimuseet, og det er Erik Lassen, 
der i sin grundlæggende bog om den danske 
klassicismes møbler har påvist sammen
hængen.

Vender vi nu tilbage til Det Kgl. Teaters 
»Maskinmesterprotokol V, 1885-86«, så står 
her under »Lynet« om en chaiselongue og 
vore »2 Lænestole hvidlakeret med Pinde i 
Ryggen«, at de er »fra Arveprindsen«. I en 
bog med farvelagte tegninger af teatrets mø
belbeholdning fra scenemesterkontoret, står 
der ud for tegningen af vore stole og den nu 
forsvundne bænk: »Arveprindsen/prindses- 
sen Lynet« (fig. 16 og 17).

Arveprindsen/Arveprindsessen må være 
møblernes betegnelse på teatret. For en o r
dens skyld skal nævnes, at man aldrig har 
opført et stykke af dette navn.

Scenemesterkontorets møbelbog er senest 
fra begyndelsen af vort århundrede. Hvilken 
arveprins eller -prinsesse refereres der til? 
Da møblerne antagelig efter midten af forri
ge århundrede kom til Det Kgl. Teater, var 
arveprins Frederik og hans gemalinde for
længst døde, og et nyt arveprinsepar, nemlig 
Ferdinand og Caroline havde optrådt. Ferdi
nand var imidlertid søn af arveprins Frede
rik og bror til Christian VIII, hvis stempel jo 
sidder i stolen, og til hvem Abildgaard om-

Fig. 17. Tegning a f den 
bortkomne bænk i Det Kgl.
Teaters møbelbog, sceneme
sterkontoret. Fot. Peter 
Schandorf.

kring 1800 havde tegnet et møblement, der 
ved enkedronning Caroline Amalies død i 
1881 erhvervedes af  museet på Frederiks
borg. En gennemgang af såvel arveprinse-

Fig. 16. Tegning a f  stolen, fig . 2, i Det Kgl. Teaters mø
belbog, scenemesterkontoret. Fot. Peter Schandorf.
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parret Ferdinand og Carolines inventarier og 
dødsboprotokoller (R. A. Chr. VIIFs arkiv. 
97-104. Arveprins Ferdinand og arveprinses
se Carolines arkiv. Bilag til skifteprotokoller
ne) såvel som af Christian VIII og gemalin
de, enkedronning Caroline Amalies, inventa
rier og dødsboprotokoller (R. A. Chr. V III’s 
Arkiv. Enkedronning Caroline Amalies Ar
kiv. A. 72) har imidlertid ikke givet et kon
kret resultat, dertil er inventariernes beskri
velser for summariske. Heller ikke en gen
nemgang af Det Kgl. Teaters regnskaber 
(R. A. Det kgl. Teater og Kapel 1746-1930) i 
tiden omkring enkedronning Caroline Ama
lies dødsboauktion i 1881 har givet resultat. 
Ingen af num rene i auktionskataloget fra Ca
roline Amalies »Løsøreauktioner« kan hen
føres til Det Kgl. Teaters seks stole og bænk. 
For en sikkerheds skyld har jeg dog gennem
gået den originale fortegnelse, hvori køberne 
er opført. Her optræder Det Kgl. Teater 
overhovedet ikke (Østre Landsarkiv. Auk- 
tionskontoret, Københavns Hof- og Stadsret. 
Løsøreauktionskatalog nr. 525 (mandag den 
21 November 1881) og nr. 510 (tirsdag den 
14 Juni 1881)).

Erik Lassen refererer i sin før omtalte bog 
til en familietradition, ifølge hvilken Abild
gaards anden »romerske« stol — den forgyld
te på Kunstindustrimuseet — skulle være købt 
på auktionen efter enkedronning Caroline 
Amalie, der som omtalt var arveprinsesse So
phie Frederikkes svigerdatter.

Uanset hvilken af familierne, der sidst kan 
have ejet stolene og bænken, Christian V III’s 
eller arveprins Ferdinands, så har man nok 
fundet disse klassicistiske stilmøbler en smule 
altmodisch ved den tid, da nygotik og nyre- 
naissance holdt deres indtog i de kongelige 
saloner.

Men så kom stolene til teatret. Her blev de nu 
kun statister. Forgyldningen gik af dem, og 
ingen kendte længere deres stand. Faktisk 
var d e jo  kongelige.8

Efterskrift. Efter afslutningen af disse under
søgelser i sommeren 1980 er der blevet arbej
det videre med stolene på flere hold. Natio
nalmuseet ved mus.insp. Inge Mejer Anton- 
sen viste sig interesseret i stolene, og Det Kgl.

Teater indvilgede straks i at overføre alle 6 af 
tidens tand stærkt medtagne stole til museet. 
Her beror de nu på konservatoranstalten. Et 
samarbejde mellem Det Kgl. Teater, Inge 
Mejer Antonsen og mig selv er nu indledt 
med henblik på en registrering af samtlige 
møbler i teatrets møbelmagasin. Ved under
søgelserne omkring stolen dukkede så man
ge eksempler på — og tillige så mange løse 
ender af — hele den klassiske tradition eller 
Abildgaard-traditionen i dansk møbelkunst 
op, at der måtte være stof til bredere under
søgelser. Et hold konferensstuderende på In 
stitut for kunsthistorie har nu arbejdet med 
materialet, og mange glemte møbler af 
Abildgaards arvtagere er nu atter dukket op. 
Dette arbejde er endnu ikke afsluttet.

Endelig synes den sidste brik at være faldet 
på plads: I arveprins Frederiks kasseregnska
ber, 12-18 juli 1795, No. 567 Findes følgende 
postering: »Snedker Brøtterup efter Reg
ning. 278 Rdl. 2 Mk.« Bilag til regnskaberne 
synes ikke bevaret.
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Rigets skatte — og Rasks samling
A f  M O N A  R A S M U S S E N

I 1979 skænkede gårdejer Niels Kristian 
Rask, Egelund, Hårslev sogn på Fyn, en stor 
samling genstande til Dansk Folkemuseum. 
Egelund havde været i slægtens eje siden 
1800, og efterhånden havde man der samlet 
så mange genstande til belysning af gårdens 
og slægtens historie, at N. Kr. Rask indrette
de et lille »museum« på gården. Det var dette 
»museum«, som i 1979 kom til Brede.

N. Kr. Rask og hans anden kone Julie, født 
Nielsen, havde siden 1967 haft forbindelse 
med Dansk Folkemuseum, idet Julie Rasks 
søster Hanne Rasmussen havde formidlet en 
kontakt til Nationalmuseets Etnologiske Un
dersøgelser (NEU), som er en del af Dansk 
Folkemuseum. I 1968 optog NEU en film om 
ølbrygning på Egelund, og bryggeredskaber
ne blev i 1976 overdraget til Dansk Folkemu
seum. Efter Julie Rasks død i 1971 blev 
N. Kr. Rask meddeler til NEU, hvor hans 
håndskrevne optegnelser om gården, slæg
ten og gamle dages arbejdsredskaber og 
-processer fylder godt og vel 250 sider. Det 
var således helt naturligt for N. Kr. Rask at 
tilbyde sin samling til Dansk Folkemuseum -  
og museet sagde ja  tak.

Umiddelbart kan det lyde som en selvføl
ge, at man siger tak til at få en stor gave, men 
et museum må nøje overveje hvert enkelt til
bud. For det første må man undersøge, om 
en genstand overhovedet er relevant og nyt
tig i museets samling, enten fordi den tilføjer 
noget nyt eller fordi den supplerer allerede 
påbegyndte genstandsgrupper. For det an
det må man se på, om man har kapacitet -  
økonomisk såvel som arbejdsmæssig — til at 
modtage gaven, så den kan blive behandlet 
forsvarligt og gjort klar til forskning eller 
formidling inden for en overskuelig fremtid.

Med N. Kr. Rasks samling havde man m u
lighed for at erhverve en samling genstande, 
som belyser dansk bondekultur i forrige og 
begyndelsen af dette århundrede fra mange

sider. Sammen med hans optegnelser i NEU 
og hans regelmæssigt førte dagbogsnotater 
fra årene 1921-1970, som samtidig blev over
draget til museet, udgør de en sjælden hel
hed. N. Kr. Rasks samling omfatter 361 gen
stande, som blev registreret i løbet af 1982, 
og de fortæller alle noget om gården Ege
lund og dens beboere fra år 1800 og op til 
vor tid. Samtidig hermed supplerer mange af 
genstandene hver for sig museets eksisteren
de samlinger.

N. Kr. Rask
N. Kr. Rask blev født den 25. januar  1890 i 
Kallundborghuset i Hårslev sogn som tredje 
barn af husmand Peder Hansen Rask og hu-

Giveren a f  samlingen, gårdejer Niels Kristian Rask, 
født 1890. Stemplet skyldes, at portrættet er affotografe
ret efter et jagttegn fra  1944.
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stru Kirsten, født Nielsen. Kallundborghuset 
lå lige ved siden af Peder Hansen Rasks føde
gård Egelund, som han selv overtog i året 
1900. N. Kr. Rask var ude at tjene fra maj 
1910 til november 1911 og kom derefter 
hjem og var enekarl til 1918. Da faderen i 
1920 blev syg, overtog han gården, som han 
ejede de næste 60 år. Han døde den 9. januar 
1980 og havde da overlevet både sin første og 
anden kone. N. Kr. Rask indgik i 1924 ægte
skab med Eline Kristine Schmidt, som døde i 
1942, og otte år senere giftede han sig med 
Julie Nielsen.

Gennem de korte dagbogsnotater i hans 
lommebøger, som ikke skal behandles ud 
tømmende her, kan man følge rytmen i det 
daglige arbejde året rundt, familiebegiven
heder og besøg samt kirkegang og fritidsbe
skæftigelser. Der er tale om summariske regi
streringer af hver dags hændelser, næsten 
uden personlige tanker eller kommentarer. 
Hans personlige interesser må derfor udle
des af det han registrerede. Ved siden af det 
daglige arbejde, som naturligvis optog langt 
den største del af tiden, var det samværet 
med familien og slægten, der spillede den 
største rolle, men både i hans ungdom og 
sidenhen blev der også tid til andet. I en af 
sine optegnelser skriver N. Kr. Rask: »... som 
Ungkarl deltog jeg i Gymnastik, Aften Skole, 
Møder og Foredrag og Dilettant i Forsam
lingshuset og var i Skytteforeningen i Haar- 
slev.« Han var tillige medlem af liere land- 
brugsfaglige organisationer og havde gen
nem årene en del tillidshverv og formands
poster i lokale foreninger. N. Kr. Rask var 
desuden historisk interesseret, og her samle
de hans interesse sig om gården og slægten, 
hvis historie han søgte at udrede gennem ar
kivstudier, og som han nedskrev i »Egelunds 
Historie fra 1800 til 1955« (kopi i NEU). Og 
det kan vel betragtes som udslag af samme 
interesse for historie, at han i 1971 blev med
deler til NEU.

Hans første beretninger handler især om 
ældre tiders arbejdsredskaber og -processer. 
Han besvarer sagligt de spørgsmål, der stil
les, og det er næsten kun i beretningen om 
gårdens og slægtens historie, at han giver 
plads for personlige tanker og følelser. Det 
er således ikke uden en vis stolthed, at han

afslutter første del med at konkludere: »Ege
lund er nu, efter at fire Generationer har lagt 
Sten paa Sten og bygget den op til en god 
»Slægtsgaard«, der kan klare sig i Konkur
rencen med andre Ejendomme, et Hjem 
hvor der er saa herligt en Sommerdag og dej
ligt i Nattens Stille, naar Stjerne blinke og 
Droslens Slag fortælle om Tovelille«. Som 
mange mennesker, der er blufærdige når de 
skal udtrykke deres følelser, gemmer N. Kr. 
Rask sig her bag et lille rim. Straks efter gri
bes han af mismod ved tanken om gårdens 
usikre skæbne, når han engang er borte uden 
at have efterladt sig arvinger til at føre slæg
ten og gården videre; men han undlader her 
at fortælle, at han i 1945 mistede sit eneste 
barn, sønnen Povl Erik Rask, der døde af me
ningitis som 20-årig. Men i dagbogen ser 
man, at allerede da lå gårdens fremtid ham 
stærkt på sinde, og det korte notat om søn
nens død slutter: »Hvad har du mistet »Ege
lund««. Og dette var måske den dybeste år
sag til, at han forsøgte at bevare gårdens og 
slægtens historie for eftertiden ved at skrive 
den ned.

Hans anden kone Julie støttede ham i den
ne interesse ved at genoplive eller videreføre 
slægtens traditioner på Egelund. Hun gen
optog således dyrkningen af lægeplanter, og 
»... hun indrettede med egne Hænder det 
lille Aftægtshus i 4 Værelser og med Daglig
stue til Opholdssted i Fritiden og Nattelogi 
for 4 Patienter fra »Brejning«, dels for med 
deres Hjælp at klare Husgerningen her paa 
Gaarden, og dels for at gøre en samfundsnyt
tig Gerning og føre den gamle Tradition vi
dere, som de gamle i Slægten øvede ved at 
hjælpe syge Mennesker og øve en god Ger
ning mod dem«. Uden hende er det tvivl
somt om andre end den nærmeste slægt ville 
have fået kendskab til N. Kr. Rasks skriftlige 
arbejde og hans samling. Og mon ikke det 
har glædet ham at vide, at han trods alt ikke 
havde samlet og skrevet forgæves, selv om 
det, der var tænkt at skulle være for efter
kommere på gården, i stedet blev til glæde 
for efterslægten i videre forstand.

Gården og slægten
I »Egelunds Historie fra 1800 til 1955« lor- 
tæller N. Kr. Rask om gårdens ejere og om
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Luftfotografi a f gården Egelund.

slægten Rask, som kan følges fra 1658, og 
hvis navn har en særlig historie:

»I Aaret 1658, da Karl Gustav af Sverige 
forsøgte at indtage Danmark, blev der fra 
Ryttergodserne udkommanderet et vist An
tal Ryttere, blandt Ryttere fra Juelsberg var 
en ung Fendrik ved Navn Mads Rasmussen, 
som da Karl Gustav havde indtaget det meste 
af Sjælland, sammen med 800 Ryttere (blev) 
sendt til Sverige som Gidsler, men efter at 
Karl Gustav havde lidt Nederlag og det ryg
tedes til Sverige, gjorde Rytterne Oprør og 
vilde Hjem, men Svenskerne angreb dem og 
trængte dem i en Kamp ned til Øresund, og 
de fleste af Rytterne blev hugget ned, da 
raabte den unge Fendrik til de sidste af Ryt
terne om de vilde med, saa vendte de Heste
ne og red ud i Øresund for at svømme over 
til Danmark, men kun Fendriken og 3 andre 
kom levende over, han begav sig derefter til 
den danske Konge og afgav Melding om det 
passerede, men Kongen sagde at herefter

skulle han for den tapre Daad ikke hedde 
Rasmussen, men Rask, han drog efter Kri
gen hjem og giftede sig og bosatte sig i 
Paarup ved Odense«.

Efter at navnet Rask ikke var blevet brugt i 
et par generationer, blev det taget op af 
Mads Rasmussens oldebarn, skræder og klog 
mand Niels Hansen Christiansen Rask, 
Brændekilde. Niels H. C. Rask var gift tre 
gange, og med sin anden kone Birthe Ras- 
musdatter fik han i 1787 sønnen Rasmus Kri
stian Rask, den senere hen berømte sprog
forsker. Birthe Rasmusdatter døde i 1801, og 
året efter giftede Niels H. C. Rask sig igen, 
denne gang med Ane Cathrine Henriksdat- 
ter. Sammen med hende fik han sønnen 
Hans Christian Nielsen Rask og datteren Ma
ren Nielsdatter Rask.

Niels H. C. Rask døde i 1810 og Ane Ca
thrine virkede efter hans død som klog kone. 
Hun blev senere gift med møllebygger Per 
Christensen, som på grund af konens virk
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somhed fik tilnavnet »Klog«. Per Klog og 
Ane Cathrine blev imidlertid senere skilt, 
men det fortælles i slægten, at da møllebyg
geren i 1825 byggede en mølle i Mørkemose i 
Hårslev, anbefalede han sin tidligere kone så 
varmt til enkemand Hans Hansen på Ege
lund, at denne besluttede at fri til Ane Ca
thrine, som flyttede ind på Egelund samme 
år. Samtidig blev hendes 17-årige datter Ma
ren gift med Hans Hansens brodersøn Hans 
Pedersen, og da Hans Hansen var barnløs 
overdrog han Egelund til brodersønnen og 
dennes kone og byggede aftægtshuset Lille 
Egelund til sig selv og Ane Cathrine i haven 
ved Egelund. Men forholdet mellem de to 
generationer var så godt, at aftægtshuset al
drig blev taget i brug.

Ane Cathrine fortsatte sin virksomhed som 
klog kone til sin død 1846, og datteren Ma
ren lærte hende efterhånden kunsten af og 
blev selv meget søgt som klog kone og kendt 
under navnet Maren Egelund. En væsentlig 
del af begges lægekunst byggede på urter, 
som de dyrkede i haven, og en af Marens 
specialiteter, en sårsalve, blev solgt fra apote
ket i Bogense.

Det var ovennævnte Hans Hansen, som i 
året 1800 havde købt det første Egelund, der 
dengang kun var et hus »i Læ ved 1 Td. Land 
Egeskov«; men allerede i 1802 byggede han 
et »bosted« for penge han havde lånt af præ
sten i Hårslev, hvem han havde tjent som ha
vekarl. Det var dette nye Egelund, som i 1825 
blev overtaget af Hans Pedersen og Maren.

Det var Maren, halvsøster til sprogforske
ren Rasmus Kr. Rask, der bragte navnet Rask 
til Egelund og gjorde det til slægtsnavn, idet 
alle hendes børn fik efternavnet Hansen 
Rask. Efter krigen 1864 overtog sønnen 
Niels Hansen Rask gården. Han var ugift og 
boede sammen med sine ugifte søstre Hansi
ne og Rasmine, der begge virkede som kloge 
koner. Hansine døde i 1898, og i året 1900 
solgte Niels og Rasmine Egelund til deres 
yngre broder, Peder Hansen Rask, og gik på 
aftægt i Lille Egelund, hvor de boede til de
res død i henholdsvis 1909 og 1922.

Peder Hansen Rask havde i sin ungdom 
tjent flere steder i omegnen inden han blev 
gift og slog sig ned lige ved siden af Egelund i 
Kallundborghuset, som da havde et tilliggen

de på 4 tønder land og en besætning på én 
ko. Efter N. Kr. Rasks beskrivelse var faderen 
og moderen »dygtige Folk med Mod paa Li
vet«, og ved flid og initiativ forbedrede de 
deres ejendom så meget, at de gennem flere 
år fik Fyens Stifts Patriotiske Selskabs diplom 
og præmie for ypperlig dyrkning af deres 
jord. Peder Hansen Rask var således blandt 
de første på egnen til at dyrke roer, anlægge 
ajlekumme og anvende valle til svinefoder. 
Han og hans kone havde desuden en god 
forretning ved at lave malt og røge flæsk for 
folk.

Da Peder Hansen Rask rykkede ind på sin 
fødegård, tog han fat på at bygge om ude og 
inde, ligesom han forbedrede jordens dyrk
ning og udvidede gårdens areal ved tilkøb af 
jord. I 1920 måtte han på grund af sygdom 
overdrage gården til sønnen N. Kr. Rask. 
Denne fortsatte sine forgængeres linje, byg
gede om, forbedrede og købte jord, så går
den efterhånden fik et alsidigt tilliggende af 
mark, skov og mose. Også på anden måde 
gik N. Kr. Rask i forgængernes fodspor, idet 
han med gården fik både sine forældre og sin 
faster Rasmine på aftægt, så da han selv blev 
gift og fik en søn, var der igen tre generatio
ner, der levede sammen, hvilket er baggrun
den for den ubrudte tradition på gården.

»Museet«
Der er ingen tvivl om, at N. Kr. Rask selv be
tragtede sin samling som et museum for går
den og slægten. I hans dagbog fra 1943 kan 
man læse: »... og jeg flytter gamle Sager om i 
Lille Egelund, der bliver lavet til Museum og 
Mindestue«, og senere i en af sine beretnin
ger fortæller han: »... og i 1953 blev det gam
le Brændehus nedrevet og bygget nyt og 
større saa der kunde rummes baade Brænd
sel, Værksted og Redskabshus og Vognport, 
og i den vestlige Del med 2 Fag til Museum, 
som skal indeholde Slægtens gamle Ting«. 
Og for at holde styr på tingene førte han en 
protokol med løbenumre, som korresponde
rede med num re malet eller klæbet direkte 
på genstandene. Protokollen omfatter 282 
numre, og ud for hvert num mer har N. Kr. 
Rask anført en genstandsbetegnelse, som i 
nogle tilfælde suppleres med oplysninger om 
genstandens oprindelse, brug eller andet.
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Opslag i N . Kr. Rasks protokol over »museets« genstande. Fot. Lennart Larsen.

Efter skriften at dømme er protokollen 
ført over en længere årrække, og man kan se, 
at synet svigtede N. Kr. Rask på hans gamle 
dage. Det er sikkert derfor, at nogle genstan
de blev indført to gange og forsynet med to 
løbenumre, mens en hel del andre genstande 
aldrig er blevet indført. Det stod naturligvis 
N. Kr. Rask frit for at disponere over sine 
ting, inden han skænkede dem til Dansk Fol
kemuseum, og en del genstande synes at væ
re taget ud af samlingen inden denne beslut
ning blev truffet. Der er således ikke længere 
overensstemmelse mellem genstandssamlin- 
gen og protokollen, men denne er alligevel 
en vigtig nøgle til forståelse af »museet«, også 
fordi den omtaler genstande, som man ellers 
ikke ville have haft kendskab til. Det drejer 
sig blandt andet om nogle få ting, der har 
tilhørt sprogforskeren Rasmus Kristian Rask.

En del af de ting, der gemtes i »museet«, 
havde tilhørt de første generationer på Ege
lund. Det fortæller, at N. Kr. Rask må have 
haft forgængere, som pietetsfuldt havde 
samlet og gemt. Fra Christine Reimer: 
»Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde« (Bind 
V, s. 786) ved vi, at hans nærmeste forgænger

som samler var fasteren Rasmine, kaldet Mi
ne, der havde levet på Egelund alle sine da
ge. Hun var den, der kunne give Christine 
Reimer oplysninger om slægten Rask, idet 
»Hun hæger og værner med Omhu om et
hvert nok saa lille Minde, hun ejer, og gem
mer i trofast Hukommelse, hvad de nu For- 
udgangne af Slægten har meddelt hende«. 
Så vidt vi ved, samlede hverken hun eller 
N. Kr. Rask på gamle ting i almindelighed, 
men lod gården og slægten være det ledende 
princip for samlingen.

Hvad var det så, der blev gemt i »museet«? 
Det var i hovedsagen ganske almindelige ar
bejdsredskaber og brugsgenstande, som ud 
fra deres praktiske brug kan deles i land- 
brugs- og husholdningsredskaber, møbler og 
pyntegenstande, dragt- og boligtekstiler samt 
en lille gruppe kuriosa; men der er ikke tale 
om systematisk opbyggede grupper til belys
ning af bestemte arbejdsprocesser eller an
dre sammenhænge. »Museet«s genstande er 
tværtimod spredte eksempler, hentet fra næ
sten alle sider af dagliglivet på gården, og 
derfor snarere udtryk for pietetsfølelse og 
samlermani; men samlingens manglende sy-
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Et par »Tornhandsker, som brugtes naar der blev fyret med Torn til Ophedning a f Bagerovnen ...«, men sikkert også 
når brændet skulle hentes hjem. Fot. Lennart Larsen.

stematik og dens snævre afgrænsning til en 
gård og en slægt indebærer andre egen
skaber.

For det første er samlingen usædvanlig ved 
at omfatte en række ganske almindelige, uan
selige og dagligdags genstande såsom et katte
trug, en sømkasse, et klinket fad, et par hul
lede tornhandsker, en sandbøtte osv. Sådan
ne ting, som har været almindelige på næsten 
enhver gård, bliver ofte en mangelvare på et 
museum, dels fordi de bruges til de er slidt 
op, dels fordi man ikke i tide tænker på at 
erhverve dem. Som eksempel kan nævnes et 
par læderbælter, begge med åbne firkantede 
jernspænder og det ene med syet navnetræk.
Bælterne har været brugt af opbindersker til 
at spænde et bundt langhalm til bånd fast på 
ryggen, når de bandt op. Nationalmuseets 
Etnologiske Undersøgelser har gennem en

årrække søgt at erhverve et sådant bælte, som 
omtales i mange beretninger om kornhøst, 
men de er blevet slidt op eller kasseret. Bæl
terne udfylder altså et lille hul i museets ræk
ke af genstande, knyttet til kornhøst.

For det andet udgør genstandene og de 
skriftlige oplysninger en sjælden helhed, idet 
genstande, optegnelser og dagbogsnotater i 
mange tilfælde støtter og supplerer hinan
den. Man kan f.eks. tage den lille såmaskine 
af træ, som Peder Hansen Rask havde fået i 
præmie fra Fyens Stifts Patriotiske Selskab 
mens han boede i Kallundborghuset, og som 
han gik ud og såede roer med for folk -  ja 
selv på Digetgård, »hvor der blev saaet en hel 
Td. Land«. Betragtet isoleret er den lille ma
skine naturligvis af typologisk interesse som 
forløber for vore dages kæmpestore såmaski
ner, men i kraft af N. Kr. Rasks skriftlige op-
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På Fyn var det almindeligt at binde byggen med frisktærsket rughalm. Denne bar kvinderne i et knippe på ryggen, 
fastholdt a f  en læderrem, der kunne være med broderet navn. Fot. Lennart Larsen.

lysninger om dens anvendelse er den tillige 
et eksempel på en teknisk nyhed, der blev 
introduceret af en husmand.

For det tredje bevirker den snævre af
grænsning, at genstandene belyser hinanden 
indbyrdes, så man med større sikkerhed kan 
udlede generelle træk om brugerne, end 
man kan tillade sig på grundlag af en enkelt 
genstand, der er taget ud af sin sammen
hæng. I N. Kr. Rasks samling er der således 
en tavle med årstallet 1814 skåret i rammen. 
Rammen er meget løs og hjørnesamlingerne 
er forstærket med påsømmede blikplader, 
sirligt klippet i ottekant. Hvis man havde fået 
tavlen alene, var det nærliggende at se den 
som et særligt stykke, der var blevet hæget 
om på grund af dateringen; men når man 
sammen med den får to lignende tavler med 
reparerede hjørner, en glødepotte til en sen-

gevarmer »holdt oppe« ved hjælp af ståltråd, 
og andre lappede, klinkede og reparerede 
ting, ser man, at der er tale om et gennemgå
ende træk i en livsform, hvor man helst und
gik at kassere noget. På grund af disse egen
skaber ved samlingen, som går på tværs af 
genstandenes praktiske funktioner, belyser 
den nogle sider af den livsform, som var ka
rakteristisk for bondestanden. Gennem så 
forskellige genstande som en fåresaks, et par 
bikuber og et gåseåg, der skulle forhindre 
gåsen i at bryde gennem hegnet — foruden 
genstande til heste og køer -  ser man, at går
den havde et alsidigt husdyrhold. Og i for
bindelse med gårdens historie er der allerede 
peget på, at man gennem flere generationer 
lagde an på at skaffe gården et alsidigt tillig
gende af mark, skov og mose. Denne stræben 
har ganske givet haft til formål at gøre går
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For ikke så længe siden ville en museumsgenstand som dette stegefad være blevet sendt til konservering og klinkerne 
fjernet; men klinkerne fortæller om folk, der helst undgik at kassere en brugsgenstand, selv om den var beskadiget. Fot. 
Lermart Larsen.

den selvforsynende med føde og klæde, tag 
og brænde, men hertil kræves også, at man er 
alsidig rent manuelt. Det passer derfor godt, 
at man i samlingen ved siden af de egentlige 
landbrugsredskaber finder ting som en søm
kasse, et par træskojern, en båndhage, et par 
snovinder til at sno bånd på og en form til at 
lave lersten i. Det alsidige landbrug bygger 
på, at mennesker lever i nær kontakt med en 
snæver lokalitet, som de kender ganske nøje 
og hvis muligheder de forstår at anvende, 
fordi erfaringer og manuelle færdigheder 
går fra generation til generation.

N. Kr. Rasks samling rum m er et par i mu- 
seumssammenhæng sjældne eksempler på 
anvendelse af de naturlige ressourcer. Det 
drejer sig om et par stumper reb af hen
holdsvis siv og humleranker og en tækkesime 
»til at binde Straatag med, snoet af Stærgræs

af Peder Hansen Rask«. Men selvforsynings- 
princippet afspejler sig også i mere alminde
lige brugsgenstande og redskaber, som f.eks. 
redskaber til behandling af uld og hør, og i 
færdige produkter som en hjemmevævet 
kornsæk af blår med gårdens navn malet på.

Om selvforsyning i husholdningen fortæl
ler et aflangt, sort bræt med to rækker runde 
huller og et lille trælad til at røge rygeost på. 
Brættet med hullerne blev lagt i skorstenen, 
når der skulle laves malt og røges flæsk. Byg
gen blev lagt på brættet, og flæsket hang i 
bånd, stukket gennem hullerne og fæstnet 
med tværpinde. Sammen med en mostpresse 
er disse to genstande tillige egnstypiske — de 
viser, at vi er i et område med rygeost, malt til 
øl og frugt nok til most.

Der er desuden adskillige eksempler på 
den nøjsomhed og opfindsomhed, man lag
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de for dagen for at være selvforsynende. Så
ledes har man af et ret upåagtet materiale 
som kohorn fået pølsehorn i diverse størrel
ser samt tragte og skohorn. Og af en lille 
stump jernrør, banket ned i en firkantet 
træklods, blev der en udmærket lysestage.

Nøjsomhed og opfindsomhed afspejler sig 
også i reparerede genstande og genbrug af 
materialer. Et fint eksempel på opfindsom
heden ser man på et af de omtalte høstbæl
ter, som enten er forlænget eller repareret 
ved hjælp af en remsamler. To tobaksskrin 
med profilerede sider er formentlig lavet af 
et fodpanel, og et lille skilderi med to 1-kro- 
nesedler fra første verdenskrig viser en pud
sig form for »genbrug«. Ud over at illustrere 
disse praktisk betonede sider af livet er sam
lingen i sin helhed udtryk for slægtsfølelse og 
pietet; dette kommer ekstra stærkt frem i en
kelte genstande, f.eks. 4 skilderier med Pe
der Hansen Rasks diplomer fra Fyens Stifts 
Patriotiske Selskab og »Faster Mines Smør
kurv til Mejeriet«, som oprindelig har været

en pyntelig genstand. Faster Mine døde i 
1922, men N. Kr. Rask gemte trofast aftægts- 
konens skrøbelige kurv, ligesom han gemte 
den feltflaske, som farbroderen Niels Han
sen Rask havde med i krigen 1864, og en lille 
rund  træblok, som hans bedstefader Hans 
Pedersen havde brugt til at skære tobak på -  
»de store grove Ruller«. Træblokken er blot 
en skive af en passende tyk gren, hentet i 
have eller skov.

Langt de fleste genstande i samlingen har 
tjent et praktisk formål, før de kom på »mu
seum«, men enkelte ting må dog betegnes 
som kuriosa. Billedet af N. Kr. Rasks samling 
må derfor afrundes med omtale af en stenal
derøkse og et par rariteter. Stenalderøksen 
blev fundet af Peder Hansen Rask, da han 
var ude at samle sten, og den blev siden for
synet med et fint drejet træskaft, som beretti
ger, at den ikke overdrages til Nationalmuse
ets 1. afdeling, men forbliver i Dansk Folke
museum som eksempel på en bestemt tids 
opfattelse af oldtiden.

»Faster Mines Smørkurv til Meje
riet«. Den pyntelige kurv har ikke 
gjort sin ejerinde skam ude i byen, 
og næste generation gemte den som 
et minde. Fot. Lennart Larsen.
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Forbilledet til det skaft, der blev lavet til øksen, skal snarere søges i galeonsfiguren på dampkorvetten Thor eller i et 
billede i Højskolebladet end i oldtiden -  og med det skaft hører øksen hjemme i Dansk Folkemuseum. Fot. Flemming 
Krogh.

Rariteterne består af en lille trækasse med 
»Sprængstykker af Bombe, nedkastet på Di- 
getgaardens Mark i 1943«, som i dag inde
holder lige så meget sten som »bombe«, og 
en anden trækasse med glaslåg, hvori der lig
ger et »Gaaseæg og Kæbeben af Gedde fan
get i Holbæksdam« -  efter tænderne at døm 
me en stor krabat. Desværre er et »Bæverkra
nium fundet i Holbæksdam i Tørveskæret«, 
som omtales i protokollen, gået tabt.

Disse få eksempler lader os ane, at N. Kr. 
Rask langt ude var åndsbeslægtet med andre 
samlere — lige fra Ole Worm til grundlægge
ren af Herning Museum, J. A. Trøstrup.

Rigets skatte
Da rigsantikvar Olaf Olsen tiltrådte i 1981, 
mindede han i en tale de ansatte ved Natio
nalmuseet om, at det er »rigets skatte« man 
arbejder med. Mon ikke de Heste mennesker 
ved »rigets skatte« får associationer til kron
juvelerne, solvognen, bronzelurerne og lig
nende? Der skal nok være en og anden, der 
har svært ved at få N. Kr. Rasks sømkasse og

tornhandsker placeret i den sammenhæng, ja 
som museumsgenstande i det hele taget.

Hvis man ser på de genstande, der tjener 
til at belyse bondekulturen i mange kulturhi
storiske museer, er en stor del af dem ud
skårne, bemalede eller broderede, og de gi
ver derved let et forenklet billede af bonde
kulturen. N. Kr. Rasks samling er et værdi
fuldt supplement hertil, som idet den fortæl
ler om livsformen på Egelund i særdeleshed 
også siger noget om bondekulturen i almin
delighed -  og det berettiger den til en plads 
blandt »rigets skatte«. Ved en overfladisk be
tragtning kunne samlingen måske give ind
tryk af fattigdom. Der er imidlertid ikke no
get i vore kilder, der taler for, at menneskene 
på Egelund har følt sig fattige. Den nøjsom
hed, der kan læses ud af genstandene, har 
været en naturlig del af deres hverdag og 
den livsform, som samlingen giver indblik i.

Note
Hvor intet andet er anført, stamm er citaterne fra 
N. Kr. Rasks dagbøger eller hans optegnelser i NEU.
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Japanske lakarbejder
A f  S U S A N N E  B A R C H A L I A

Den østasiatiske lak udvindes af laktræet, 
som stammer fra Kina, hvor arkæologiske 
fund viser, at man siden Shang-Yin-perioden 
(1523-1028 f.Kr.) har anvendt lakken på træ, 
fletværk og tekstiler for at give genstanden 
en vandtæt overflade. Laktræets latinske 
navn er Rhus vernicifera.

Fra Kina kom laktræet og lakhåndværket 
til Korea og Japan, for senere at udbredes til 
Sydøstasien og Ryukyuøerne. I Japan  er der 
fundet lakgenstande fra Jomon-perioden 
(ca. 1000 f.Kr.), som fortæller, at japanerne 
fremstillede lak. Men først i 600-årene e.Kr. 
fik lakhåndværket en virkelig udbredelse i 
Japan. Netop på det tidspunkt modtog Japan 
en vældig kulturpåvirkning fra fastlandet. 
Det er derfor sandsynligt, at de første japan
ske lakerede genstande blev udfærdiget af 
kunsthåndværkere fra Korea eller Kina. Det 
varede imidlertid ikke længe før japanerne 
selv fremstillede lakker, og det er japanernes 
fortjeneste, at de med tiden formåede at u d 
nytte lakkens bedste egenskaber og udvikle 
teknikken til det fuldkomne. I 1400-årene 
var Japans lakhåndværk af så høj kvalitet, at 
kinesiske lakmestre rejste fra fastlandet til J a 
pan for at lære nye teknikker.

Lakhåndværket fik en langt større udbre
delse i Japan, end det havde været tilfældet i 
Kina, idet man i Japan foretrak at benytte 
mange forskellige former for husgeråd i lak. 
Derfor sammenlignes lakkunstens betydning 
i Japan oftest med den betydning porcelænet 
havde i Kina.

I løbet af 1600-1700-årene blev der opret
tet direkte handelsforbindelser mellem Eu
ropa og Østen. De europæiske handelsskibe 
hjembragte store ladninger af luksusvarer, 
såsom te, krydderier, porcelæn, silke og i 
tidens løb også en del lakarbejder.

Østen begyndte derfor at producere por
celæn og lak specielt til dette marked. Det 
fineste porcelæn blev opkøbt i Kina, og de

Med en kniv skares et snit i laktræet. Den flydende lak 
opsamles derefter i en spand.

bedste lakerede genstande kom fra Japan. 
De nye udbud af østasiatiske varer ansporede 
modebevidste kredse i Europa til at omgive 
sig med kinesiske og japanske genstande. 
Samtidig efterlignede man i Europa det 
fremmede kunsthåndværk, dog med va
rierende resultater. En af de ting, man mate- 
rialemæssigt formåede at efterligne med 
held, var porcelæn. Med hensyn til lakarbej
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Lakken forhandles i tønder a f  træ.

derne forholdt det sig anderledes. Lakerede 
møbler og paneler, de såkaldte »kineserier« 
var meget populære, men da ingen vidste, 
hvordan den østasiatiske lak blev anvendt, 
måtte man nøjes med at efterligne de impor
terede varer ved at benytte fernis baseret på 
forskellige slags harpiks, eller schellak opløst i 
sprit. Først omkring år 1700 blev man i Euro
pa klar over, at den østasiatiske lak blev ud
vundet af laktræet, men efter liere forgæves 
forsøg måtte man beklageligvis konstatere, at 
laktræet ikke lod sig omplante til Europa, og 
at lakken ikke kunne eksporteres uden et 
indgående kendskab til teknikken. De euro
pæiske efterligninger opnåede derfor aldrig 
den samme fine kvalitet som de japanske 
lakker.

I 1600-årene var England den største afta
ger af japanske lakker, men der nåede også 
mange genstande til Danmark. En del indgik 
i Det Kgl. Kunstkammer, og det er disse ca. 
100 japanske genstande fra Kunstkammeret, 
som i dag danner kernen i Etnografisk sam
lings forholdvis store samling af østasiatiske 
lakker. Det drejer sig i hovedsagen om eks
portlakker af en type, som ikke længere er 
repræsenteret i Japan.

Ganske vist findes der japanske eks

portlakker i andre europæiske lande, først og 
fremmest i England, og naturligvis Holland, 
men samlingen fra Det kongelige danske 
Kunstkammer er enestående i den forstand, 
at man ved hjælp af de gamle kunstkam- 
merprotokoller er i stand til at datere disse 
genstande. De er derfor af en særlig forsk
ningsmæssig betydning.

Hvad er østasiatisk lak ?
Lakken er en organisk saft, som tappes fra 
træet Rhus vernicifera. Disse laktræer kræ
ver meget specielle vækstbetingelser. De tåler 
ikke nærheden af andre træsorter og dør, 
hvis de vokser for tæt. Træerne plantes i næ- 
ringsfuld jo rd  på solrige bjergskråninger. 
Når træet er 12 år tappes lakken. Tapningen 
foretages fra juni til hen i november måned. 
Et træ med en omkreds på ca. 30 cm afgiver 
årligt ca. 250 g saft.

Efter tapningen bliver laksaften renset og 
filtreret for urenheder. Det færdige materia
le, rålakken, indeholder 80% Urushiol og 
20 % andre substanser, som f.eks. vand, 
gummi og kulhydrater. Lakken, som på ja
pansk hedder Urushi, har en sirupsagtig kon
sistens, hvis farve er som karduspapir. Den 
rå lak forhandles enten ubehandlet eller ind
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farvet med forskellige farvepigmenter. Den 
sorte lak er rålak farvet med trækul eller 
jernpulver, mens den røde lak er iblandet 
cinnober.

Lak tørrer ikke i almindelige omgivelser. 
Den skal gennemgå en kemisk proces, en 
hærdning. Urushiol optager en del ilt, når 
den overgår fra flydende til fast form. Den 
proces må ske jævnt og langsomt i en fugtig 
atmosfære. Til det formål har enhver lakme
ster et fugtkammer, som er et træskab med et 
par aftagelige skydedøre. Skabet vaskes 
jævnligt med vand, så fugtigheden inde i ska
bet hele tiden er over 90 %. Efter ethvert nyt 
påført lag lak anbringes genstanden på en 
hylde i fugtkammeret, og i løbet af et døgn er 
lakken hærdet.

De ydre klimatiske forhold er afgørende 
for, hvor mange gange skabet skal fugtes. I 
den varme og fugtige regntid fugtes ca. 4 
gange i døgnet, hvorimod der i den kolde 
vinter vaskes 8-10 gange pr. døgn. Derfor be

nyttes den fugtige sommertid flittigt til lake
ring, mens vinteren anvendes til grunde- 
ringsprocesserne, som ikke kræver den kon
stante fugtighed. En enkelt genstand tager 
mange år at fremstille, da den »hviler« i de 
mere tørre perioder.

Efter at lakken er hærdet, er den uopløse
lig og påvirkes hverken af syrer, baser eller 
opløsningsmidler. Netop fordi lakken er så 
holdbar, anvendes den til næsten alle typer af 
brugsting, til køkken- og madservice, våben, 
rustninger, skulpturer, bygninger og meget 
andet.

Lakkens anvendelse
Lakken kan benyttes på forskellige materia
ler: træ, papir, tekstil, flet af bambusrør eller 
lignende. Det mest almindelige materiale til 
brugsting er træ, oftest japansk cypres (Cha- 
mae cyparis obtusa). Hver lakmester vælger 
med omhu den trædrejer, som skal fremstille 
grundformen. Det er nemlig vigtigt, at træet

nedefra og op: V-formet kniv, fugespartler, kniv til spartel-fremstilling, spartler 
’defra og op: Rispapir til filtrering og pensler a f menneskehår.

værktøj til takprocessen. I.v. 
pimpsten til slibning. T.h., net
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De 21 prøver a f  træ viser lakprocessens arbejdsfaser, fra  grundform (øv. t.v.) til det færdige resultat.

er vellagret, tørt og uden fejl, så formen be
vares. Lakgenstande af en særlig høj kvalitet 
har en meget tynd grundform, så tynd, at 
man næsten kan se gennem træet. Hvis f.eks. 
en grundforms godstykkelse er o,5 mm, vil 
det færdige resultat kunne måles til 2 mm. 
Det vil sige en tilføjelse på 1,5 mm efter man
ge års arbejde med påførelse af 50-100 lag 
lak.

Lakprocessen
Lakprocessen kan inddeles i 2 arbejdsfaser:
1. Forbehandling af grundform en
2. Lakken påføres.

Inden grunderingen starter, har lakmeste
ren fremstillet træspartler og slibesten, som 
passer til grundformen. Den illustrative lak
proces, som her er gengivet på rektangulære 
stykker træ, er den samme proces som benyt
tes på grundform er med mange forskellige 
slags udseende og størrelse, f.eks. æsker, skå
le, spisebakker eller møbler.

Grundering af grundform en (Kiji). 
Grundformen er af japansk cyprestræ, som 
hedder Hinoki på japansk. Målene er
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10,5x7,5x0,5 cm. Grundforme med en ri
melig godstykkelse (f.eks. forme til bakker og 
lign.) vil oftest bevæge sig under skiftende 
klimatiske forhold. For at undgå det, indfæl
der trædrejeren et separat stykke træ.

Dernæst spartles første grunderingslag på. 
Det består af forskellige lerarter, som er pul
veriseret, samt lak og vand. Når laget er tørt 
efter ca. 24 timer, slibes igen med vand og 
pimpsten. Andet grunderingslag er en gen
tagelse af det første og det slibes også.

Grunderingsprocessen er færdig, og lakken 
kan påføres. Som tidligere nævnt hærder lak
ken i et fugtkammer, som vaskes indvendigt 
med vand for at holde en luftfugtighed på 
over 90 %.

Grunderingsmaterialet består jo af lak 
blandet med ler og vand, og det kræver der
for ikke fugtige omgivelser for at hærde. Det 
hærder i almindelig stuetemperatur. Værk
stedet gøres grundigt rent, så snavs og støv er 
fjernet. Lakken som anvendes til de sidste lag 
er af en meget høj kvalitet. Den filtreres gen
nem fine lag af rispapir, til den er fri for 
urenheder.



1. Overfladen beskyttes med 
rå lak, mod vand og insekt
angreb.

5. For at styrke overfladen 
lægges gammelt klæde eller 
rispapir på med lim og lak.

9. Sabi spartles på. Når la
get er tørt, gentages spart
lingen.

2. M ed en v-formet kniv 
skæres to fuger i det indfæl
dede stykke træ.

6. Sabi (ler, lak og vand) 
spartles på.

10. Overfladen slibes med 
pimpsten og vand. M an kan 
fortsætte fra  dette trin med 
at spartle sabi på og slibe 
mellem hvert påført lag, 
indtil den ønskede kvalitet 
er opnået. (Jo flere grunde
ringslag — jo højere kva
litet).

13. Efter et døgn i de fu g ti
ge omgivelser er lakken hær
det. Med trækul og vand sli
bes laget.

3. Fugerne fyldes ud med et 
materiale, som består a f  lak, 
risstivelse, bomuIdsfibre, 
savsmuld og mel.

7. Overfladen slibes med 
vand og pimpsten.

11. Til sidst gnides rå lak 
ned i overfladen — igen for- 
at beskytte træet mod vand 
og insektangreb.

4. Ujævnheder i fugemas
sen udspartles med sabi, der 
er en blanding a f  lak, pul
veriseret ler og vand. Arbej
det er foretaget fo r  at styrke 
sammenføjningen mellem de 
indfældede træstykker.

8. For at styrke genstandens 
kanter og hjørner bygges 
disse op med sabi.

12. M ed en pensel a f  men- 
neskehår påføres det første 
lag lak, dernæst lægges 
genstanden ind i fugtkam 
meret.

14. Det sidste lag lak påfø
res og hærder i fugtkamme
ret. Genstanden, hvis gods
tykkelse fra  starten var 5 mm, 
måler efter de mange grun
deringslag og lak 6 mm.

Tegninger s. 149 og 151: 
Jette Madsen.
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Lak blandet med vand gnides ind i overfla
den, blandingen trænger ned i det første lag 
lak og efterlader en tynd film på overfladen.

Dekoration
Efter at lakprocessen er afsluttet, bestemmer 
lakmesteren ud fra genstandens formål, om 
den skal dekoreres. At lære dekorationstek- 
nikken tager 10 år, og nøjagtig lige så mange 
år er læretiden for lakprocessen.

Et japansk lakværksted er ofte delt op i 2 
afdelinger, en hvor lakprocessen foretages -  
og en hvor dekorationen udfærdiges.

Der findes mange forskellige dekorations- 
teknikker. De tre som anvendes meget er: 
flad dekoration (Hiramakie), høj dekoration 
(Takamakie) og nedsænket dekoration (Togi- 
dashimakie). Makie betyder at strø eller 
drysse.

Gennem et bambusrør drysses metalpulver 
ned på en våd lakgrund. Metalpulverne som 
benyttes til Makie er oftest guld og sølv, som

forhandles i mange farvenuancer (blå, gule, 
røde, sorte og lign.). Farverne opnås ved at 
oxidere (ilte) metallerne. Pulverne inddeles i 
grupper fra 0-15 afhængig af finheden, som 
kan variere fra 0,002 mm til 0,5 mm. Den 
røde lak som anvendes til dekorationen kan 
ikke købes færdig. Man indfarver selv den rå 
lak med cinnober.

Makie-værktøj
Foruden bambusrør anvendes mange slags 
pensler. De fineste pensler er fremstillet af 
rottehår, ikke almindelige byrotter, men rot
ter specielt opdrættet til formålet. Penslerne 
er imidlertid så kostbare, at de kun benyttes 
til specielle opgaver. Derfor anvendes pens
ler af kaninhår til de mere elementære for
mål.

På billedet nedenunder vises, foruden 
pensler, en pose med cinnober, guldpulver, 
bambusrør med forskellige maskestørrelser, 
trækul og hjortetakspulver til polering.
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De 5 prøver viser fla d  dekorationsteknik -  Hiramakie. Dåse til thepulver — natsune. Mus. nr. A C 597. Sort lak 
med Tokugawa familiens våben (1603-1867). Dekora- 
tionsteknikken er Hiramakie.

Hiramakie-ßaddekorationsteknik

1. Motivets konturer males 
op med rød lak på et stykke 
papir.

2. Mens lakken endnu er 
våd, overføres motivet til 
genstanden.

3. Dekorationen udfyldes 
med rød lak.

4. Gennem et bambusrør 
drysses metalpulver ned 
den våde lak.

Derefter fjernes overskud a f  metalpulver med en blød pensel. Genstanden anbringes i fugtkammer. Efter at lakken er 
hærdet, beskyttes metalpulveret med rå lak. Igen anbringes genstanden i f  ugtkammer.

5. Et døgn senere er den rå 
lak hærdet, og dekorationen 
slibes med små stykker træ- 
kid og vand (tegning t.v.).

Dernæst poleres overfla
den med en blanding a f  ve
getabilsk olie og pulveriseret 
ler. Olien fjernes med wie- 
nerkalk, fo r overfladen må 
være fuldstændig affedtet, 
inden den rå lak gnides på, 
da lakken ikke hærder, hvis 
der er olie til stede.

6. Med et stykke vat gnides 
rå lak ind i overfladen. E f
ter 3-4 timer i fugtkammer 
tages genstanden ud, inden 
lakken er hærdet. M an pole
rer med vegetabilsk olie med 
lidt hjortetakspulver.

Det sidste poleringstrin 
kan gentages, indtil den øn
skede dybde er opnået, blot 
skal overfladen hver gang 
renses for olie.
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Modstandsbevægelsens primitive våben
i besættelsens første år 1940-43

A f  N . P .  N I E L S E N

Fig. 1. Forskellige typer a f  primitive våben benyttet 1940-43 (jf. omtalen i teksten).

I besættelsens første år var den passive m od
stand i Danmark nok voksende, flere og flere 
knyttede næverne i lommen, og befolknin
gen som helhed var imod besættelsen, men 
aktive modstandsfolk fra besættelsens første 
år var endnu forholdvis ringe i antal.

Først i 1943 og frem til befrielsen i maj 
1945 voksede antallet af aktive modstands
folk med rivende fart, og der opstod en stor 
sammentømret organisation. Der blev iværk
sat illegale våbenfabrikationer af maskinpi
stoler, håndgranater, raketskyts og andre 
kraftigere våben til åben kamp mod besættel
sesmagten og til sabotagehandlinger. Våben 
og sprængstof m.v. i store mængder blev 
nedkastet fra luften eller ankom med skib.

Denne periode fra de sidste krigsår er nøje 
omtalt i skrifter, beretninger og bøger.

Det efterfølgende omfatter derfor i hoved
sagen kun perioden 1940-43, hvor mangelen 
på våben til aktiv indsats mod besættelses
magten var nær det katastrofale. De første 
forholdsvis få modstandsfolks pionerarbejde 
bør omtales, så deres indsats ikke bliver 
glemt.

De aktive modstandsfolk fandt det helt på
krævet at råde over nødvendige våben til 
kamp mod besættelsesmagten. Et stort antal 
våben, der omkring 9. april 1940 var i private 
hænder, blev senere beordret afleveret til po
litiet. Danskerne er jo i det store og hele lov
lydige og afleverede jagtrifler, skyttefore-
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Fig. 2. Aßiortet tysk gevær M. 98.

ningsrifler, jagtvåben, pistoler og revolvere i 
tusindtal. Der var dog en del, der ikke afleve
rede deres våben; men med strenge straffe 
hængende over hovedet gemte de våbnene 
bort. En del af disse våben kom modstands
bevægelsen til gode.

Mangelen på våben var dog udpræget, 
hvorfor modstandsbevægelsens aktive styrke 
måtte gå i aktion mod besættelsesmagten og 
dens medløbere med knive, andre stikvåben, 
hjemmelavede knipler og slagvåben, udbore
de legetøjs- og startpistoler, så der kunne 
skydes med salonammunition, hjemmelave
de skydevåben, oldnordiske enkeltskudspi- 
stoler og i bedste fald med gamle tromlere
volvere, som dog havde 5-6 skud i tromlen.

De primitive våben blev benyttet til den 
første aktion mod besættelsesmagten for at 
skaffe mere moderne våben, fortrinsvis auto
matpistoler og maskinpistoler, men også ge
værer kom ind i billedet, selv om lange hånd
våben ikke var så aktuelle. Det skulle være 
våben, der kunne skjules under frakken. Ge
værer blev dog i flere tilfælde afkortet, så de 
kunne bæres skjult. Et afkortet gevær er et 
effektivt våben, hvor det drejer sig om større 
gennemslagskraft, end der kunne opnås med 
pistoler og maskinpistoler.

De første modstandsfolk måtte bruge me
gen tid og udvise snedighed for at skaffe sig 
våben. Ofte var det forbundet med stor fare 
ved enkelt- eller gruppeaktioner af skaffe sig 
de nødvendige våben. Det skete normalt ved 
at afvæbne tyske soldater på åben gade eller i 
mange tilfælde ved aktion på sporvognes 
mørke forperroner i mørklægningstiden, el
ler ved at afvæbne sabotagevagter, samt ved 
tyverier fra restaurationsgarderober.

Det må nok anføres, at de primitive våben 
normalt kun blev benyttet en enkelt gang af 
samme person. Lykkedes aktionen og der 
blev fremskaffet mere moderne og hurtig- 
skydende våben, blev »legetøjsvåbnene« 
gemt væk eller overgivet til nye modstands
folk som midlertidig bevæbning.

Denne artikel vil omfatte følgende afsnit:
1. Knive og andre stikvåben, 2. Slagvåben, 3. 
Håndskydevåben, 4. Primitive kampmidler.

Det har fra tidernes morgen været den fri 
mands ret at bære våben. De første våben var 
stik- og slagvåben, hvorfor disse våben skal 
omtales først.

På Frihedsmuseet findes de fleste af de i 
artiklen omtalte primitive kampmidler, der 
er fremskaffet eller fremstillet af modstands
bevægelsens enkelte medlemmer i de første 
krigsår, da der som tidligere omtalt var stor 
mangel på våben og anden udrustning.

1. Knive og andre stikvåben
Stikvåben har nok i første omgang været be
regnet til selvforsvar og ikke som egentlige 
angrebsvåben, selv om de nok kunne bruges 
som supplement til skydevåben. At råde over 
en eller anden form for våben gav bæreren 
tillid, selv om våbenet måske kun havde ringe 
forsvarsværdi.

Tyske bajonetter (fig. 3a) blev fremskaffet 
ved overfald på tyske soldater og i stor ud
strækning ved at stjæle bajonetterne i garde
roberne for forlystelsessteder og restauranter, 
hvor tyskerne kom. Bajonetter blev også 
fremskaffet, ved at man listede bajonetten op 
af skeden fra tyske soldaters livremme på 
overfyldte sporvognes mørke forperroner. 
Bajonetterne var almindeligvis uden skede
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Fig.3. a. Tysk bajonet, b-c. Hjemmelavede nærkampkni
ve, d. Instrukúonskniv a f  trce.

på grund af den særlige anskaffelsesform. 
Det var imidlertid forbundet med alvorlig fa
re at blive taget på gaden med tysk bajonet. 
Bæreren blev straks mistænkt for overfald på 
eller tyveri fra værnemagten, med fængsels
straf eller KZ-lejr til følge.

Modstandsbevægelsen måtte derfor finde 
andre veje for at fremskaffe stikvåben. Spej
derdolke i stort tal blev skarpslebne, men der 
var ønske om stikvåben med længere blade. 
Der blev derfor fremstillet forskellige model
ler af stikvåben, bl.a. lange syle.

Et mindre antal stiletdolke, såkaldte nær
kampknive af engelsk oprindelse (se fig. 1,

yderst t.h.) kom til Danmark med fald- 
skærmsfolk. Dolkene var meget spidse og 
skarpslebne som barberblade, hvorfor de 
med lethed gennemborede selv kraftige læ- 
der- eller skinduniformer.

På fig. 3 er vist et par eksempler på hjem
melavede nærkampknive. Der findes dog og
så en del andre af lignende typer.

En modstandsmand i Gentofte har frem
stillet en nærkampkniv af et savblad mærket 
»Viking« (3b). Savtakkerne er bortfilet. Fæ
stet er af metal med parerplade. Skeden, der 
ligeledes er hjemmelavet, er af metal og har 
læderstrop til livrem. Kniven er overdraget 
til en kammerat fra samme gruppe, der har 
videregivet kniven til Frihedsmuseet.

En anden nærkampkniv ca. 35 cm lang med 
simpelt træfæste og parerplade er fremstillet 
af en modstandsmand fra en sabotagegrup
pe (3c). Kniven er fremstillet af Sandvikens 
Specialstål og mærket Raadvad med krone. 
Kniven har skede af sort læder og er båret af 
en modstandsmand i de første krigsår.

Til uddannelsesbrug blev der på Amager 
fremstillet en attrapkniv af træ (3d). Nogle få 
modstandsfolk fandt sammen og ønskede in
struktion i forsvar mod og angreb med stik
våben. Øvelserne blev afholdt i skoler og 
gymnastiksale. For at sløre det egentlige for
mål med instruktionskniven blev den omtalt 
som rørepind til maling. Der var således kun 
ringe fare for at blive mistænkt for mod- 
standsarbejde, hvis man blev standset af en 
tysk patrulje ved razzia og var i besiddelse af 
trækniven. Uddannelsen i forsvar mod kniv
stik og også lette håndvåben (pistoler) fandt 
sted i forbindelse med gymnastik og terræn
sport. Deltagerne var andre end modstands
folk, og uddannelsens virkelige formål var 
kun kendt af instruktøren og enkelte mod
standsfolk blandt deltagerne. Officielt var ø- 
velserne benævnt som selvforsvarsteknik 
mod overfaldsmænd fra forbryderverdenen.

2. Slagvåben
Slagvåben af mange forskellige typer blev 
fremstillet af forhåndenværende materialer 
(fig. 4 og 5). Et stort antal knipler blev frem
stillet af et stykke kraftig vandslange (4a), der 
blev forsynet med bly- eller jernklump i den 
ene ende og læderstrop med håndgreb i den
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Fig. 6. Håndsmedet knojern.

Fig. 7. Støbt knojern.

anden ende. Gummihjuldæk blev fjernet fra 
gamle vognhjul og tildannet som gummi
knipler (4b). Det kunne også være et kraftigt 
stykke lærred eller presenning, syet som en 
smal pose og fyldt med hagl, stålkugler eller 
strandsand (4c). Blykabel blev lagt sammen 
og omviklet med tape (4d). En meget hård t
slående knippel er fremstillet af en m od
standsmand i Rungsted, der har benyttet 
kniplen under aktion mod besættelsesmag
ten. Kniplen er fremstillet af kraftigt stålrør 
med indlagt skruefjeder og gummibelagt 
slaghoved af bly (4e).

Et antal fodfolksspader blev fremskaffet til 
modstandsfolk på Amager. Det var bl.a. 
mandskab fra det senere oprettede kompag
ni A.l. Men også andre modstandsgrupper 
har benyttet spader. Fodfolksspader er nor
malt skarpslebne på langsiden og kan benyt
tes som et farligt nærkampvåben, selv om

spaderne selvfølgelig først og fremmest er et 
skanseredskab.

Spaderne af dansk oprindelse, herunder 
spejderspader, kunne medføres under fore
givende af at skulle benyttes til havearbejde 
el.lign., såfremt bæreren skulle løbe ind i en 
razzia eller på anden måde blive opholdt af 
tyske patruljer eller vagter.

Trangen til at eje et forsvarsvåben var ud 
bredt i den danske befolkning, selv om de 
fleste ikke deltog aktivt i modstandsarbejde. 
Et eksempel på en hjemmelavet træknippel 
belagt med store søm er vist på fig. 5. Knip
len findes på Frihedsmuseet og giveren har 
oplyst, at kniplen var fremstillet som for
svarsvåben for at værne hjemmets døre mod 
ubudne gæster.

En knippel fremstillet af stålwire med me
taldup og kugle er vist på fig. 4f. Kniplen 
blev dog først fremstillet i de sidste krigsår af 
modstandsorganisationen »Holger Danske«, 
men er medtaget, da Gestapo gennem en 
razzia hos mistænkte modstandsfolk kom i 
besiddelse af et antal knipler, der herefter 
blev benyttet som torturinstrumenter mod 
personer, der var mistænkt for modstandsar
bejde.

Knojern blev også benyttet som slagvåben, 
de var lette at skjule i lommerne og kunne 
normalt let skaffes af vejen i farlige situatio
ner, hvor kamp ikke var ønskeligt. Knojerne
ne var normalt håndsmedede, men der fand
tes også støbte, se fig. 6 og 7.

Den Danske Brigade i Sverige var i stor 
udstrækning udrustet med knojern som nær
kampvåben. På Frihedsmuseet findes nogle 
knojern frataget frihedskæmpere og af Ge
stapo benyttet som torturinstrumenter under 
forhør af fangne frihedskæmpere.

3. Håndskydevåben
Da det var påkrævet, at aktive frihedskæm
pere rådede over skydevåben, der var van
skelige at skaffe i besættelsens første år, blev 
der udvist megen kløgt og snilde samt modig 
optræden for at få ønsket om at besidde sky
devåben opfyldt. Skydevåben skulle jo i før
ste række skaffes fra tyske soldater med mo
derne våben og fra medløbere, der ligeledes 
var moderne bevæbnet. De våben, mod
standsfolkene rådede over, var -  som tidlige
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Fig. 8. Hjemmelavede enkeltskudspistoler.

re omtalt — i første omgang udborede lege
tøjs- og startpistoler, gamle enkeltskudspisto
ler og i bedste fald gamle tromlerevolvere. 
Der skulle udvises stor koldblodighed og for
sigtighed, når disse primitive skydevåben 
skulle bruges til at afvæbne moderne u d ru 
stede og veluddannede soldater. En del pi
stoler og da navnlig revolvere, af de til poli
tiet afleverede private våben, blev benyttet af 
politiets jernbanebevogtning og til udrust
ning af reservebetjente. De fleste af disse vå
ben gik selvfølgelig tabt ved politiets opløs
ning 19. september 1944, men en hel del var 
dog på et tidligere tidspunkt »organiseret« af 
politifolk og andre, der havde tilknytning til 
modstandsbevægelsen.

På Frihedsmuseet findes en del hjemmela
vede våben samt våben, der stammer fra be
holdningen af afleverede — eller ikke afleve
rede -  private våben og våben frataget besæt
telsesmagten. Her skal først omtales følgen

de hjemmelavede og ikke afleverede våben, 
der har tilhørt og været benyttet af kendte og 
ukendte modstandsfolk.

Fig. 8 og fig. 9 viser nogle eksempler på inter
essante hjemmelavede enkeltskudspistoler.

Pistol til enkeltskud med 5,6 mm salonam
munition (8a). Piben er 15 cm lang og stam
mer fra en geværpibe, formentlig fra 
skytteforeningsgevær model 1928. I piben er 
indsat et mindre rør, så kaliberen bliver 5,6 
mm. Giveren har oplyst, at pistolen er frem
stillet i få eksemplarer af en smed i St. Havel
se og har været benyttet af en modstands
mand fra en ukendt gruppe på Sjælland.

Pistol til enkeltskud med 5,6 mm salonam
munition (8b). Total længde 29 cm. Fremstil
let af piben til en salonriffel og håndsmedede 
dele. Pistolen er fremstillet i Nordsjælland og 
benyttet af en tidligere modstandsmand i 
Slagelse.
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Fig. 9. Hjemmelavede enkeltskudspistoler.

Pistol til enkeltskud fremstillet af låsedele 
og et kort stykke af piben til en salonriffel 
(9a). Kaliberen er 5,6 mm. Pistolen er frata
get en modstandsmand i krigens første år i 
en sag med dansk politi, dog uden at det fik 
følger for den pågældende. Pistolen er en ga
ve til Frihedsmuseet fra politiet.

Pistol til enkeltskud fremstillet af et stykke 
pibe fra 5,6 mm salongevær og håndsmede- 
de dele (9b). Pistolgrebet er af metal og om
viklet med sejlgarn. Giveren har oplyst, at pi
stolen er fremstillet af en modstandsmand til 
selvforsvar.

Fig. 10 viser en hjemmelavet signalpistol, 
der muligvis også kunne benytte jagtpatro
ner. Giveren har meddelt, at pistolen er 
fremstillet i Nordjylland og benævnt »Parti- 
zan«. Pistolen er et udmærket nærkampvå
ben. Der findes i dag kun 13 kendte eksem
plarer.

Fig. 11 viser følgende våben: Glatløbet 5,6 
mm enkeltskudspistol af tysk fabrikat fra før 
1870 (11a). Pistolen har efter giverens oplys
ning tilhørt en modstandsmand, der ikke af
leverede pistolen, da det blev krævet under 
besættelsen. Det kan dog ikke med sikkerhed Fig. 10. Hjemmelavet signalpistol.
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Fig. 11. a. Tysk enkeltskudspistol, b. Tromlerevolver, c. Tåregaspistol.

siges, at pistolen har været benyttet under 
aktion mod besættelsesmagten. Pistolen har 
været forholdsvis langløbet og er derfor ble
vet afkortet, så den kunne bæres i en lomme.

Tromlerevolver H&R model 1906 cal. 22 
Rim Fire (11b). Revolveren blev ikke afleve
ret under besættelsen. Benyttet af et senere 
medlem af Livjægernes Frihedsbataljon i de 
første krigsår.

Hjemmelavet tåregaspistol fremstillet af 
messing og stål af politifolk, der tilhørte 
modstandsbevægelsen (11c). Pistolen kunne 
benytte tåregaspatroner, der blev benyttet af 
politiet. Pistolen var beregnet som selvfor
svarsmiddel, men der foreligger ingen oplys
ninger om, at pistolen har været benyttet un 
der aktion.

På Frihedsmuseet findes yderligere en 
hjemmelavet gaspistol, kaliber ca. 11 mm og 
med totallængde 12,5 cm. Pistolen er formet 
som en fyldepen. Giveren har oplyst, at gas
pistolen er fremstillet i de første krigsår og 
beregnet som selvforsvarsvåben.

Et ret kraftigt våben er et oversavet og af
kortet tysk gevær model 98 Danzig 1917. 
Kolben er oversavet og ændret til pistolgreb.

Den totale længde er 47 cm. Geværet, der er 
vist på fig. 2, er frataget en tysk soldat og 
afkortet, så det kunne skjules under frakken. 
Det har efter oplysning fra giveren været be
nyttet under flere aktioner mod besættelses
magten.

Et medlem af BOPA fremstillede en illegal 
cykelpumpepistol. Pistolen kunne påsættes 
cyklen og transporteres uhindret uden at 
vække mistanke.

Fig. 12 viser en tysk Parabellumpistol med 
indstikningspibe, så der kan skydes med 5,6 
mm salonammunition, der var forholdsvis let 
at skaffe. Pistolen har tilhørt en aktiv frihed
skæmper i Nordvestsjælland. Muligvis har pi
stolen været benyttet til sportsskydning før 2. 
verdenskrig. Pistolen blev ikke afleveret til 
myndighederne under besættelsen, men blev 
i stedet benyttet af modstandsbevægelsen.

På Frihedsmuseet findes, ud over de i ar
tiklen omtalte skydevåben, yderligere et antal 
våben af de nævnte typer, men det vil blive 
en gentagelse at omtale flere. Det skal dog 
anføres, at museet råder over enkelte våben 
nedkastet fra luften i de første krigsår. Våb
nene var til brug for faldskærmsfolk, radio
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folk m.fl. For at sløre, hvorfra våbnene stam
mede, var det gamle pistoler og revolvere af 
tysk oprindelse.

Følgende tromlerevolvere af dansk fabri
kat skal nævnes:

Tromlerevolver, kaliber 11 mm, mærket 
KR med krone 1880. Revolveren har tilhørt 
en daværende politibetjent, der måtte flygte 
til Sverige og kom hjem med Den Danske 
Brigade, men senere blev dræbt ved en ulyk
ke. Efter det for Frihedsmuseet foreliggen
de, har brugeren benyttet revolveren under 
aktioner som medlem af modstandsbevæ
gelsen.

Tromlerevolver, kaliber 8 mm, forkromet. 
Mærket ELG med krone. Har tilhørt en pri
vatperson, der ikke afleverede revolveren, da 
dette blev beordret under  besættelsen. Revol
veren blev, efter foreliggende oplysninger, 
overgivet til den kendte modstandsmand 
»Flammen«.

Tromlerevolver, kaliber 9 mm, mærket SA 
med krone (fig 13). Revolvere af denne type 
blev benyttet i det danske søværn. Efter fore

Fig. 12.
Tysk Parabellumpistol.

liggende oplysninger har revolveren været 
benyttet af et aktivt medlem af Korps 
Aagesen.

Ved hjælp af de i artiklen omtalte forskelli
ge primitive våben lykkedes det for de enkel
te modstandsfolk at fremskaffe mere m oder
ne skydevåben. På Frihedsmuseet findes et 
antal pistoler m.v. frataget tyske soldater og 
deres håndlangere i krigens første år. Her 
skal nævnes nogle eksempler. I artiklen er 
alle navne på brugere og givere udeladt.

Langløbet 7,63 mm Mauser-pistol med pi
stoltaske af træ. Tasken kunne påsættes pisto
len som skæfte. Pistolen kunne derved benyt

Fig. 13. Dansk tromlerevolver. 
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b. Russisk 7,62 mm Nagant 1895

tes på større afstande med rimelig udsigt til 
træfning. Pistolen er frataget en tysk officer.

9 mm Parabellum-pistol (P. 08) frataget en 
tysk feldwebel på Fredericia banegård i be
gyndelsen af besættelsen (fig. 14a). Pistolen 
blev senere benyttet under flere aktioner 
mod besættelsesmagten. En pistol af samme 
type er fjernet fra en tysk officers tøj på O pe
racafeens garderobe. Pistolen har været be
nyttet af et medlem af »Flolger Danske«.

Russisk tromlerevolver, kaliber 7,62 mm 
Nagant 1895 (fig. 14b). Frataget en tysk ma- 
rinevægter ved aktion udført af medlemmer 
fra »Ringen«. Revolveren har bl.a. været be
nyttet ved aktioner mod folkeregistre, der 
skulle flyttes til steder, der var ukendte for 
besættelsesmagten.

9 mm tysk Walther-pistol P 38. Frataget en 
tysk officer ved »hold up« på Jarm ers Plads. 
Pistolen er senere benyttet under aktioner 
mod besættelsesmagten.

Belgisk pistol, cal. 32 (7,65 mm) Bayard 
model 1908, frataget en tysk officer på hjør
net af Amager Boulevard og Svinget af 3 
ubevæbnede modstandsfolk fra de senere

oprettede A-kompagnier på Amager. Afvæb
ningen skete uden uheld, og våbnet var det 
første halvautomatiske våben i gruppen. Pi
stolen blev senere benyttet til at skaffe yderli
gere våben til gruppen.

7,65 mm czekisk pistol M 27, fjernet fra en 
tysk officers tøj i Operacafeens garderobe 
(fig. 15). Pistolen har været benyttet i en 
»Holger Danske« gruppe og er en gave til 
Frihedsmuseet fra en kendt modstands
mand.
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Fig. 16. Partisans/m.

4. P rim itive kam pm idler
Ud over de allerede omtalte primitive våben, 
der var beregnet til kamp m and mod mand, 
var det nødvendigt med andre kam pm idler 
mod bl.a. køretøjer. H er var det nærliggende 
at benytte den i den finske vinterkrig an
vendte Molotov Cocktail. Overalt gik m od
standsfolk i gang med at fylde benzin blandet 
med olie på flasker. Flaskerne blev forsynet 
med en påklæbet storm tændstik eller blårtot, 
der let kunne antændes. En Molotov Cocktail 
var let at fremstille og ville være et effektivt 
bekæmpelsesmiddel mod almindelige køre
tøjer, ja  selv mod kampkøretøjer. Det var 
selvfølgelig først og frem m est i bykamp, at 
Molotov Cocktails kunne benyttes med held, 
da køretøjerne ikke her kunne m anøvrere 
med store hastigheder og derved blev et let
tere bytte.

Såkaldte partisansøm blev f remstillet i stort 
antal. Partisansøm var beregnet til at standse 
køretøjer med luftringe og kunne også be
nyttes mod parkerede køretøjer. Sømmene 
blev anbragt under dækkene. Når vognen 
kørte frem, trængte spidserne ind i slangen 
med punktering til følge. Partisansøm er 
konstrueret således, at de -  uanset hvordan 
de bliver lagt eller kastet — altid har en spids 
opad. Partisansøm var i øvrigt ikke en ny op
findelse, men blev benyttet allerede i m iddel
alderen mod rytteri. Hestene trådte en spids 
op i hoven, og rytteren styrtede.

Et farligt nærkampvåben var slyngen. Den 
består af et stykke klavertråd med håndtag 
eller håndgreb i hver ende. Slyngen, der i 
øvrigt også blev benyttet af kom m andotrop
per, var beregnet til lydløs nedkæm pning af 
m odstanderen.

Med denne artikel har Frihedsmuseet ønsket 
at redegøre for de første aktive frihedskæm 
peres bestræbelser for at skaffe sig nødven
dige våben til kamp mod besættelsesmagten. 
Oplysningerne stam mer fra notater, der fin
des på museets kartotekskort, notater fra og 
samtaler med tidligere modstandsfolk og for
fatterens egne oplevelser under besættelsen. 
Frihedsm useet vil fortsat arbejde med ind
samling af genstande og oplysninger om de 
første primitive våben, der blev benyttet af 
modstandsbevægelsens pionerer, således at 
oplysningerne kan blive så fyldestgørende 
som muligt. Museet vil med glæde og tak 
modtage benyttede genstande af de i artiklen 
omtalte, evt. korrektioner og yderligere op
lysninger om modstandsbevægelsens våben 
indtil om kring efteråret 1943, hvor organise
ret våbenfremstilling og nedkastninger fra 
luften samt forsyninger ad søvejen tog fart, 
og de primitive våben blev afløst af m oderne 
hurtigskydende håndvåben samt tunge vå
ben. Denne periode er — som indledningsvis 
omtalt -  nøje kendt gennem beretninger og 
bøger.
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Oldenborrer og årringe
A f  K J E L D  C H R I S T E N S E N

Hvor mange af Arbejdsmarkeris læsere har set 
en oldenborre? Hvis det kun er et fåtal, er 
det ikke mærkeligt, for oldenborrerne er i de 
sidste årtier blevet så sjældne i Danm ark og i 
store dele af N ordeuropa, at man endog har 
frygtet, at de stod i fare for at uddø. For 100 
år siden ville et sådant spørgsmål imidlertid 
have været overflødigt: dengang forekom 
der i de såkaldte »oldenborreår« så mange 
oldenborrer, at der i flere lande blev vedta
get love, som påbød indsamling og dræbning 
af billerne og deres larver overalt, hvor de 
fandtes. I Danmark, hvor en sådan lov blev 
vedtaget i 1887, blev der samme år indsamlet 
næsten 5 m illiarder oldenborrer -  et enorm t 
antal, der såvidt vides aldrig er overgået ved 
nogen anden oldenborreindsam ling.

Når man følte sig tvunget til så drastiske 
forholdsregler, var det i og for sig ikke på 
grund af oldenborrerne selv. I flyveårene 
kan billerne ganske vist gøre nogen skade 
ved at æde alle bladene på træ erne over store 
strækninger, hvorved disses tilvækst nedsæt
tes betydeligt, men da oldenborrerne overve
jende angriber løvtræer, begrænses skaden 
til et enkelt år og er derfor ikke katastrofal 
for træerne. Den egentlige fjende var olden- 
borrelarven, som ved at angribe planternes 
rødder kan forårsage forfærdelige ødelæg
gelser. I Sorauer’s autoritative »Handbuch 
der Pflanzenkrankheiten« (1954) erklæres 
oldenborren lige ud for at være det skadelig- 
ste af samtlige insekter på vore breddegra
der. Angreb af oldenborrelarver kan ødelæg
ge afgrøderne totalt over store om råder: kor
net visner og står så løst i jo rden , at det ikke 
kan høstes; rodfrugterne dør eller udhules af 
larverne; græsset visner og rives af kvæget op 
i store totter, fulde af jo rd ; og i planteskoler 
og gartnerier dræbes i tusindvis af træer og 
buske. U nder de store oldenborreangreb i 
forrige århundrede blev larveskaden i Dan
mark for et enkelt år anslået til 5 mio. kr. — et

I  Danmark findes to oldenborre-arter: den almin
delige oldenborre (Melolontha melolontha L.) og 
den sortrandede oldenborre (Melolontha hippoca- 
stani F.). D e n  a lm . o ld e n b o r r e  er udbredt over 
hele landet og bruger overalt fire år til sin udvik
ling. Æggene lægges i maj-juni i flyveåret og 
klcekkes nogle uger senere; denne sommer lever 
larverne a f  delvist formuldede plantedele og fine  
rødder m.v., og gør kun lidt skade. Året efter kan 
de overkomme større rødder og gør følelig skade, 
men deres værste skadeperiode er dog det andet år 
efter flyveåret, hvor de opholder sig ved jordover
fladen hele sommeren og er så store, at de kan 
overbide eller beskadige selv de største rødder. 
Tredie år forpupper de sig i ju li måned og fo r
vandles allerede i august til fuldvoksne biller, 
som bliver liggende i jorden hele vinteren fo r  at 
afvente flyvetiden i maj måned året efter. -  D e n  
s o r tr a n d e d e  o ld e n b o r r e  findes hovedsagelig i 
Jylland; i den nordlige del a f  landet bruger den 
fem  år til sin udvikling, mens den i den midterste 
og sydlige del formentlig kun bruger fire år lige
som den alm. oldenborre.

Der findes oldenborrer hvert år, men det er 
karakteristisk, at der på et bestemt sted normalt er 
én generation, der er helt dominerende; i største
delen a f Danmark optræder oldenborrerne altså 
kun i større mængder hvert fjerde år. De forskelli
ge generationer betegnes med et romertal, som an
giver generations længden, og et arabertal, som 
angiver generationem første flyveår i dette år
hundrede. IV /1 er således en 4-årig generation 
med flyveår 1901, 1905, 1909 o.s.v., V/2 en 
femårig generation med flyveår 1902, 1907, 
1912 o.s.v. — I størstedelen a f  Danmark domine
rede i forrige århundrede generation IV/3, men 
lokalt gjorde andre stammer sig kraftigt gæl
dende.
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uhyggeligt tal efter datidens forhold. Man 
forsøgte derfor på alle m åder at udrydde lar
verne: ved forstærket jordbehandling, ved 
kemiske midler, ved udspredning af snylte
svampe, ved fredning af insektædende fugle, 
ved at lade høns og svin følge efter ploven, 
eller ved at lade koner og børn opsamle lar
verne. Mest effektivt viste det sig imidlertid 
at være at indsamle billerne i flyveårene, og 
derfor blev der foranstaltet storstilede ind
samlinger ikke blot i Danmark, men også i 
Sverige, Tyskland, Frankrig, Svejts og flere 
andre lande. Og oldenborrerne forsvandt 
virkelig, hvad enten det skyldes indsamlin
gerne eller andre årsager. Siden er det, ho
vedsagelig ved brug af kemiske midler, lyk
kedes at holde antallet af såvel larver som 
biller nede på et sådant niveau, at de kun har 
optrådt i større m ængder rent lokalt, og i dag 
som nævnt mange steder er en sjældenhed.

I Danm ark stam m er den ældste kendte be
retning om oldenborreangreb fra 1641, hvor 
det fortælles, at der i maj m åned »faldt een 
stoer m engde af O ldenborger och andet u- 
tøjg som forderfvede alle træ er och urter.« 
Notitsen Findes i et håndskrift, som bl.a. in
deholder en del af Christian IV’s dagbøger, 
men hører dog til de dele af håndskriftet, 
som form entlig ikke er skrevet af kongen selv. 
I slutningen af 1600-årene klages over larve
angreb i egnen nord for Arhus; i 1681 er der 
misvækst i Rodskov; i 1685 har nogle store, 
hvide orm e »aldeles opædt kornet« på H orn
slet og T erndrup  bymarker, og fru M argre
the Krabbe til Rosen holm får eftergivet alle 
skatter for 110 tdr. hartkorn  af sit bønder
gods; og 1689 har »en usigelig Hob skadelige 
Orm e, som kaldes Stavboer« (d.v.s. olden- 
borrelarver) ødelagt kornet på Vejlby, T å
strup og Vinterslev m arker. I 1758 »bleve 
hele Skove Østen for Aalborg saaledes over
vældede af dem  [oldenborrerne], at de midt i 
Junio  stode mestendels bare for Løv, de 
grønnedes igien paa nye sidst i Julio.« I be
gyndelsen af 1800-årene berettes om angreb 
flere steder på Sjælland, bl.a. på en plante
skole ved Hørsholm, hvorfra det i 1802 mel
des at: »efterat nu Kulden og Tørken var endt, og 
det derpaa indfaldne næsten vedholdende Regnve- 
ir omsider i Begyndelsen a f A ugust Maaned afvex- 
lede med længere tørt Veir, opsteeg, ligesom fra

Afgrunden, pludselig og med eet, en over al Be
skrivelse uhyre Mængde a f  de almindelige Olden- 
borrelarver overalt i de besaaede Qiiarterer i Plan
teskolen, hvor de neppe to Fingerbred dybt i Jorden 
leirede sig, og paa engang angreb, samt i en Tid a f 
fire til fem  Uger aldeles fortærede Rødderne paa 
sikkert ßere end 150.000 et-, to- og treaarige Lær
keplanter...« foruden mange andre planter. 
Og året efter fortsætter larverne deres an
greb og ødelægger mere end 300.000 planter 
af løv- og nåletræer!

Disse og lignende beretninger giver ind
tryk af stærke, men lokalt begrænsede an
greb af o ldenborrer og oldenborrelarver, 
men om dette svarer til de faktiske forhold, 
eller blot skyldes mangelfulde efterretn in
ger, er svært at afgøre. Først når vi når op i 
anden halvdel af 1800-årene kan vi danne os 
et m ere fuldstændigt og sikkert overblik over 
oldenborrernes udbredelse og skadevirk
ning. O ldenborrerne optrådte her i to perio
der. Den første store skadeperiode om fatter 
flyveårene 1847-51-55-59-63, og meget al
vorlige larveangreb i de mellemliggende år, 
specielt 1853 og 1857. O ldenborrerne var i 
denne periode udbredt over hele Sjælland 
(stærkest dog i den sydlige halvdel), på Møn, 
Lolland-Falster og Fyn og i Østjylland så 
langt mod vest, som det dyrkede land strakte 
sig. Deres angreb blev flittigt diskuteret i 
landboforeninger og på landm andsforsam 
linger, og flere steder blev der foranstaltet 
opsamlinger af larver og biller, undertiden 
opm untret af præm ier fra det lokale landbo
selskab. Indenrigsm inisteriet opfordrer i et 
cirkulære i 1859 am tm ændene til at fremme 
indsam lingerne, og samme år udstedes en 
provisorisk forordning for Holsten om ind
samling af oldenborrer. Et forslag om opta
gelse af et beløb på Finansloven for 1860/61 
til støtte for de lokale indsamlinger blev dog 
forkastet af rigsdagen. Efter flyveåret 1863 
aftager angrebene imidlertid, tilsyneladende 
af sig selv, og det næste årti havde man stort 
set fred for oldenborrerne.

I slutningen af 1870’erne begynder klager
ne over larveangrebene imidlertid igen, og 
herm ed indvarsles oldenborrernes anden -  
og hidtil største -  skadeperiode i Danmark, 
om fattende flyveårene 1883-87-91-95-99. 
Allerede i 1883 blev der foretaget store, fri

164



Fig. 1. Kort over oldenborreindsamlingen i Danmark i flyveåret 1887, fra  J .E .V . Boas: »Oldenborrernes Optræden 
og Udbredelse i Danmark 1887-1903« (København, 1904).

villige indsamlinger i flere amter, og før den 
næste flyveperiode blev vedtaget en »Lov om 
Foranstaltninger mod Oldenborrer« (1887), 
som gav indenrigsm inisteren mulighed for at 
påbyde de lokale m yndigheder at iværksætte 
indsamlinger i flyveårene overalt i landet, 
hvor oldenborrerne optrådte. En væsentlig 
drivkraft bag vedtagelsen af loven var Vil
helm Bergsøe, som ved siden af sit forfatter
skab var en dygtig entomolog. Allerede i

1862 havde han udgivet bogen »Oldenbor- 
rens Naturhistorie«, og nu agiterede han 
gennem  pjecer og foredrag kraftigt for ind
samling af o ldenborrer i flyveårene som det 
mest effektive middel til ondets begræns
ning. Ikke alle var dog enige med ham om 
indsamlingens nytte; vor anden store, gamle 
oldenborreforsker, professor J .E .V . Boas, 
tillagde den således kun lokal betydning. Der 
er dog ingen tvivl om, at indsamlingen havde
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stor opbakning, og oldenborreloven bestod -  
med en m indre revision i 1899 — lige til 1957.

Ved siden af de store »officielle« indsam 
linger i flyveårene trivedes et livligt lokalt ini
tiativ. Således blev der flere steder (Hads 
herred, Præstø amt) oprettet foreninger til 
oldenborrernes udryddelse, ligesom der blev 
ført en livlig debat gennem  eksisterende 
landboforeninger og i tidsskrifter og dagbla
de. For de hårdest ram te landbrugere måtte 
man træffe særlige hjælpeforanstaltninger. I 
Viborg amt blev der i nogle tilfælde givet 
skattelettelser, fra Fyn omtales fæstekontrak
ter med aftale om nedsættelse af afgifterne i 
tilfælde af oldenborreangreb, og til hjælp for 
nødstedte familier i de hårdest angrebne sog
ne i Præstø amt blev foretaget pengeindsam 
linger; her blev desuden senere stiftet en for- 
sikringsforening mod oldenborreskade. -  I- 
øvrigt førte udgifterne ved indsam lingerne 
flere steder til stigninger i kom m uneskat
terne.

Indsam lingen af oldenborrer startede 
straks efter flyvetidens begyndelse i maj m å
ned og fortsatte norm alt et par uger. Den 
bedste samletid er fra tidligt om m orgenen til 
henim od m iddag — senere bliver billerne liv- 
ligere og flyver lettere bort. Man samler 
bedst i hold af 2-3 voksne og 4-5 børn; m an
ge steder fik børnene fri fra skole for at del
tage i indsamlingen. Hvert hold m edbringer

0

Fig. 2. Tre årringkurver med tydelige minima hvert 4. 
år, fremhævet ved lodrette linier, som er afbrudt de ste
der, hvor et sådant minimum mangler. Kurverne er ikke 
samtidige, men er blot vilkårligt tegnet, så rytmen på dem 
passer sammen. Kurve M S 97 er fra  midterstolpen 
(»kongen«) i klokkehuset ved Kliplev kirke, stilhistorisk 
dateret til 1300-1350, og C-14 dateret til ca. 1370 
e.Kr. (kalibreret) fo r  de yderste årringe. Kurve M S 123 
er fra  plankerne i en brønd i Sortebrødreklostret i Oden
se, a f udgraverne dateret til 1300-tallet. Kurve D 26 er 
fra  en stolpe fra  voldstedet Solvig ved Tønder, C-14 
dateret til ca. 1260 e.Kr. {kalibreret) fo r  den yderste 
årring.

et antal sække og nogle gamle lagner; lagner
ne udbredes under træ erne, som afrystes 
med hånden, afbankes med en stok eller ry
stes ved hjælp af en stang med en krog i en
den. De nedfaldne oldenborrer fyldes i en 
sæk, som bindes forsvarligt til. Når dagens 
indsamling er slut, bringes sækkene til sog
nets samleplads, hvor oldenborrerne vejes -  
af hensyn til betalingen -  og dræbes. Afliv
ningen foregik nemmest med kogende vand 
eller med dam p, men nogle steder brugte 
man at brænde billerne eller knuse dem i 
særligt konstruerede valseværker. De døde 
oldenborrer kunne i et vist omfang bruges 
som foder til fjerkræ og svin, og havde i øv
rigt en ikke ubetydelig gødningsværdi; fra 
Ribe amt kendes et eksempel på jordsalg, 
hvor en del af betalingen var et antal læs gød
ning fra »oldenborrem øddingen«.
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I sit store værk »Oldenborrernes O ptræ 
den og Udbredelse i Danmark 1887-1903« 
(1904) foretog J. E. V. Boas en nøje kortlæg
ning af oldenborrernes forekomst på basis af 
indsamlingstallene fra flyveårene; et af kor
tene herfra, visende indsamlingen i 1887, er 
gengivet på fig. 1. Kortene viser flere interes
sante træk ved oldenborrernes udbredelse. 
For det første deres store stedbundethed: det 
er i alle flyveårene de samme egne, der hjem
søges, og de samme, der går fri. Også sam
menlignet med den store skadeperiode i 
1850’erne er der mange ligheder i udbredel
sen, om end f.eks. et om råde som Nordsjæl
land, der dengang var hårdt angrebet, nu 
går næsten fri. Dernæst bemærkes den enor
me variation i oldenborrernes antal fra sted 
til sted: om råder, hvor de hærger kraftigt, 
grænser op til om råder, hvor der praktisk 
taget ikke findes oldenborrer. Som eksempel 
herpå kan nævnes et par sogne i Præstø amt. 
I Fakse-Hylleholt sogn, der var et af de hår
dest angrebne i hele landet, indsamledes i 
flyveårene fra 1887 til 1899 gennemsnitlig 
47.548 pd. oldenborrer eller ca. 3.350 olden
borrer pr. td. land; i nabosognet Vemmetofte 
var det højeste indsamlingstal, som opnåedes 
i 1899, kun 31 pd., svarende til m indre end 
10 oldenborrer pr. td. land! Hvad der er å r
sagen til, at oldenborrerne således hjemsøger 
visse egne, mens andre, der skulle synes lige

så velegnede for dem, går helt eller delvis fri, 
er ukendt.

Ligesom ved den første store skadeperiode 
i 1850’erne skete der også i denne omgang 
det, at oldenborrerne pludselig forsvandt, 
måske som følge af sygdom blandt larverne. 
Mens der i 1899 i hele landet blev indsamlet 
1.694.033 pd. oldenborrer, nåede man i det 
næste flyveår, 1903, kun op på 8.131 pd. -  
m indre end V2 % af tallet i 1899. Boas kan 
derfor i 1904 erklære at »de store Oldenbor- 
reaar eksisterer indtil videre ikke mere her i 
Landet.« Og sådan har det været lige siden. 
Der har været lokale angreb af oldenborrer 
og oldenborrelarver flere steder, men slet 
ikke noget, der kan sammenlignes med de 
store flyveår i forrige århundrede. Og om 
der atter vil komme »oldenborreår« igen i 
Danmark, er der vist ikke mange, der tør spå 
om.

De ovenfor beskrevne forhold i forrige og 
tidligere å rhundreder rum m er meget inter
essant kulturhistorisk og naturhistorisk stof, 
men når Nationalmuseets naturvidenskabeli
ge Afdeling i 1976 begyndte at interessere sig 
for oldenborrernes liv og færden, havde det 
dog først og fremmest andre og mere nutidi
ge årsager. I 1970 var afdelingen begyndt at 
undersøge, hvorvidt den dendrokronologi- 
ske dateringsm etode (årring-datering) kun
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ne anvendes her i landet. Grundlaget for 
denne metode er, at træ erne inden for et be
stemt om råde er udsat for ensartede klimati
ske påvirkninger, således at deres årlige til
vækst — årringbredden -  bliver ensartet for 
hele om rådet -  »gode« år giver høj tilvækst 
(brede årringe), »dårlige« år lav tilvækst 
(smalle årringe) på alle træerne.

Da de første undersøgelser havde vist, at 
forudsætningen for at anvende m etoden var 
til stede, begyndte vi at opbygge en »grund
kurve« for egetræ -  fortidens foretrukne 
bygningstøm mer -  fra nutiden så langt tilba
ge som muligt; i dag foreligger en kurve, som 
dækker perioden fra 1971 tilbage til 551
e.Kr. Ved hjælp af denne kurve er en lang 
række anlæg og genstande fra vikingetid og 
m iddelalder blevet dateret, og den dendro- 
kronologiske m etode har allerede vist sig at 
være af uvurderlig betydning for historikere 
og arkæologer. Men ved siden af de årring
kurver, vi fik dateret, var der hele tiden an
dre, som m åtte lægges til side, fordi de ikke 
lignede grundkurven og derfor ikke kunne 
dateres. En sammenligning af en række af 
disse »udaterbare« kurver indbyrdes viste, at 
mange af dem lignede hinanden, idet de hav
de et mærkeligt regelmæssigt forløb: over en 
lang periode var der hvert 4. år et tydeligt 
minimum på kurverne! (fig. 2). Da vi først 
var blevet opm ærksom m e på dette træk på 
nogle kurver, fandt vi det snart igen på an
dre og herunder også på mange årringkur
ver fra »levende« (recente) træer, hvor vi 
kunne bestemme nøjagtigt, i hvilke kalender
år de smalle årringe forekom mer.

Det store spørgsmål var nu: hvad var årsa
gen til disse regelmæssigt forekom m ende 
smalle årringe? En for en blev m ulighederne 
gennem gået og afvist, indtil kun en enkelt 
stod tilbage: angreb af oldenborrer! O lden
borrerne lever — i hvert fald i størstedelen af 
Danm ark — u n d e rjo rd en  som larver i tre år, 
og kom m er hvert 4. år frem  som fuldvoksne 
biller, netop på det tidspunkt, hvor egetræer
ne springer ud. Og vi ved fra talrige beret
ninger, at egeblade er deres foretrukne føde; 
er der egetræer i nærheden, samles olden
borrerne der, og lader stort set andre træ er i 
fred. I de store oldenborreår optrådte de så 
talrigt, at de på kort tid kunne afløve selv det

største egetræ fuldstændigt. Det siges sam
stem mende i beretningerne fra forrige år
hundrede, at egeskovene over store stræk
ninger stod bladløse i de store flyveår — først 
da de systematiske indsamlinger blev påbe
gyndt, lykkedes det at forhindre afløvnin
gen. Og det vides fra talrige direkte iagttagel
ser, at et træ, der afløves, kun danner en smal 
årring det pågældende år, også selv om træet 
grønnes igen senere på sommeren.

Hvorledes stemmer nu disse forhold med 
vore årringkurver? Næsten over al forvent
ning. For det første viser det sig, at de mini
ma, der hvert 4. år forekom m er på kurverne 
fra de recente træer, netop falder i de år, 
som vi ved var store oldenborreår på de på
gældende træers voksested. Og for det andet 
viser en undersøgelse af selve årringenes op
bygning, at træ erne disse år må have været 
udsat for en afbrydelse i væksten sidst i maj 
eller først i jun i måned, form entlig som følge 
a f afløvning.

Lad os tage det sidste forhold først. Ege
træernes årringe består af to dele. Først på 
året (i maj måned) dannes vårved bestående 
af en ring af store porer, som tjener til vand
transport; dannelsen af disse porer er forud
sætningen for, at bladene kan springe ud, og 
vårveddet opbygges derfor af næringsstoffer 
fra forrige år allerede inden bladudspringet. 
H erefter (i juni-august) dannes høstved, som 
hovedsagelig består af styrke- og lednings
væv med m indre porer; høstveddet opbygges 
af næringsstoffer fra det pågældende år, og 
hvis træet afløves, vil høstvedzonen derfor 
blive kraftigt reduceret i bredde.

På fig. 3 ses et tværsnit af såvel nogle nor
male årringe som nogle af de regelmæssigt 
forekom m ende smalle årringe. Ved sammen
ligning ses, at de smalle årringe netop inde
holder meget lidt høstved, mens vårveddet er 
norm alt udviklet. Endvidere bemærkes, at 
overgangen fra vårved til høstved er usæd
vanlig brat i de smalle årringe. Mens der i de 
norm ale årringe er en hurtig, men jævn 
overgang fra meget store porer i varveddet 
til stadig m indre porer i høstveddet, er der i 
de smalle årringe en brat overgang fra store 
vårvedporer til meget små høstved porer. I 
en del af de smalle årringe ses endvidere u- 
m iddelbart efter vårveddet ligesom et bånd
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Fig. 3. Udsnit a f prøve D 167 fra  Gram Storskov, omfattende årringene fra  1884 til 1892. To årringe, 1886 og 
1890, der indgår i rækken a f  regelmæssigt forekommende smalle årringe, er markeret med pile. Bemærk den bratte 
overgang fra  vårved til høstved i disse årringe sammenlignet med de øvrige årringe.

af rektangulære celler parallelt med årring
grænsen (fig. 4). En nærm ere undersøgelse 
viser, at der her er tale om celler, som er 
afbrudt i deres vækst, inden de er helt fær- 
digudviklede, og det er påvist ved forsøg, at 
et sådant bånd kan dannes, når et træs vækst 
afbrydes midlertidigt ved afløvning. Endelig 
bemærkes, at det høstved, der dannes i de 
smalle årringe, har en anden karakter end 
høstved i normale årringe, idet det indehol
der mere styrkevæv og m indre ledningsvæv 
end normalt; da cellerne i styrkevæv er ret 
tykvæggede, frem træ der høstveddet i de 
smalle årringe derfor ofte m ørkere end høst
veddet i de andre årringe, således som det 
tydeligt frem går af fig. 5 .

Alle disse forhold viser, at træet i de år, 
hvor de smalle årringe blev dannet, må have 
været udsat for et stop i væksten um iddelbart 
efter dannelsen af vårveddet, d.v.s. sidst i 
maj eller først i jun i måned -  altså net
op hvad man måtte forvente efter afløvning 
ved oldenborreangreb. Veddannelsen efter 
vækststoppet viser, at træet satte nye blade 
senere på året, om end næppe i samme om-

Fig.4. Tværsnit a f årring 1882 og begyndelsen a f  år
ring 1883 på prøve D 167 fra  Gram. Lige efter vårkar
rene i 1882-årringen ses en mørk linie på tværs a f  årrin
gen, en »falsk årringgrænse«, som minder om den rigti
ge grænse mellem årring 1882 og 1883. Den falske græn
se er en »svækkelsesring« opstået som følge a f  træets af
løvning a f oldenborrer. Mikrofoto, ca. 75 X forstørrelse.
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Fig. 5. Udsnit a f prøve D 168 fra  Gram Storskov, omfattende årringene fra  1875 til 1914. De regelmæssigt forekom
mende smalle årringe, begyndende med 1882 og sluttende med 1910, er markeret med pile. På grund a f en afvigende 
opbygning fremtræder høstveddet i disse årringe tydeligt mørkere end i de andre årringe. — Bemærk i øvrigt, at årring 
1878 gennem sin mørke farve og sin plads i 4 års-rytmen tydeligvis er en »oldenborre-ring«, selv om den ikke er 
udformet som et minimum.

fang som tidligere -  ganske som vi ved, at 
egetræerne grønnedes igen efter oldenbor- 
reangreb. Alle forhold ved årringdannelsen 
er således i overensstemmelse med, hvad vi 
måtte vente, hvis træet havde været udsat for 
afløvning ved et kraftigt angreb af oldenbor
rer. Tilbage står så at vise, at de regelmæssigt 
forekom mende smalle årringe på kurverne

falder i de år, som vi ved var store oldenbor
reår. Dette spørgsmål skal belyses nærm ere 
ved undersøgelse af årringkurver fra tre ud 
valgte lokaliteter.

På fig. 6 er gengivet årringkurver fra en 
bevoksning i Vallø Storskov. Vi ser her tydeli
ge minima i årene 1839-43-47-51-55-59-63; 
som det vil huskes, er dette netop flyveårene

D 1245

D 1247

Fig. 6. Arringkurver fra  Vallø.
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i oldenborrernes første store skadeperiode i 
forrige århundrede, og vi ved fra flere beret
ninger, at Vallø-skovene var hårdt angrebne 
af oldenborrer disse år. I den anden store 
skadeperiode, flyveårene 1879-83-87-91-95- 
99, var der derim od kun ganske få oldenbor
rer ved Vallø (jfr. kortet fig. 1), og vi finder 
da heller ingen regelmæssige minima på å r
ringkurverne i dette tidsrum.

På fig. 7 er gengivet årringkurver fra to 
skove i nærheden af Slesvig (DS 255-256 Id- 
stedtwege; DS 257-260 Rehberg). Vi genfin
der her de tydelige minima i årene 1847-51- 
55-59-63 (på enkelte kurver også i 1867 og 
1871), og endvidere minima i årene 1879-83- 
87-91-95-99, svarende til begge de to store 
skadeperioder i forrige århundrede, hvor vi 
ved, at oldenborrerne også hærgede ved 
Slesvig. Men før 1847 finder vi en anden ty
delig række minima med fire års mellem
rum, nemlig i årene 1804-08-12-16-20-24- 
28-32-36-40-44, altså svarende til en olden- 
borrestamme (IV/0; jfr . forklaringen s. 163), 
med flyveår et år før den stamme, der fløj i 
de store skadeperioder (IV/3). Hvorledes

forholder det sig nu til de historiske efterre t
ninger? Vi har spredte beretninger om flyv
ning af stamme IV/3 forskellige steder i Sles- 
vig-Holsten i hele forrige århundrede, men 
går vi endnu længere tilbage, finder vi fak
tisk beretninger om flyvning af stamme IV/0 
netop i det om råde, hvorfra vore træ er stam
mer. En beretning fra 1788 siger således 
(oversat fra tysk) følgende: »I det mindste på 
disse egne anses det fo r givet, at billerne viser sig 
regelmæssigt hvert fjerde år, og man regner det for  
sikkert, at oldenborrelarverne fra  deres opståen til 
deres forvandling ikke bruger seks, men kun fire 
år. Hvert fjerde år, og altid netop skudåret, ud
mærker sig da også tydeligt ved det store antal a f  
biller. Enhver landmand kan endog på oldenborre- 
larvernes størrelse og udseende afgøre, hvor længe 
der endnu er til skudår. Thi selv om skudåret og 
antallet a f biller ikke er afhængige a f hinanden, så 
ved enhver bonde dog lige fra  sine tipoldeforældres 
tid, at billerne flyver i skudårene.«

Og af en beretning fra 1816 (ligeledes 
oversat fra tysk) frem går, at de to oldenbor- 
restam m er IV/0 og IV/3 i visse om råder op
trådte sammen: »På den Østlige side a f Holsten 
... kendte man i forrige århundrede kun lidt til 
denne landeplage, selv i årene 1783-85 (hvor af
grøderne på mange marker i Slesvig, og især i 
Angel, næsten blev helt Ødelagt a f  oldenborrelar- 
ver) anrettede de kun få  skader her; først efter 
1807 bliver især denne egn hjemsøgt a f dem. Den 
første store årgang oldenborrer viste sig i 1807, 
den næste i 1808 , derpå igen i 1811 og 1812, og 
a f disses yngel har vi i 1815 fået det første kuld, og 
må frygte, at det næste kommer i 1816.«

Set under ét viser disse og andre skriftlige 
beretninger, at stamme IV/0 dom inerede i 
slutningen af 1700-årene og netop hjemsøgte 
den egn, hvorfra vore træ er stammer, særlig 
kraftigt. Stamme IV/3 trængte derim od først 
gradvis frem i løbet af 1800-årene og blev 
først dom inerende fra århundredets midte. 
Den ændring i 4 års-rytmen, som ses på å r
ringkurverne, finder altså god bekræftelse i 
de skriftlige efterretninger om oldenborrer
nes flyveår.

Endelig viser fig. 8 nogle årringkurver fra 
Gram Storskov. H er ses intet spor af olden
borrer i de store flyveår i forrige å rhundre
de, og der foreligger heller ingen beretnin
ger om, at egnen blev hjemsøgt af oldenbor-

1950

171



1800 1850

1750 1800

172



1900 1950

1900 1950

173



rer i disse år (området er desværre ikke dæk
ket af Boas’ kort, da det dengang hørte til 
Tyskland). Derimod er minima i en anden 
rytme, IV/2, helt dom inerende på kurverne, 
hvor de findes i årene 1746-50-54-58-62-66- 
70-74-78-82-86-90-94 og igen i 1826-30-34- 
38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78-82-86-90- 
94-98-1902-06-10; herefter findes flere en
kelte minima, men ingen samm enhængende 
serie i denne rytme.

Hvorledes stem mer nu dette med vore ef
terretn inger om oldenborrerne? H er er en 
beretning fra degnen i Øster Lindet, kun få 
km øst for Gram, af interesse; han skriver i 
1784 følgende: »Disse Oldenborrer opkomme a f 

Jorden i Begyndelsen a f  Mai, saafremt Veir liget 
tillader det, dog ikke hvert Aar ligemange, men just 
og præcis hvert fierde Aar i den allerstørste Mæng
de. I de tre andre Aar ere ikkun ganske faa, og 
somme Aar fast slet ingen at fornemme. Dette deres 
stærkeste, og saa at sige, eneste Flyve-Aar har væ
ret hos os det andet Aar efter Skud-Aar, som Aaret 
1774, 78 og 72 [fejl fo r 82], og forventes altsaa 
igien 1786, 1790, 1794 etc. Paa andre Steder i 
Landet kan de have et a f de 3 andre Aar at flyve i, 
fo r Exempel, i Kiøbenhod og Sønderskov, paa beg
ge Sider a f Konge-Aaen, herskede det tredie Aar 
efter Skud, i et Aar, da fast ikke en eneste hos os er 
at finde, uagtet det er kun 2 til 3 Mile herfra ...« 
Endvidere giver nogle oplysninger af præ
sten i Gram fra 1776 nærm ere besked om, 
hvornår oldenborre-angrebene begyndte: 
»Nogle S tæder lide undertiden stor skade a f det 
slags Orme, som i deres fulde Wext kaldes Olden- 
borre, disse fo r Landmanden skadelige Creaturer 
blewe her først bekiendte fo r  40 Aar siden [1736] 
paa et sted kaldet Wraae nær ved Gram Sogn belig
gende, i de første 26 Aar [1736-61] gjorde de 
ingen synderlig skade, men i de sidste 14 Aar 
[1762-75] hawe de meer og meer udbredt sig ...«

Som det ses, stem m er disse oplysninger om 
oldenborrerne så godt som fuldstændigt 
overens med de regelmæssige minima på 
kurverne, såvel med hensyn til, hvilken ol- 
denborrestam m e der dom inerede, som med 
hensyn til, hvornår angrebene startede. Fra 
1800- og 1900-årene foreligger kun enkelte 
spredte oplysninger om oldenborrernes fær
den på egnen, men de bekræfter alle, at det 
fortsat er stamme IV/2, der dom inerer. Det 
må derfor være berettiget at slutte, at denne

stamme har optrådt på egnen ved Gram i 
mere end 200 år, og at det er den, der har 
forårsaget de regelmæssigt forekommende 
minima på årringkurverne.

Undersøgelsen er herm ed afsluttet. Vi har 
set, at der på nogle årringkurver forekom
m er minima i en så regelmæssig 4 års-rytme, 
at det ikke kan skyldes tilfældigheder. Vi har 
ud fra årringenes opbygning kunnet vise, at 
træ erne de pågældende år har været udsat 
for et vækststop sidst i maj eller først i juni 
m åned, formentlig som følge af afløvning. 
Og vi har set, at de regelmæssigt forekom 
m ende minima på årringkurverne netop fal
der i de år, hvor de skriftlige beretninger for
tæller om oldenborreangreb på den egn, 
hvor træ erne har vokset. Det må herefter an
ses for bevist, at de regelmæssigt forekom 
m ende minima skyldes angreb af oldenbor
rer i flyveårene.

Det egentlige formål med hele undersøgel
sen var imidlertid at nå frem til en datering 
af de kurver med regelmæssigt forekom m en
de minima, som vi hidtil blot har lagt til side 
som udaterbare. Er vi kommet nærm ere det
te mål? Ikke um iddelbart -  men måske har vi 
dog fået anvist en måde, hvorpå problemet 
med tiden kan løses. Nu, hvor vi har lært at 
identificere oldenborreangreb, kan vi nemlig 
frem over adskille oldenborre-prægede kur
ver fra »normale« årringkurver, og det skulle 
således ad åre blive muligt at opbygge såvel 
lokale »oldenborre-kronologier« som g rund
kurver helt uden spor af oldenborrer. Måske 
kan vi på denne måde engang nå frem til at 
få dateret også de oldenborre-prægede kur
ver, men det bliver givetvis en tidskrævende 
og besværlig -  men spændende! -  proces, før 
vi når så langt.

Denne artikel beskriver, hvor vidt arbejdet 
på Nationalmuseet kan spænde. Vi startede 
med en dendrokronologisk gåde og har un 
dervejs lært nyt om kulturhistoriske forhold i 
forrige århundrede, om oldenborrernes ud
bredelse og om egetræernes årringdannelse
— alt sammen som led i forsøget på at opbyg
ge en ny dateringsm etode til gavn for den 
arkæologiske og historiske forskning.
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Jacob Christian Lindberg og numismatikken
A f  A N N E  K R O M A N N  O g  J Ø R G E N  S T E E N  J E N S E N

Den forskning, der her i landet udføres om
kring m ønter og medailler, forventes især 
udført af de ansatte på Møntsamlingen. Men 
ofte foretages der en om fattende og mindst 
lige så vigtig forskning af andre interessere
de. Mens nogle am atører nøjes med at samle 
en viden, der eventuelt kan anes i deres sam
linger, men ellers dør med dem, publicerer 
andre, så det bliver til fleres nytte.

Går vi et par århundreder tilbage i tiden, 
så var besiddelsen af en privat møntsamling 
næsten nødvendig for at dyrke numismatik 
på en mere seriøs måde, og kredsen af in ter
esserede blev derfor noget begrænset, mest 
godsejere, embedsmænd, storkøbmænd og 
velstillede håndværkere. Ville man studere 
gamle m ønter uden selv at have en samling, 
måtte man søge at få adgang til en privat 
samling, for fri adgang til at studere og for
ske i de kongelige samlinger, først og frem 
mest Kunstkammeret, eksisterede næppe.

Under den første leder af Det kongelige 
Mønt- og Medaillecabinet, Christian Ramus 
(1801-32), var adgangen for forskere efter 
alt at dømme begrænset. Bearbejdelsen af 
nye fund foretog Ramus, så vidt man kan se, 
selv, dog siden 1820 lejlighedsvis assisteret af 
sin medhjælp Ole Devegge. En enkelt gang 
tvang om stændighederne ham dog til fra 
starten at søge hjælp andetsteds, nemlig da 
Sønder-Kirkeby-fundet med dets 93 arabiske 
vikingetidsmønter blev gjort i 1827. Her blev 
bearbejdelsen overdraget til den unge magi
ster Jacob Christian Lindberg, hvis numisma- 
tiske arbejde er emnet for disse sider (fig. 1).

Ved Ramus’ død begyndte en ny tid, hvor 
den internationalt orienterede klassiske a r
kæolog P. O. Brøndsted, assisteret af inspek
tørerne Christian Jürgensen Thom sen, den 
berømte museumsmand, og samleren Ole 
Devegge satte skik på M øntkabinettet og sør
gede for en større åbning mod offentlighe
den. Der blev adgang for interesserede for-

Fig. 1. J . C. Lindberg, silhouet a f  N. C. Fausing (1807- 
57). Kgl, Bibi.

skere, og i godt en halv snes år skulle Lind
berg få sin gang i lokalerne på Rosenborg.

Jacob Christian Lindberg var født 1797 
som præstesøn i Ribe. Fra faderen havde han 
arvet folkelig og social sans, men også et kvæ
rulantisk sind. Hertil kom heldigvis en god 
begavelse -  Søren Kierkegaard kaldte ham 
»et godt hovede« — og en usædvanlig arbejds
evne. Som 18-årig rejste han til København 
og studerede teologi. Særlig interesserede 
han sig for orientalske sprog, syrisk, arabisk, 
koptisk, samaritansk og kaldæisk, og da han
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Fig. 2. Lindberg som vækkelsesprædikant. Udsnit a f karikaturtegning a f  M .Brünnich. Tegningen blev bragt i Tids 
aanden no. 1, 1831. Kgl, Bibi.

jan u ar 1822 fik teologisk embedseksamen 
var det med en så fin karakter, at den efter 
sigende kun var givet seks gange tidligere i 
Universitetets lange historie.

Lindbergs hovedindsats er som teolog og 
koordinator for de folkelige vækkelser i 
1830’rne. Han bragte de grundtvigske an
skuelser ud til de vakte kredse, og det anses 
for i høj grad at være hans fortjeneste, at de 
oprindelig m ere diffuse vækkelser blev ledet 
i grundtvigsk retning. Men hans polemik var 
voldsom, og det er nok en af grundene til, at 
hans indsats ikke blev uden personlige om 
kostninger. Trods store evner og lærde publi
kationer var der lukket for en løbebane på 
Københavns Universitet, og i 1830 ophørte 
hans tilknytning til det højere skolevæsen i 
København. I de næste 14 år levede han selv,

hans kone og talrige børn af tilfældige ind
tægter, indtil han 1844 omsider fik et præste
kald (fig. 2).

Hvad Lindberg egentlig har levet af i disse 
år, vides ikke helt. Lejlighedsvis fik han pri
vate understøttelser, og de har nok forslået 
mere end honorar for to auktionskataloger 
og et par små andre honorarer. Det er tæn
keligt, at redaktion og udgivelse af »Nordisk 
Kirketidende« har givet et vist overskud, 
hvortil kom en bibeloversættelse, der finan
sieredes ved hæftevis subskription. I øvrigt 
stam m er de fleste af de her benyttede oplys
ninger fra Kaj Baagøs teologiske disputats 
om ham (1958).

Teologien førte Lindberg over i numisma
tik og epigrafik, læren om m ønter og ind
skrifter. En af landets kendteste numismati

176



kere var Sjællands biskop Frederik M ünter. 
Uanset de teologiske meningsforskelle havde 
de to i lange perioder et godt samarbejde, 
hvor bispen som den ældste sikkert i begyn
delsen var den ledende. For at kunne illu
strere sine arbejder lærte Lindberg i øvrigt 
sig selv at lave træ- og metalsnit samt kobber
stik, og han er vistnok den eneste danske nu
mismatiker, der selv har kunnet foretage he
le det tekniske arbejde med sine bogillustrati
oner fra tegning til klichéfremstilling.

Inden for numismatikken blev Lindbergs 
hovedinteresse oldtidens puniske m ønter fra 
Nordafrika og Spanien samt de arabisk-spro- 
gede m ønter, der findes i mange skattefund 
fra vikingetiden. Disse specialiteter mestrede 
han takket være sine sproglige kundskaber.

En by i Spanien
I forbindelse med sine teologiske studier var 
Lindberg som nævnt kommet til at fatte in
teresse for israeliternes nabofolk, fønikerne 
og deres tungemål. Dette sprog var endnu 
delvis uudforsket i den lærde verden; litte
rært kendtes det hovedsagelig fra en scene 
hos den romerske historieskriver Plautus 
(254-184 f.Kr.), og af yderligere materiale 
havde man indtil 1600-årene kun nogle få 
m øntindskrifter. Men i den følgende tid kom 
stadig flere fønikiske sprogrester for dagen 
såvel fra m ønter som fra stenm onum enter, 
og i m idten af 1700-årene var det lykkedes at 
fortolke de fleste af bogstaverne korrekt. 
Men der var lang vej igen, før man nåede 
frem til en tilfredsstillende tydning af hele 
det kendte stof.

Da Danmarks generalkonsul i Tunis 
C. T. Falbe kopierede en gravskrift fra Kar- 
thago og sendte den hjem, var det den alsidi
ge biskop M ünter, som publicerede den i Det 
kongelige danske Videnskabernes Selskabs 
skrifter 1824. Men i fortalen nævnes J.C . 
Lindberg som m edarbejder. Samme år ud 
kom Lindbergs første numismatiske publika
tion. Han planlagde et større værk om føniki
ske indskrifter, og under gennem gangen af 
det tilgængelige materiale fandt han løsnin
gen på et problem, der havde optaget flere af 
tidens forskere.

En del af de m ønter, der kan henføres til 
det fønikiske folk, karthagenienserne, stam

m er fra byer i Karthagos spanske besiddel
ser. Men selv om de alle er forsynet med præ 
gestedets navn, har det ikke altid været m u
ligt at lokalisere dette nærm ere. En af ind
skrifterne blev fortolket som Canaca eller 
Concana, men ingen af løsningerne var helt 
tilfredsstillende; thi mens de øvrige sikre 
m øntsteder kendtes som betydelige byer ved 
den spanske sydkyst, var Canaca og Concana 
småflækker, der lå henholdsvis inde i landet 
og oppe ved nordkysten -  de var »så små, at 
geograferne næppe gad nævne dem«, skriver 
en samtidig tysk forsker.

Lindbergs tolkningsforsøg af de samme 
indskrifter er overraskende, men samtidig 
langt m ere overbevisende. Seks eller Seks i som 
den korrekte form er, lå på sydkysten mel
lem Malaga og Almeria og hedder i dag Al- 
m unecar. Dens udm øntninger var både i stil 
og typevalg beslægtede med de øvrige præg
ninger fra dette om råde.

Nogle vil uden tvivl undre sig over, at dati
dens sprogforskere kunne tage så grundigt 
fejl — forskellen mellem Canaca og Seksi turde 
dog være temmelig m arkant. Men når man 
betænker, at fønikisk i lighed med andre se
mitiske skrifter er opbygget af konsonanter 
alene, forstår man bedre, at misforståelser 
kunne opstå. Den, der kom m er til at læse C i 
stedet for S, og N i stedet for K i et ord, som 
kun indeholder disse to bogstaver, har skaf
fet sig rimelige betingelser for at nå frem til 
et helt andet slutfacit end det rigtige.

Den lille bog om udm øntningerne fra Sek
si opnåede international anerkendelse i sam
tiden, hvor den betegnedes som epokegøren
de, og dens resultat er stadig gældende. For
fatterens fortjeneste ligger nok først og 
frem mest i den metode han anvendte. I ste
det for som andre forskere at behandle hver 
indskrift for sig, brugte han hele materialet 
som sam m enligningsgrundlag ved sine un
dersøgelser.

Arabiske mønter fra  Sønder-Kirkeby 
Lindberg blev ved numismatikken. I 1828 fik 
han en m agistergrad på sin afhandling om 
en fønikisk votivindskrift fra Malta. Og skønt 
den ikke var direkte numismatisk, hentydes 
der overalt til m øntindskrifter, samtidig med 
at en næsten fuldstændig oversigt over præg-
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Fig. 3. To arabiske sølvmønter (dirhemer) fra  Sønder- 
Kirkebyskatten præget under Abbasiderne; øverst: Al- 
Mamun, Isphahan 812 e.Kr. (Østrup nr. 410); nederst: 
Al-Mutasim, 837 e.Kr., oplysning om møntstedet fo r
svundet (Østrup nr. 457). På arabiske mønter kan man i 
reglen finde møntsted og prægeår i forsidens marginal- 
indskrift, mens prægeherren står nederst på bagsiden. De 
øvrige indskrifter er korancitater.

xiejufeÆ?

Fig. 4. Lindbergs tegninger a f  de to dirhemer (fig. 3). 
Foto fra  den under fig . 5 omtalte publikation.

ninger fra fønikisk sprogede byer bringes i 
noterne.

U nder udarbejdelsen af denne afhandling 
havde Lindberg åbenbart fået adgang til Det 
kongelige M øntkabinet, og det var vel g run 
den til, at Ramus overdrog ham at publicere 
m øntskatten fra Sønder-Kirkeby på Falster. 
Den blev fundet 1827 og er bemærkelsesvær
dig ved at hidrøre fra de ældste m uham edan
ske dynastier O m ajaderne og Abbasiderne i 
700- og 800-årene, mens arabiske m ønter 
fundet i Danm ark norm alt stam mer fra det 
noget senere, centralasiatiske Samanidedy- 
nasti. Af fundets i alt 93 sølvmønter og m ønt
fragm enter var kun 24 så velbevarede, at de 
kunne bestemmes. Ligesom de mange andre 
arabiske m ønter i Danm ark og det øvrige 
Skandinavien er disse m ønter i vikingetiden 
kommet ad de store russiske floder til Øster
søen og derfra  spredt videre i Europa.

Det var første gang et arabisk m øntfund 
blev publiceret i Danmark, og Lindberg hav
de som på så mange andre om råder en m e
get selvstændig opfattelse af, hvorledes det 
burde gøres. Han var utilfreds med den sam
tidige udenlandske litteratur af denne art, 
fordi forfatterne kun i særlige tilfælde gen
gav en mønts fulde indskrift og alt for ofte 
nøjedes med at henvise til et værk, hvor m øn
ten tidligere var publiceret. Litteraturhenvis

ninger anså Lindberg for en selvfølge, men 
enhver fremstilling skulle kunne stå alene, og 
ud over en fuldstændig beskrivelse af m øn
terne burde den indeholde en oversættelse af 
indskrifterne -  til det internationale sprog la
tin, samt en udførlig historisk og numisma- 
tisk kom mentar.

Hertil kom illustrationsmaterialet. Mønt
tegninger forekom, men der var ikke mange 
af dem i datidens kufiske kataloger. Måske 
udelod man afbildninger, fordi kufiske m øn
ter i reglen ikke bærer billeder, men kun har 
indskrifter, hovedsagelig korancitater. Men 
Lindberg var klar over betydningen af illu
strationer og havde som nævnt allerede un 
der arbejdet med de fønikiske indskrifter 
lært sig selv at illustrere sine værker (fig. 3-5).

Publikationen var typisk for tiden i brev
form. Men »brevet«, der i øvrigt var oversat 
til fransk, var ikke stilet til den efter alt at 
dømme meget vanskelige Ramus, men til 
P. O. Brøndsted. I valget af m odtager viste 
Lindberg næsten profetiske evner, for 
Brøndsteds udnævnelse til direktør for 
M øntkabinettet 1832 vakte i hvert fald over
raskelse visse steder.

I forordet til afhandlingen om Sønder-Kir- 
keby-skatten giver han udtryk for sine syns
punkter. Det bedste man kan gøre for den 
arabiske numismatik, skriver han, er at sørge
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for tegninger af de m ønter, man behandler. 
På denne måde kan man hindre, at en gal 
læsemåde går igen fra skribent til skribent. 
En anden god grund til at bringe illustratio
ner er, at mange flere kan få glæde af værket. 
Da studiet af arabisk ikke er hver mands sag, 
må man regne med, at kufiske m øntværker 
uden m ønttegninger går hen over hovedet 
på de fleste am atører, og det er synd, thi de r
ved mister de interessen for denne gren af 
møntvidenskaben. Mangen mønt, som kun
ne være blevet reddet for eftertiden, lander i 
smeltediglen, fordi folk ikke forstår at værd
sætte den. H ar man derim od tilstrækkelig 
mange afbildninger til sin rådighed, vil man, 
også uden at kunne læse indskrifterne, være i 
stand til at genkende de mest almindelige va
rianter og med tiden skaffe sig et vågent blik 
for de sjældne.

Efter forordets besindige og fremsynede 
bem ærkninger virker det mærkeligt at læse 
dets mere følelsesbetonede slutning, som sik
kert er alvorligt ment. Lindberg ytrer her be
tænkelighed ved at tilegne hellener-vennen 
Brøndsted udgivelsen af en række monu-
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m enter over et magtfolk, hvis brødre i troen
— d.v.s. tyrkerne -  har behandlet Græken
land og dets indbyggere grusomt. Han er og
så foruroliget ved tanken om, at m ønterne 
med deres koran-indskrifter er en forhånelse 
mod kristendom m en. Men han ender med at 
finde trøst i den kendsgerning, at det er så 
længe siden de blev præget, og i håbet om, at 
de kristnes Gud snart må finde behag i at 
straffe gudsbespotterne afgørende.

Mønt kabinettets kufiske samling 
Når Lindberg klager over m anglende in ter
esse for kufiske m ønter, gælder hans ord 
først og frem mest am atører, men de kunne 
lige så godt have taget sigte på fagfolk. Den, 
der på det tidspunkt var mest kyndig på om 
rådet, var form entlig biskop M ünter, som e- 
jede  en ret betydelig samling; men i Det kon
gelige M øntkabinet havde denne del af nu 
mismatikken i mange år fristet en kummerlig 
tilværelse. Ved sin tiltræden overtog Ramus 
ca. 100 kufiske m ønter, og der er al mulig 
grund til at tro, at de stammede fra større 
eller m indre jordfund. Men kun et enkelt lil-
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Fig. 5 . Beskrivelsen a f  de samme dirhemer (fig. 3) i publikationen a f Sønder-Kirkebyskatten (Lettre à M. le Chevaher 
P. O. Brøndsted ... sur quelques médailles cufiques dans le Cabinet du Roi de Danemarck, récemment trouvées dans l’ile 
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le fund var noteret op i sin helhed, og resten 
af m ønterne var overhovedet ikke nærm ere 
bestemt. Da samlingen i den næste halve snes 
år øgedes med op mod 50 procent, må Ra
mus have indset nødvendigheden af at få 
bedre orden på tingene. Og i slutningen af 
tyverne, da J. C. Lindberg fik sin gang i 
M øntkabinettet, fandt han en katalog over de 
kufiske m ønter forfattet af orientalisten 
J. L. Rasmussen i 1814.

H er var m ønterne ordnet efter folkeslag 
og bestemt efter m øntherre, dato og præge
sted. Men det var alligevel ikke en katalog 
efter Lindbergs hoved -  ligesom for resten 
forfatteren heller ikke var nogen m and efter 
hans hoved.

Jens Lassen Rasmussen (1785-1826) virke
de fra 1815 til sin død som professor i øster
landske sprog ved Københavns Universitet. 
Som ung, lovende kandidat studerede han i 
Paris under den berøm te sprogforsker Silve- 
stre de Sacy, som imidlertid ikke synes at ha
ve næret den helt store begejstring for sin 
danske elev. »Han anser sig selv for velfun
deret i arabisk«, skriver de Sacy til biskop 
M iinter i 1813, »men jeg  har mine tvivl«. I 
senere breve bliver skudsmålet bedre, men 
Rasmussen lader til at have haft mange van
skeligheder i sit liv og var i øvrigt kendt for 
sit um ådeholdne forbrug af alkohol. I 1824 
blev han hårdt angrebet af J. C. Lindberg, 
der betragtede Rasmussens hebraiske gram 
matik som ubrugelig og fik m edhold af Uni
versitetets direktion. I 1826 begik han selv
m ord i et anfald af delirium, hvad der foran
ledigede den østrigske orientalist Joseph 
H am m er til følgende bem ærkning i et brev 
til biskop M ünter: »Det er et slemt år for ori- 
entalisternes hoveder, også ... (ulæseligt 
navn) i M ünchen er sprunget i vandet, men 
blev dog trukket op igen«.

Trods sine m angler opnåede Rasmussen 
international anerkendelse for sit historiske 
hovedværk, der blev oversat til flere forskelli
ge sprog. Det om handlede arabernes forhold 
til de nordiske lande og var det første værk i 
sin art. Da han faktisk om taler den hyppige 
forekomst af arabiske fundm ønter i Norden 
og giver flere litteraturhenvisninger, må man 
undre sig over, at han ikke har haft større 
interesse for at rekonstruere de nyere fund.

Man må gå ud fra, at ethvert spor af de ældre 
m øntfund var slettet, da Rasmussen fik kon
takt med M øntkabinettet, men der burde ha
ve været chance for at samle oplysninger om 
f.eks. N ylarskerfundet fra 1811. I Rasmus
sens katalog er der imidlertid få og tilfældige 
fundangivelser. Derimod er Sønder-Kirke- 
by-fundet omhyggeligt føjet til i et appendiks 
med Lindbergs hånd.

Lindbergs håndskrevne kataloger 
I m idten af 1830’rne fik Lindberg til opgave 
at ordne Møntkabinettets kufiske samling, 
der i de seneste år havde været i stærk vækst. 
Det seneste bidrag kom fra biskop M ünter, 
hvis arvinger i 1831 på C. J. Thomsens opfor
dring skænkede mere end 400 kufiske 
m ønter.

En anden donator var J. C. Lindberg selv, 
der tilbød kabinettet 258 kufiske og andre 
orientalske m ønter i 1835. Det var, skrev 
han, en privat samling han havde anlagt i 
årenes løb, men da han anså det for vigtigere 
at forbedre en stor samling end at bevare en 
lille, ville han overdrage dem til Møntkabi
nettet, som han ønskede al mulig tilvækst.

Brevet blev forelagt for overhofmarskal 
Hauch, kabinettets øverste chef næst kongen, 
men denne var betænkelig. Det var ikke 
godt, at kabinettet spredte sig over for m an
ge om råder, lød hans svar; man burde ind
skrænke sig til danske, græske, romerske og 
kufiske m ønter (de sidste utvivlsomt, fordi 
der fandtes så mange i landets jord). Derfor 
skulle man med tak tage imod de 26 kufiske 
m ønter, men høfligt give afkald på de øvrige.

Lindbergs samling har næppe indeholdt 
store kostbarheder, men en gave på 258 
m ønter er trods alt bemærkelsesværdig, 
navnlig når den kom fra en mand, der som 
Lindberg havde en stor familie at forsørge 
uden at have en fast stilling.

A ndre m ønter blev erhvervede ved køb,
f.eks. fra Tanger-konsulen Schousboes efter
ladte samling eller fra den berømte sprog
m and Rasmus Rask, som havde hjembragt en 
del m ønter fra sine rejser i Østen.

Hertil kom dels Sønder-Kirkeby-skatten 
og dels nogle fund på en enkelt eller nogle få 
m ønter. Alt i alt var antallet af kufiske møn
ter steget til over 800, som Lindberg om ord
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nede for et honorar af 100 rigsbankdaler.
Kort efter opgavens afslutning i november 

1835 fik M øntkabinettet fra Hauch en kon
gelig resolution (af 12. december 1835) med 
tilladelse til at lade Lindberg udfærdige en 
skreven katalog, som hverken skulle være 
utilfredsstillende kort eller for vidtløftig, 
men -  med et udtryk Lindberg selv havde 
brugt -  »pragmatisk«. Det tillodes at udbeta
le et honorar, og heraf blev 100 rigsbankda
ler udbetalt året efter, da Lindberg havde ka
talogiseret en lille snes m uham edanske dyna
stiers mønter.

Blandt disse var Omajaderne, kalifatets 
grundlæggere, der herskede fra Spanien til 
Indus-floden (686-750), og deres efterfølge
re Abbasiderne, fra hvis storhedstid især Ha
run al Raschid (786-809) er kendt. Selv efter 
at deres politiske magt var knækket, bevare
de de værdigheden som m uham edanernes 
nominelle overhoved i flere århundreder, til 
de blev fortræ ngt af m ongolerne i 1200-åre- 
ne. Et andet betydeligt folk var Samaniderne, 
hvis rige lå øst for Det kaspiske hav (874- 
999), og hvis m ønter på grund af fundene 
var særlig talrigt repræsenteret. M indre 
kendt er måske Bujiderne, der indtog Bagdad 
i 945 og optrådte i dobbeltrollen som betvin- 
gere og beskyttere af abbasidekalifferne ind
til m idten af 1000-årene, hvor deres rolle 
blev overtaget af Seldsjukerne, et folk af tyr
kisk oprindelse, der havde underlagt sig Per
sien og Mesopotamien (ca. 970-1118).

Lindbergs katalog udm æ rker sig ved sin 
klare opstilling og sine detaljerede oplysnin
ger. Efter katalognum m eret angives metal, 
sjældenhedsgrad, møntsted og prægeår såvel 
efter den m uham edanske som den kristne 
tidsregning. Så følger m øntindskrifterne på 
arabisk med latinsk oversættelse, og i sidste 
afsnit nævnes møntens proveniens, d.v.s. det 
oplyses, hvor kabinettet har erhvervet den 
(fig. 6-7).

Ikke mindst den sidste information er nyt
tig, takket være den kan man i dag regne ud, 
hvilke m ønter biskop M ünter og konsul 
Schousboe havde i deres samlinger, og frem 
for alt kan man rekonstruere m øntfund.

Da Lindberg blev optaget af andre gøre- 
mal, først og fremmest bibeloversættelsen, 
der blev påbegyndt ved reformationsjubilæet

Fig. 6. To dirhemer præget under abbasidekaliffen Al 
Mahdi; øverst: Bagdad 778 e.Kr. (fundet i Sønder-Kir- 
keby) (Østrup nr. 258); nederst: Basra 778 e.Kr. (0-  
strup nr. 259).
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Fig. 7. Beskrivelsen a f  de to dirhemer (fig. 6) i Lind
bergs håndskrevne katalog over kufiske mønter. Kgl. 
Mønt- og Medaillesamling.

1836, måtte han lade nogle dynastier ligge. 
Heriblandt var Mongoler og andre steppefolk 
samt de m uham edanske fyrstehuse i Afrika 
og Spanien.

Værket blev fuldendt midt i 1840’rne af 
Carl Ludwig Müller, der var inspektør ved 
Møntkabinettet. Han har desuden tilføjet de
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Fig-8. To dirhemer fra  Vålsefundet præget under sa- Fig. 9. L.Læssøes tegninger a f de to dirhemer (fig. 8). 
manidefyrsten Isrnail ben Ahmed; øverst: Tashkent 896 Kgl. Bibi. 
e.Kr. (Østrup nr. 771); nederst: Balk 902 e.Kr. (Østrup 
nr. 807).

mange senere erhvervelser, og selv om hans 
arbejdsform  var m indre udførlig end Lind
bergs, var den lige så omhyggelig. Lindberg 
og Müller har sammen skabt et orientalsk 
møntkatalog, der er af uvurderlig betydning 
den dag i dag, især på grund af de mange 
provenienser, som ikke findes i J .Ø strups 
trykte katalog fra 1938.

Lindbergs fundpublikationer 
I forbindelse med landbrugsreform erne fra 
1780’erne og frem over blev stadig større om 
råder i Danm ark inddraget til landbrugsjord, 
og som følge deraf kom flere og flere skatte
fund for dagen. De mange kufiske m øntfund 
fra første halvdel af 1800-årene skal sikkert 
ses på den baggrund, og eftertiden må glæde 
sig over, at interessen for at bevare dem var 
ved at vågne. Før 1830'rne havde man be
tragtet kufiske m øntfund som en gratis til
vækst til M øntkabinettet. Man indlagde, hvad 
man havde brug for i hovedsamlingen og 
solgte resten eller anbragte dem under d u 
bletter, som regel uden at gøre sig den ulej
lighed at notere fundets oprindelige sam
m ensætning ned. Om N ylarskerfundet fra 
1811 ved vi således kun, at det indeholdt 16 
kufiske m ønter. Fra slutningen af 1820’rne 
synes der at være sket en holdningsændring, 
der rimeligvis skyldes, at man havde fået den 
rigtige m and, nemlig Lindberg, til at tage sig 
af sagen.

Vålse-fundet (Falster, 160 m ønter, 1835), 
Rørdal-fundet (Aalborg amt, 33 m ønter og 
fragm enter, 1836), Aalborg almen kirkegård 
(38 m ønter, 1837) samt K nudsker-fundet 
(Bornholm, 67 m ønter, 1840) er alle publice
ret af Lindberg i »Annaler for Nordisk Old- 
kyndighed«, 1842-43, s. 51-165.

M ønterne, der er præget under Abbasider, 
Sam anider, H am danider (900-årene) og Bu- 
jider, er udgivet efter samme principper som 
Sønder-Kirkeby-fundet med den forskel, at 
publikationen lige så meget er rettet til den 
dannede alm enhed som til fagmænd.

For det første er værket på dansk, og det 
betyder, at man ikke uden videre kan over
sætte de arabiske indskrifter til latin -  hvad 
der ellers er så praktisk, m ener Lindberg, for 
i et kasussprog spiller ordenes rækkefølge 
ikke den store rolle, og så kan man bevare 
den arabiske ordfølge. Han har forsøgt at 
holde sig så tæt op ad den som muligt i den 
danske gengivelse, selv om sproget da uund
gåeligt bliver præget af »nogen Stivhed«.

Dernæst finder han det rimeligt at bringe 
mange historiske oplysninger, både anekdo
tisk stof og mere barske kendsgerninger -  
sam anidefyrsterne bliver f.eks. snart afsat og 
myrdet, snart blindet og afsat. Det sker af 
hensyn til de læsere, der ikke er lærde orien- 
talister, for at »Læsningen af en saadan Af
handling ikke skulde blive uden al Behage
lighed«.
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En ny, man kan næsten sige m oderne, de
talje er det, at Lindberg opgiver vægtene på 
alle de publicerede m ønter, fragm enterne 
dog undtaget. Han gør det ud fra den be
tragtning, at »den megen Opm ærksomhed, 
der nu i alle Retninger vises M iddelalderen 
snart vil føre til, at man ogsaa vil spørge om 
Mønternes Vægt og forsøge at komme til et Re
sultat i den Henseende«. Når man betænker 
den store forskel der kan være i vægt mellem 
de forskellige m ønter, er der al mulig grund 
til at anføre vægtene blandt de øvrige stan
dardoplysninger. Desuden, skriver han, kan 
han jo  ikke genere nogen ved at gøre det.

I øvrigt er disse fundpublikationer præget 
af, at forfatteren i sit arbejde med Møntkabi
nettets kufiske samling havde opsamlet en 
del viden, som han syntes en bredere offent
lighed burde have glæde af. Han forsøm mer 
ingen lejlighed til at henvise til interessante 
eksem plarer i Det kongelige Møntkabinet, 
særlig sjældne stykker illustrerer han endda, 
selv om de i øvrigt ikke har megen tilknyt
ning til det emne, han behandler.

Mens Lindbergs øvrige publikationer var 
illustrerede med hans egne tydelige, omend 
ikke særlig kunstneriske træsnit, har man 
denne gang overladt arbejdet til Møntkabi
nettets kopist, Ludvig Læssøe, hvis tegninger 
var af høj kvalitet (fig. 8-9).

Aßiandlingen om Bnjidedynastiet 
Vålse-fundet, Aalborg-fundet og Rørdal- 
fundet indeholdt henholdsvis 9, 5 og 1 præg
ning fra Bujidedynastiet, hvis m ønter var 
meget sjældne på det tidspunkt. Den ny til
vækst bragte Møntkabinettets beholdning op 
på 21 stykker, det største antal noget euro
pæisk museum kunne præstere. Lindberg 
fandt det derfor rimeligt at udgive de nye 
fundm ønter sammen med de øvrige kendte 
typer, således at man fik en samlet oversigt 
over udm øntningerne fra dette dynasti. Buji- 
dernes indviklede familieforhold, der gav sig 
udslag i mange samtidigt regerende fyrster, 
havde gjort deres m ønter til lidt af en gåde 
for tidens numismatikere. Mange af m ønter
ne bærer flere regentnavne, og det var ikke 
let at blive klar over, hvem der regerede, 
hvor, og under hvis overherredøm m e. Lind
bergs afhandling blev også befordret i tryk

ken af Oldskriftselskabet, men i fransk over
sættelse, så den kunne nå et internationalt 
publikum. Den kom i Selskabets »Mémoires« 
fra 1844, s. 193-271. Han forsøger her at re
de nogle af de mange tråde ud, og det lykkes 
ham til en vis grad. Den franske anm elder 
Defrém ery (1847) er ikke udelt begejstret. 
De to arabiske historikere, Lindberg har be
nyttet som kilder i sin fremstilling, er hver
ken detaljerede eller pålidelige nok, og af
handlingen rum m er mange fejltagelser såvel 
af historisk som sproglig og numismatisk art. 
Alligevel har han skaffet klarhed over ting, 
som Europas førende orientalister så at sige 
har kappedes om at gøre mere tågede. Og 
ganske vist har Lindberg ikke russeren Chri
stian Fràhns kendskab til sprog, historie og 
geografi, ej heller ejer han m øntforskeren 
F. C. de Saulcys overblik og evne til at gøre 
epokegørende nyopdagelser, men når det er 
sagt, må værket fremhæves som en af de bed
ste orientalske afhandlinger i tiden.

Falbes og Lindbergs værk om Nordafrikas 
oldtidsmønter
I begyndelsen af 1830’rne var Lindberg 
kommet i kontakt med diplom aten og arkæo
logen Christian Tuxen Falbe (1791-1849), 
der ud over at interessere sig for Nordafrikas 
arkæologi, specielt Karthago, også var en iv
rig num ism atiker og stor møntsamler.

I de følgende mange år bestod der mellem 
de to forskere et nært, om end ikke altid lige 
venskabeligt forhold. Den sociale forskel var
-  i det mindste set med nutidens øjne — bety
delig. Falbe var verdensm and, færdedes ved 
hove og rejste jævnlig i udlandet. Lindberg 
lykkedes det aldrig at komme ud, han stred 
sig gennem  tilværelsen i stadig kamp for det 
daglige brød til sig selv og sin familie, alt 
imens han søgte at holde kreditorerne fra 
døren. Videnskabeligt set var han sikkert Fal
be overlegen, men da den sprogbegavede 
Lindberg ikke kunne fransk, var det Falbe, 
der skulle oversætte deres planlagte fælles 
værk om Nordafrikas m ønter i oldtiden.

Forbindelsen mellem de to kan følges i 
brevvekslingen, der findes i Lindbergs rig
holdige privatarkiv i Det kgl. Bibliotek. Den 
går fra 1832 til Falbes død 1849. Falbes breve 
til Lindberg er vist alle bevaret, og en del af
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Fig. 10. Præstegården i Tingsted, bygget 1844-45 med Otto Glahn, Nykøbing, som arkitekt. Foto februar 1983.

Lindbergs til Falbe er tilsyneladende også 
kommet tilbage til afsenderen. Nogle er gan
ske korte, mest utålmodige småbreve, fordi 
de to herre r af en eller anden grund ikke har 
mødt h inanden på M øntkabinettet eller Det 
kongelige Bibliotek, hvor de jævnligt arbej
dede sammen. A ndre breve er snarere lærde 
afhandlinger, hvor Lindberg nærm est ju b 
lende fortæller om sine numismatiske opda
gelser og nylæsninger. Opdagelser som han 
siden med bitterhed kunne læse om hos 
udenlandske fagfæller, fordi Falbe ikke kun
ne holde m und under sine besøg i Paris. Da 
franskm anden de Saulcy skrev om Ibizas 
m ønter henviste han til Lindberg, der først 
skulle have publiceret en bestemt læsning. 
Men Lindberg havde netop endnu ikke fået 
sine opdagelser frem  på tryk, og han ålede 
derfor Falbe (22.jan u ar 1844), »hvad der 
dog er Abekatte mellem danske Folk«. Dog 
vovede han ikke direkte at beskylde ham selv 
for at have »udbladret vore Opdagelser i 
Konversation«.

Falbe havde nemlig få dage før skaffet 
Lindberg den gennem  mange år så eftertrag

tede faste stilling ved at lægge en ansøgning 
om Tingsted præstekald på Falster på Chri
stian V III’s bord en aften kongen skulle i tea
teret. Den lå ved siden af kongens kikkert og 
komedieplakaten, så han måtte nødvendigvis 
se den. Kongen underskrev da også straks 
udnævnelsen, som han um iddelbart efter 
m eddelte Falbe, der var i nærheden.

Lindbergs situation havde været mistrø
stig, han følte sig forbigået ved præstekald og 
havde endog søgt direktørposten ved Mønt
kabinettet, der var blevet ledig 1842 ved 
Brøndsteds pludselige død. Den gik dog, na
turligt nok, til en af inspektørerne, tidens 
største m useum smand, C. J. Thom sen. Iid- 
vis blev Lindberg grebet af mismod, ville op
give numismatikken, talte om at sælge sine 
bøger og foræ rede faktisk også i 1843 en del 
a f sit arbejdsmateriale, nemlig 40 hæfter med 
m anuskripter, til Møntkabinettet. U nder dis
se forhold kom Christian V III ham til hjælp 
med en understøttelse på et par hundrede 
rigsdaler, og Kabinettets chef, hofmarskal 
J .G . Levetzau, udtrykte det håb, at Lindberg 
ikke ville opgive den videnskabelige virksom
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hed, der i høj grad interesserede num ism a
tikken i almindelighed og Det kongelige 
Møntkabinet i særdeleshed.

Baggrunden for den kongelige interesse 
for Lindbergs person var planen om det sto
re værk om Nordafrikas m ønter i Oldtiden. 
Ideen var sikkert Falbes, og han havde under 
sine ophold i Tunis ud over at interessere sig 
for udgravningerne af Karthago også skaf
fet sig et bredt kendskab til Nordafrikas 
udm øntninger i Oldtiden. Ved nyordningen 
af personaleforholdene på M øntkabinettet 
1842 havde Christian V III beordret ham til 
at gøre tjeneste der som inspektør. Han fik 
kongens billigelse til et efter tiden usædvan
ligt projekt, nemlig at skabe et korpus, d.v.s. 
en fuldstændig katalog over de kendte nord
afrikanske udm øntninger. Katalogen skulle 
bygge på Kabinettets egen samling, men for 
at få alle kendte typer med, indbød man of
fentlige og private samlinger over hele Euro
pa til at sende svovlaftryk af deres m ønter til 
København. En bekendtgørelse af planen på 
fransk udgik på tryk 1843. H er var en kort 
oversigt over det påtænkte værks opbygning 
og som eksempel på udgivelsesmetoden en 
lille opsats om m ønter fra Lixus i M auretani
en med en ny læsemåde af Falbes m edforfat
ter, Lindberg, hvis store viden om m ønter 
med fønikisk indskrift gjorde ham selvskre
ven til at deltage i projektet.

Reaktionen fra udlandet var positiv, og 
snart kunne man gå i gang med arbejdet. 
Dette blev tilrettelagt på den måde, at Falbe 
ordnede svovlaftrykkene i samråd med Lind
berg og skrev katalogen, mens Lindberg 
skulle forfatte den historiske, numismatiske 
og sproglige kommentar.

Men hvis Lindberg — og kongen og Falbe -  
havde håbet, at rolige forhold i den landlige 
præstegård i Tingsted uden for Nykøbing 
Falster ville befordre studierne, så var det en 
fejltagelse. Lindberg erklærede præstegår
den for et rottehul, og han gik straks i gang 
med at få den nedrevet og bygge en ny. Den
ne krævende opgave tog både på kræfter og 
helbred, så numismatikken måtte hvile i lan
ge perioder. Selv om vi stadig kan glæde os 
over den smukt proportionerede og særdeles 
velbevarede præstegård, så gik den kostbare 
tid (fig. 10).

Sagen var desværre, at Falbe og Lindberg 
havde en ulykkelig evne til at misforstå hin
anden i deres korrespondance, og det var 
ikke let for Lindberg at komme til Køben
havn, så man kunne snakke om tingene. Et 
par gange gjorde han det dog. En sommer 
afbrød han opførelsen af sin præstegård for 
at tage til hovedstaden i 14 dage -  med det 
resultat, at opførelsen blev både fordyret og 
stærkt forsinket. Og under nogle ugers kø
benhavnerophold året efter måtte han hver 
weekend rejse frem  og tilbage mellem Kø
benhavn og Tingsted, fordi han ikke kunne 
få nogen til at overtage sine søndagsgudstje
nesten Det var ubekvemt, men han kom dog 
igennem  en del af sit materiale på denne m å
de. I 1846 var Falbes katalog over m ønterne 
fra Kyrenaika (Libyen) afsluttet, så man kun
ne begynde at forhandle med bogtrykkerne. 
Også kom m entarbindet blev færdigt fra 
Lindbergs hånd, men Falbe kunne ikke rigtig 
komme i gang med den franske oversættelse. 
Lindberg rettede gentagne henvendelser om 
sagen, og da han endelig fik lov til at se de 
første tre sider, var han mildt sagt ikke begej
stret for form en. H an udtrykker sin mening 
uforbeholdent i et brev til C .J. Thom sen 
1847: »Om det var fransk, skal jeg  ikke kun
ne sige«, skriver han, »men at det var en 
Oversættelse af mit M anuskript, skal jeg be
nægte ... det var Vrøvl paa fransk, maaske 
meget godt fransk, hvad jeg  ikke kan be
dømme«.

Im idlertid arbejdede begge forfattere vi
dere med værkets næste dele. Kom m entaren 
til m ønterne fra Syrtica (Tripolis) og Byzace- 
ne (Tunis) lå færdige i 1847, men herefter 
gik arbejdet i stå — efter Lindbergs udsagn 
fordi Falbe forsømte at sende det nødven
dige materiale til Tingsted.

Henimod slutningen af året begyndte 
M øntkabinettets direktør C.J. Thom sen at 
savne de bøger, Lindberg havde lånt. Det 
drejede sig om en lille snes værker -  antik 
geografi og historie samt fønikisk sprog og 
numismatik. Lindberg svarede på en rykker
skrivelse med et brev på 12 foliosider, hvor 
han anfører sine tungtvejende grunde til at 
beholde bøgerne, samtidig med at han detal
jere t beskriver alle etaper og forhindringer i 
Nordafrika-værkets tilblivelse.
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Fig. 11. J . C. Lindberg, lithografi a f  F. Helsted 1838. 
Kgl. Bibi.

Thom sen svarer, at ihvorvel M øntkabinet
tet principielt gerne vil støtte arbejdet med 
videnskabelige værker, må man dog her først 
og frem mest sørge for, at der er orden i tin
gene. Lindberg nægter stadig udlevering, og 
sagen er lige ved at blive pinlig. Da dør Chri
stian VIII i jan u a r 1848, og landet får andre 
problem er, ikke mindst det slesvig-holsten- 
ske oprør og Treårskrigen. Møntværket blev 
udsat på ubestemt tid, og Lindberg så nu 
ikke længere nogen grund til at beholde 
bøgerne.

De følgende år lå arbejdet hen. Falbe gjor
de forsøg på at fortsætte alene, men døde 
1849. H erefter fik Lindberg materialet til
sendt, men han havde sine egne problem er 
at slås med. Som følge af udgifterne ved præ- 
stegårdsbyggeriet gik han 1848/49 fallit, og 
de kræfter han havde tilovers fra sine em 
bedspligter og økonomiske sorger, brugte 
han til at fuldende sin bibeloversættelse 
(fig. 11).

Efter Lindbergs død 1857 blev hele forar
bejdet til de nordafrikanske m ønter overdra
get Ludwig Müller, og denne gang gik det 
bedre. I årene 1860-62 lykkedes det ham at 
udsende et trebindsværk, der hævder sig 
endnu i dag.

Hvor meget blev stående?
Hvad blev der tilbage af Falbes og Lindbergs 
værk? Titelbladet viser, at Müller har skrevet 
bøgerne på grundlag af Falbes og Lindbergs 
forarbejder, og Müller fortæller i indlednin
gen, at hans oprindelige hensigt simpelt hen 
var at udgive det forefundne materiale med 
de nødvendige æ ndringer og tilføjelser. I- 
m idlertid viste det sig, at der var store uover
ensstemmelser mellem Falbes og Lindbergs 
arbejder, ligesom Lindbergs m anuskripter 
bar præg af at være blevet til med flere års 
mellemrum. Dertil kom, at der var kommet 
nye forskningsresultater frem siden projek
tet blev startet, således at det, alt taget i be
tragtning, var nem m ere at begynde helt for
fra. Da det af flere grunde var nødvendigt at 
foretage en fuldstændig om ordning, også af 
Kyrenaikas udm øntninger, kunne ikke en
gang Falbes katalog, der faktisk blev trykt i 
1847, indgå som en del af værket.

Men Müller drog nytte af sine forgængeres 
arbejde, hvor han kunne. Og han nævner 
udtrykkeligt, at det har sparet ham meget ar
bejde. Falbes ordning og beskrivelse af de 
mange svovlaftryk og Lindbergs nye læsnin
ger af de puniske m ønter har hver især bi
draget til det endelige værks hurtige afslut
ning. Deres navne optræ der jævnligt i no ter
ne, så det stadig er muligt at konstatere, hvil
ke dele af værket de er ansvarlige for.

I begyndelsen af sit bekendtskab med 
Lindberg havde Falbe bedt ham sagtne sin 
flugt på den teologiske kampplads (brev af 
26. maj 1833). Han ønskede ham en behage
ligere karriere og et for videnskaben samt 
Lindberg selv og hans venner glædeligere re
sultat af hans flid og stræben, end han for
mentlig hidtil selv havde opnået.

Falbes from m e ønske blev ikke opfyldt, og 
for Lindberg forblev numismatikken kun en 
bibeskæftigelse. Men det er godt at kunne 
sige, at hans nøjagtige fundpublikationer har 
gjort epoke herhjemm e.
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Roskilde domkirkes triumfkrucifiks
A f  E B B E  N Y B O R G  O g  V E R N E R  T H O M S E N

»dog under høje loft og stenet hvælvet dække 
jeg seer et crussifix foruden alders brække 
for gylt ret lue rød, og på den højre side 
står Herrens Moder, som må see sin søn at lide.
På anden side står Set. Hans den ørnefører«
- F r a  Mikkel Jernskægs digt om Roskilde domkirke 1685.

I sin berømte redegørelse for indretningen 
af S. Denis-klosterkirken i Paris skriver abbed 
Suger -  med næppe helt ægtefølt beskeden
hed — at klostret desværre ikke havde magt 
og midler til at udstyre det store krucifiks

med den overdådige pragt, som egentlig til
kom selve det livgivende kors. Thi dette »hel
sebringende banner for frelserens evindelige 
sejr burde smykkes så meget mere strålende, 
som m enneskesønnens tegn er herligt, ikke 
blot for m enneskene, men for selve engle
ne!« Men m unkene ved det store, kongelige 
kloster gjorde deres yderste. Suger fortæller, 
hvorledes der fra nær og fjern fremskaffedes 
en overflod af guld, perler og ædelstene, og 
derefter de dygtigste kunsthåndværkere, der
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forherligede korset gennem  skønheden af 
deres omhyggelige og tålmodige arbejde. En
delig blev det færdige krucifiks indviet af pa
ven selv, der helliggjorde det med kostbare 
relikvier fra hans eget kapel og højtideligt 
forbandede enhver, der ville stjæle af korsets 
rigdomme eller i forvovenhed løfte hånden 
imod det.

Der er ingen tvivl om, at sådanne krucifik
ser, med tilhørende billeder, udgjorde selve 
højdepunktet i udsmykningen af de mægtige 
kirkebygninger, der rejstes i m iddelalderens 
Europa. Det har i ganske særlig grad været 
tilfældet i den lidt ældre periode (o. 1000- 
1300), hvor den korsfæstedes billede, som 
det frem går af Sugers beskrivelse, opfattedes 
som et sejrstegn, et »triumfkrucifiks«. Disse 
romanske og tidlig-gotiske korsfæstelsesbille- 
der skulle ikke i første række, som senere 
tiders, frem kalde medfølelse og medliden 
hos den andagtsøgende beskuer, men der
imod en dyb, frygtblandet betagelse i mødet 
med den overmægtige guddom s majestæt. 
Derfor den næsten blændende overflod af 
guld og ædelstene -  symboler på jordisk og 
himmelsk rigdom og magt -  og derfor de 
indlagte relikvier, der skulle gøre den hellige 
kraft så at sige fysisk nærværende.

Triumfkrucifikset opsattes midt i kirken, i 
»triumfbuen« over indgangen til koret, flan
keret af figurer forestillende Maria og J o 
hannes sørgende under korset (sidefigurer). 
Flere billeder om fattede arrangem entet sjæl
dent i almindelige kirker, at døm me efter de 
gamle krucifiksgrupper, som endnu er beva
ret fortrinsvis i tyske og skandinaviske lands
bykirker. I dom kirkerne og de store kloster
kirker derim od kunne selve korsfæstelsessce- 
nen være udbygget med et storslået billed
program  til forherligelse af den evige konge, 
hvis sejr over døden og djævelen åbnede for 
vejen til frelsen. Vi kender ikke så meget til 
disse store opstillinger, ud over beskrivelser
ne i gamle krøniker, hvor de ofte fremhæves

Fig. 2. Triumfkrucifiks gruppe i domkirken i Halber- 
stadt. Efter Rainer Haussherr.

som mageløse undervæ rker. Ikke mindst sy
nes det at have gjort indtryk, når den store 
korsfæstelsesscene var flankeret af »strålen
de og lysende ærkeengle«. Disse »Keruber« 
og »Serafer« var hentet fra det gamle testa
mentes guddomsvisioner som et magtfuldt 
akkom pagnem ent til m esseunderet og kom- 
m unionen, hvorved m enigheden fik del i 
den guddom skraft, Esajas beskriver:

Serafer stod hos ham, hver med seks vinger; med 
de to skjulte de ansigtet, med de to fødderne, og 
med de to fløj de; og de råbte til hverandre: 
»Hellig, hellig, hellig er hærskarernes herre, al 
jo rd en  er fuld a f hans herlighed!« Og dørstolper
nes hængsler rystede ved råbet, mens templet 
fyldtes med røg. Da sagde jeg: »Ve mig, det er ude 
med mig, thi jeg  er en mand med urene læber, og 
jeg  bor i et folk med urene læber, og nu har mine 
øjne set kongen, hærskarernes herre!« Men en af 
seraferne fløj hen til mig; og han havde i hånden 
et glødende kul, som han med en tang havde taget 
fra alteret; det lod han røre min m und, og sagde: 
»Se det har rørt dine læber; din skyld er borte, din 
synd er sonet!«

Krucifikser flankeret af ærkeengle omtales i 
adskillige af Europas største katedraler. Ek
sempelvis i Canterbury, hvor der tales om to 
store »cherubim«, og hvor vi i øvrigt hører 
om en skov af vokskerter, der på festdagene 
tændtes foran den mægtige krucifiksgruppe. 
Men den er for længst borte; ikke en eneste 
af de franske og engelske katedraler og klo
sterkirker har bevaret sin triumfkrucifiks- 
gruppe, og kun i enkelte tyske storkirker kan 
man i dag opleve arrangem enter, der går 
tilbage til 1200-årene. Ældst og prægtigst er 
gruppen  i Halberstadts domkirke, der for
mentlig er udført til en indvielse 1220 -  det 
eneste krucifiks med englevagt, tiden har 
sparet (fig. 2).

Men figurerne fra en meget lignende op
bygning fandtes i Roskilde dom kirke indtil 
den skandaløse udrydning 1806, da såvel 
krucifikset som sidefigurerne Maria og Jo 
hannes og to meget store, prægtige ærkeeng
le sattes på auktion som »gammelt skramle
ri«. Det er en velkendt historie, hvorledes en 
kobbersmed erhvervede krucifikset som 
gammelt brænde for 8 mark, og hvorledes 
hans efterfølgende opkløvning af Kristusfi- 
guren førte til fundet af et enestående, kost
bart relikviekors, som havde været skjult i et
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Fig. 3. Relikviekors fim det i Roskilde domkirkes triumf- 
krucifiks. Det smykkes a f  perler, rubiner, safirer, topaser 
og smaragder, og når det åbnes, ses en lille træsplint fra  
Kristi kors. Fot. Lennart Larsen.

gemme i figurens hoved (fig. 3). Det ædel- 
stensbesatte guldkors — med en splint af Kri
sti sande kors -  erhvervedes af kongens 
kunstkam m er og kom snart efter til det ny

oprettede Nationalmuseum. Nogle år efter 
erhvervedes den bedste halvdel af det flæk
kede Kristushoved også af museet, i hvis 
samling det har stået som et symbol for ind
satsen imod uforstandig og barbarisk frem 
færd mod vore kulturm inder (fig. 4).

Såvel Kristushovedet med dets kostelige 
indhold som en række gamle beskrivelser af 
de forsvundne figurer appellerer til fantasi
en — hvorledes så domkirkens triumfkruci- 
fiksgruppe ud? H er skal berettes om en un
dersøgelse, der tager udgangspunkt i en teo
ri (fremsat i Skalk 1981, nr. 5), hvorefter der 
af arrangem entet skulle være bevaret endnu 
en rest, som kan kaste afgørende nyt lys over 
spørgsmålet. Det drejer sig om et relief, vel 
Nationalmuseets fineste stykke træskulptur, 
forestillende de hellige kvinder, der påske
m orgen finder Kristi grav tom og en engel 
siddende på kanten (fig. 10). Relieffet er ind
kommet til museet engang i forrige å rhun
drede, hvorfra vides ikke. Formodningen 
om, at det skulle stamme fra Roskilde dom 
kirke, bygger først og frem mest på en beskri
velse fra 1600-årene, hvorefter et relief med 
netop dette motiv fandtes nederst på korset 
af det store krucifiks: »ved Fødderne udhug
gen Christi g raff og de, som kom at søge ef
ter hannem«. Der kan anføres mange gode 
argum enter for denne identifikation, bl.a. 
motivets tilsvarende anvendelse ved krucifik
set i Halberstadt som en raffineret foregri
belse af opstandelsesunderet og sejren over 
døden (fig. 19). Den eneste mulighed for en 
virkelig efterprøvning af teorien ligger imid
lertid i en nøje teknisk undersøgelse og en 
sammenligning mellem Kristushovedet og 
relieffet. Vi måtte altså prøve at kigge de 
gamle kunsthåndværkere i kortene: billed
skærerne og ikke mindst m alerne, hvis om
hyggelige arbejde med m alegrund (grunde
ring), forgyldning og bemaling har været så 
afgørende for det færdige kunstværks udse
ende.

Den tekniske undersøgelse, der iværksattes 
i november 1982, kunne nyde godt af erfarin
gerne fra de senere års store restaureringsar
bejder, hvorunder en række nye metoder 
har kunnet tages i anvendelse: røntgenfoto
grafering og mikroskopisk undersøgelse af 
farverester og farveprøver.
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Fig. 4. Det flækkede Kristushoved fra  Roskilde domkirkes 
Elswing.

Det var naturligt at tage udgangspunkt i 
krucifiksets store Kristushoved, hvis fuldt be
varede bemaling forekom m er tidligmiddelal
derlig og um iddelbart måtte formodes at væ
re oprindelig (fig. 4). Men det var ikke tilfæl
det! En mikroskopundersøgelse af overfla

triumfkrucifiks set fra  gunstigste synsvinkel. Fot. Niels

den afslørede hurtigt, at der enkelte steder 
under den nuværende bemaling findes re
ster af en ældre og oprindelig, der må have 
givet ansigtet en helt anden karakter. Inden 
vi ser nærm ere på disse farvelag, der heref
ter benævnes staffering nr. 1 (den ældste) og
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Fig. 5. Kristushovedet set fra  oven og imod brudfladen, 
der langs ansigtsprofilen har pålimede trcekiler. Det dybe 
relikviegemme i issen var ifølge en beskrivelse fra  1806  
lukket med »en Tol«. Da den blev taget ud, fandtes reli
kviekorset (fig-3) indhyllet i et »Barne Erme«(?), fo r
mentlig et stykke fin t silkestof (nu forsvundet).

2 , vil det dog være rimeligt at studere træets 
tilstand og billedskærerarbejdet.

Hovedet er skåret i egetræ, 36 cm højt, 
skråt afsavet i halsen og flækket, således at 
henved en trediedel af hovedet — den venstre 
side — er gået tabt. B rudfladen (fig. 5) viser 
sig at følge en gammel revnedannelse, som 
allerede har generet billedskæreren; han har 
nemlig indsat flere tynde trækiler, der endnu 
ses fastlimet til brudfladen forrest langs an- 
sigtsprofilen. Øksespor ses ikke, og det må

derfor antages, at den gamle svindrevne 
automatisk har åbnet sig, da kobbersmeden 
1806 savede hovedet af Kristusfiguren -  se
nere beretninger om hovedets kløvning med 
økse må altså være opstået som en farverig 
dram atisering af om stændighederne ved 
fundet af relikviekorset. Hullet, der rum m e
de relikviekorset, er udboret i issen, øjensyn
lig med et skeformet bor. Dets diam eter er 
yderst 5,6 cm aftagende nedefter, hvor ned
boringen afrundes i en dybde af 12,5 cm. 
Dernæst er der boret videre med 3 cm’s dia
m eter til en samlet dybde af 19 cm. U dform 
ningen frem går bedst af et fotografi ovenfra 
(fig. 5) samm enholdt med røntgenbilledet 
(fig. 6), hvor hullet aftegner sig i sin fulde 
dybde som en mørk skygge. Røntgenoptagel
sen viser også tydeligt -  som hvide aftegnin
ger — fire 3-5 cm lange jernsøm  indslået i 
hårkransen, hvor de må have fastholdt en 
eller anden form for en krone.

Om billedskærerarbejdet må man sige, at 
det store ansigt er yderst velmodelleret, med 
store buede form er af næsten umærkelige fa
cetter, der m inder om stenhuggerarbejde. 
Det midtdelte, lange hår er glat ubearbejdet 
på issen (bag kronen?), mens det ved siden er 
svunget i store buer ned bag øret, hvor der i 
lange linjer findes 1 mm brede kannelerin- 
ger udført med huljern til m arkering af hår. 
Også skægget med dets stiliserede krøller ved 
hagen har sådanne kanneleringer; ligesom 
hårets er de bedst synlige på røntgenoptagel
sen (fig. 6), idet de er delvis udfyldt af grun
deringen for staffering nr. 2. Ø ret er omhyg
geligt skåret ligesom den lange, lige næse 
m ed udboringer for næsehuller (3,5 cm ind i 
træet). Derimod har billedskæreren næsten 
intet gjort ud af øjnene, der blot frem træder 
som hvælvede partier med en ringe antyd
ning af øjenkroge og øjenlåg i begge sider af 
hvert øje (fig. 7). Disse angivelser viser, at øj
nene oprindelig har været tænkt vandretstil
lede og derm ed ganske forskellige fra de ma
lede, ejendommeligt skråtstillede øjne, der 
nu i væsentlig grad tegner ansigtets karakter 
(staffering nr. 2).

A f den oprindelige staffering (nr. 1) er næ
sten intet levnet, idet både den og dens male- 
grund øjensynlig er bevidst fjernet inden an
lægning af den nuværende staffering. Kun i
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Fig. 6. Kristushovedet set fra  siden i normal- og i røntgenoptagelse. Den sidste afslører en skåret kannelering a f 
nakkehår og skceg og viser relikvie gemmet som en mørk skyggetegning fra  issen ned foran øret. Fire indslåe de jernsøm, 
på røntgenoptagelsen synlige som hvide aftegninger, må have fastholdt en krone -  snarest vel en tornekrone tilføjet i 
senmiddelalderen. Oprindelig kan Kristus have båret en løs kongekrone a f  guld.

hjørner og kroge er bevaret sm åfragm enter 
af den ældste bemaling, der efter almindelig 
middelalderlig praksis er lagt på en kridt
grund. To steder i øret og i det højre næsebor 
er konstateret en hvidlig hudfarve, og på 
bagsiden af hovedet findes under den nuvæ
rende brune farve rester af forgyldning i hå
rets kannelering (fig. 9) -  oprindelig har den 
korsfæstedes hår altså lyst af purt guld! Der 
er ingen tvivl om, at Kristushovedet, som det 
i sin tid fremstod af samarbejdet mellem bil
ledskærer og maler, har gjort et helhedsind
tryk ganske forskelligt fra det nuværende. 
Den oprindelige stafferings udform ning af 
blikket og øjenomgivelserne, der har været 
ganske afgørende, er for altid forsvundet, 
men vi må have grund til at tro, at den i 
hovedtrækkene har fulgt billedskærerens an
visning; d.v.s. at øjnene har været åbne eller 
halvåbne og vandretstillede, som det forsøgs
vis er angivet i fig. 8.

Hovedets nuværende staffering (nr. 2) er 
bortset fra enkelte småafskalninger meget 
velbevaret; hudfarven er lys rødlig, læberne 
er stærkt røde, ligesom der findes rødt i næ
seborene. Hår og skæg er brunt, lagt af to lag

Fig. 7. Kristushovedets øjenparti, hvor der ved siden a f  
de nuværende, malede øjne skimtes en ganske svag fo r
skæring a f øjenkroge, som må angive placeringen a f  de 
oprindelige øjne — her vist udtegnet i punkteret streg. 
Hvorledes Kristusansigtet kan have taget sig ud med den 
oprindelige øjenstilling er antydet i fig . 8. Tegning Jette 
Madsen.



Fig. 8. Kristushovedet vist sammen med en udtegning a f  
Madsen.

Fig. 9. Næroptagelse a f  Kristushovedets nakkehår. H å
rets oprindelige forgyldning træder frem i lange striber 
under den brune hårfarve hørende til staffering 2. Den 
røde farve er blotlagt mønjegrundering fo r  staffering 2.

farver: først en lys gråbrun, laserende tone, 
som danner afgrænsning til hudfarven, der
næst en m ørkere, mere dækkende brun. Øj
nene er ejendommeligt skråtstillede (fig. 7), 
flygtigt og elegant optrukket med brune lin
jer, der er omgivet af en ganske fin, rød kon
tu r til m arkering af rynker. Pupillen er sort, 
iris hvid om kranset af sort, mens resten af 
øjet kun har hudfarve. Øjenvipper er ikke 
angivet, øjenbrynene er brune med tynde, 
opadrettede penselstrøg. Maleren må bevidst 
have valgt den skrå øjenstilling, formentlig 
under hensyntagen til, at Frelserens åsyn set 
nedefra skulle være rettet mod beskueren på 
kirkegulvet. Staffering nr. 2 er udført i en 
usædvanlig teknik, idet farverne ikke er lagt 
på en kridtgrund, men på en rød mønje- 
grundering, der træ der frem flere steder, 
især i håret (fig. 9). Set tæt på viser farveover- 
fladen en tydelig rynkedannelse (fig. 7), som 
tyder på brugen af farver, der for en middel
alderstaffering er usædvanlig olieholdige. 
Kristushovedet viser ingen spor af senere be
malinger, men under mikroskop ses en til- 
sodning, der må stamme fra vokskerter.
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Fig. 10. Relieffet forestillende de hellige kvinder ved graven. Fot, Lennart Larsen.

Nationalmuseets relief (fig. 10) er ligeledes 
skåret i egetræ; et radiært kløvet stykke, 
56x54 cm, 11 cm dybt. Det viser øjeblikket, 
da de tre hellige kvinder med deres salve
krukker er nået ud til Kristi grav; her mødes 
de af en palmesvingende engel, der peger 
ned i den åbne, tomme grav og forkynder 
dem underet: »Bliv ikke forfærdede! I søger 
Jesus fra Nazaret, den korsfæstede; han er 
opstanden, han er ikke her; se, der er stedet, 
hvor de lagde ham.« Relieffets udform ning 
veksler mellem skarpe snitværksdetaljer og 
mere afrundede form er med et volumen,

der leder tanken hen på billedhuggerarbej
der i sten. Billedskæreren har meget sikkert 
og omhyggeligt gjort rede for alle detaljer, 
herunder også ansigternes øjenpartier. Eng
lens ansigt, kranset af små stiliserede lokker, 
lyser i stille trium f, mens kvinderne netop er 
vist i det øjeblik, hvor deres sorg — m arkeret 
ved de skarptskårne, smerteligt sammen- 
trukne øjenbryn — er ved at glide over i en 
stille forundring. Hvilken forskel mellem 
englens sikre pegefinger og den prøvende 
hånd, hvormed den yderste af kvinderne — 
jom fru  Maria? -  har grebet fat i det efterlad-
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Fig. 11. Relieffet set fra  bagsiden og kvindernes hoveder 
set fra  oven — med tilproppede nedboringer.

te ligklæde; kjolens lange, svungne foldekast 
om kring det frem strakte ben antyder, at hun 
har ilet de sidste skridt. De bløde linjer i 
dragternes frie og naturlige foldekast m ed
virker til at fastholde relieffets suveræne 
komposition, hvis centrum  er Kristi ligklæde
-  det sikre tegn på underet. Englens venstre 
vinge, der nu er afbrudt over palmegrenen, 
har yderm ere samm enholdt kompositionen, 
idet den har fortsat i en bue bag kvindernes 
hoveder (se fig. 11). Forneden mangler et 
stykke af sarkofagen, der midtpå har en stor, 
lodret revne, som man engang har søgt at 
reparere med indslåede jernklam m er og 
søm.
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Det er bemærkelsesværdigt, at skæringen 
er omhyggeligt gennem arbejdet helt rundt 
om relieffets sider. Det tyder på, at figurerne 
ved den oprindelige anbringelse også har 
skullet kunne ses delvis fra siderne, form o
dentlig i en rundbuet indram ning med lav 
profil. Relieffets bagside er udhulet (fig. 11), 
således at hulingen følger forsidens skærin
ger. Arbejdet er på bagsiden udført ret groft, 
et par steder endog så dybt, at der er opstået 
gennemskæringer. Alle fire hoveder har i is
sen en nedboring (nu tilproppet med kork, 
vinpropper?), svarende til det store reli
kviegemme i Kristushovedets isse (fig. 11). 
Hullerne er dog ikke noget bevis for, at også 
disse hoveder skulle have rum m et relikvier, 
da en sådan udboring er almindelig ved mid
delalderlige træskulpturer. Behandlingen 
skulle tjene samme formål som udhulingen 
af figurernes bagsider, nemlig at fjerne det 
fugtige kernetræ  og derved modvirke bevæ
gelser og revnedannelser i træet, som kunne 
være ødelæggende, specielt efter pålægnin
gen af en fornem  og sart staffering.

Relieffets farvelag har i nyere tid været udsat 
for en afrensning med ætsemiddel, der dog 
ikke har form ået at fjerne al farve. Spredte 
farverester, især i folder og kroge, giver næ r
mest et kaotisk indtryk, idet de stam mer fra 
forskellige overmalinger, der gennem  tiden 
har afløst hinanden. Ved at sammenholde et 
antal mikroskopiske farvesnit, udtaget for
skellige steder på relieffet, er det lykkedes at 
udskille fem bemalinger, der herefter be
nævnes som staffering nr. 1-5.

Staffering nr. 1, den ældste og oprindelige, 
er lagt på kridtgrund. Hvidlig hudfarve er 
fundet på den midterste kvindes næsebor og 
på to hænder, således på hånden, hvormed 
den yderste kvinde fatter om ligklædet. En 
overlapning af guld på denne hånds hudfar
ve kunne tyde på, at ligklædet har været 
fremhævet med forgyldning ligesom englens 
har og måske hans kjortel. Rødt er fundet på 
englens kappefoer, hvidt nederst på vingen 
og på et hovedklæde. Sarkofagen har øjen
synlig været grå med rød profil.

Staffering nr. 2 er udført på en rød mønje- 
grundering. Hudfarven er rødlig. Forgyld
ning er fundet på englens hår, glorie og pal
megren; hans vinger har haft m ørkerød far

ve (kraplak?), og i en fold under brystet er 
fundet rødt (foer?). Kristi ligklæde synes at 
have været hvidt, kvindernes salvekrukker 
og klæder forgyldte; på den midterstes kjole 
er dog fundet rødt. Sarkofagen har form ent
lig frem trådt grå med profiler i guld.

Mens de to ældste stafferinger er m iddelal
derlige -  begge stærkt tilsodede af vokslys -  
stam m er relieffets yngre bemalinger fra 
tiden efter reform ationen. Staffering nr. 3 har 
bestået i en grøn overmaling af det meste af 
relieffet. H udfarven har været hvidlig, ho
vedklæderne hvide; et gråhvidt lag på d rag
terne er eventuelt en underm aling. Med staf
fering nr. 4 skete der en forgyldning af drag
terne, som igen ved staffering nr. 5 er blevet 
dækket med afdæm pet hvidgrå, blå, rød og 
gulbrun.

Lad os i det følgende gennem gå og udbygge 
de m om enter i udform ning og teknik, der 
kan belyse spørgsmålet om Kristushovedets og 
relieffets samhørighed. Hvis de to stykker skal 
være udført i samme værksted og til samme 
figurgruppe, må billedskærerarbejdet udvise et 
fælles stilpræg og en vis overensstemmelse i 
skæringen. Alle detaljer behøver dog strengt 
taget ikke at være ganske ens udført; ved et 
arbejde af Roskildekrucifiksets om fang kan 
der nemlig meget vel have medvirket flere 
forskellige billedskærere, således som det 
klart kan påvises at have været tilfældet i Hal- 
berstadt. Sammenligningen vanskeliggøres 
noget derved, at Kristushovedet -  i forhold 
til relieffet -  kun giver ret få prøver på bil
ledskærerarbejdet, som tilmed må aflæses 
bag en staffering, som ikke er original og i sig 
selv er ganske karakterfuld. De træk, der kan 
sammenlignes, viser imidlertid væsentlige 
overensstemmelser. Stykkerne karakteriseres 
af de samme blødt afrundede form er kombi
neret med fine og ganske ens udførte detal
je r  som de tunge, krogede og »stenhuggerag- 
tige« lokker, der ses både på Kristushovedets 
hageskæg og kransende ansigtet på relieffets 
engel. Kun i øjnenes udform ning findes en 
m arkant forskel; Kristushovedets øjne er 
som nævnt ganske summarisk angivet af bil
ledskæreren, relieffigurernes derim od detal
jere t gennem arbejdede. Denne forskel taler 
imidlertid ikke afgørende imod stykkernes
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Fig. 12. Eksempler på mikrof aru esnit fra  Kristushovedet (a og b) og fra  relieffet (c). Tallene i parentes angiver, om det 
pågældende lag hører til staffering 1 eller 2. Farvesnit a er fra  Kristushovedets øre. Til højre ses en rest a f oprindelig 
staffering, der i kanten har løsnet sig lidt fra  træet, således at mønjegrunderingen fo r  staffering 2 er trængt ind under 
den oprindelige kridtgrund. Farvesnit b er fra  Kristushovedets hår, sammenlign med fig . 9. Farvesnit c er fra  
relieffet, udtaget i grænseområdet mellem kvindehånden og ligklædet, hvis forgyldning til højre er lagt lidt ind over 
h udfarven. Lineær forstørrelse 125 gange. Mikrofot. Birgitte Krag Thomsen.
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samhørighed. Blandt samtidige billedskærer
arbejder i landsbykirkerne kan man nemlig 
finde ganske det samme træk ved smukt sam
m enhørende trium fkrucifiksgrupper, hvor 
sidefigurernes øjne er omhyggeligt skårne, 
den korsfæstedes derim od blot angivet som 
hvælvede partier, hvis nærm ere udform ning 
har været malerens sag. Forklaringen på 
denne um iddelbart overraskende forskel 
skal form entlig søges i værkstedets arbejds
gang. Man kunne tænke sig, at maleren -  
måske værkstedets leder -  i nogle tilfælde 
har ønsket alene at kunne udføre og afstem 
me hovedfigurens blik, der var så afgørende 
for det endelige resultat.

Når det gælder bemalingerne, bliver man 
straks slået af lighederne mellem Kristusho
vedets og relieffets middelalderlige stafferin
ger (fig. 12-13). Overensstemmelsen frem går 
tydeligst af en sammenligning mellem farve- 
snittene, der er så ens med hensyn til lagenes 
opbygning og den anvendte teknik, at man 
kunne tro, prøverne var udtaget af én og 
samme figur. Som illustration er her vist og 
forklaret tre farvesnit (fig. 12), hvis vidnes
byrd er søgt suppleret gennem en række tek
niske analyser. Nogle af disse viste sig umuli
ge at gennem føre eller lod sig kun udføre på 
det ene stykke, idet problem et som regel var 
de bevarede resters næsten mikroskopiske
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omfang; således viste analyser af de spredte 
farvepigm enter generelt for stor variation til 
at kunne tillægges nogen betydning. Det bil
lede, farvesnittene tegner, kan dog udbygges 
med flere væsentlige resultater: Den oprinde
lige staffering (nr. 1), både på Kristushovedet 
og relieffet, er lagt på et hvidgult g runde
ringslag af kridt indeholdende tørrende olie; 
kun i prøven fra Kristushovedet var der ma

teriale nok til en proteintest, der tydede på 
tilstedeværelsen af animalsk lim. Forgyldnin
gen er på begge stykker anlagt som en o- 
lieforgyldning, og en analyse af guldet viste, 
at det i begge tilfælde var endog meget rent. 
Endnu m ere påfaldende er det, at en sam
menligning af diagram m erne for de to prø
ver viser samme u renheder og i praktisk ta
get samme koncentrationer (fig. 14). For staf-

Staffering 1

Staffering 2

Fig. 13. Sammenstilling a f  Kristushovedet og relieffet med angivelse a f de fundne farvespor tilhørende staffering 1 
(foroven) og staffering 2. Gul farve angiver forgyldning. Tegning Jette Madsen.
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Fig-, 14. Energidispersivt røntgenspektrum a f  guldlag tilhørende staffering 1 -  hentet dels fra  Kristushovedets hår (til 
venstre) og fra  relieffet, Kristi ligklæde. Diagrammerne viser ganske de samme signaler fra  guld og bly.

fering nr. 2 viste prøver af den karakteristiske 
røde grundering, at der både på Kristusho
vedet og relieffet var tale om blymønje med 
et let indhold a fje rn .

Vidnesbyrdene fra de middelalderlige far
velag er meget tungtvejende, fordi det næ
sten er umuligt, at to så identisk opbyggede 
stafferinger -  nr. 2 endog teknisk ganske u- 
sædvanlig — skulle kunne følge på hinanden 
ved en tilfældighed. Den eneste rimelige 
konklusion må være, at Kristushovedet og re 
lieffet har indgået i samme store figurgrup
pe, Roskilde domkirkes triumfkrucifiks, og 
derfor har gennem gået stafferinger udført i 
samme arbejdsgang.

Det nyfærdige krucifiks må -  som vi skal se — 
være opsat i dom kirkens fuldførte østparti 
engang i første del af 1200-årene. Staffering 
nr. 2 må skyldes en større reparation, der 
form entlig var foranlediget af skader og af
skalninger på den oprindelige bemaling. 
Man kunne tænke sig disse skader opstået i 
forbindelse med den om fattende brand, der 
hærgede Roskilde dom kirke 27.aug. 1282. 
B randen synes hovedsagelig -  ligesom den i 
1968! -  at have om fattet tagværkerne, og 
hvad der dengang skete under de brandsik- 
rende hvælvinger må naturligvis blive gisnin
ger. Måske er det store krucifiks faldet ned, 
måske har det blot m åttet henligge på gulvet 
under de følgende års istandsættelse af kir
ken -  med stafferingens ødelæggelse til føl
ge. Hvorom alting er, kan staffering nr. 2 
næppe være meget senere end 1300, da man

har malet den korsfæstede med åbne øjne. 
M ønjegrunderingen har en parallel i Natio
nalmuseets prægtige malede alterbordsforsi- 
de fra Løgumkloster (o. 1300), og antyder så
ledes en tilsvarende datering.

Vi har ingen nærm ere oplysninger om den 
store krucifiksgruppes anbringelse i m iddel
alderen, men må antage, at den som vanligt 
havde plads ved indgangen til koret over den 
høje korskranke, hvor vokslysene brændte. I 
1600-årene var figurerne opsat inde i koret. 
Krucifikset hang foran alteret i en »jern lenc- 
ke« fra hvælvingen; den nedre ende af kor
set, hvor relieffet var anbragt, hvilede på en 
bjælke, der strakte sig tværs over kirkerum 
met og bar sidefigurerne Maria og Johannes; 
hun trådte en slange under fode (den, der 
fristede Eva), han stod »på axlerne af en 
mand«, der form entlig har symboliseret he
denskaben. På bjælken under den korsfæste
de læstes et skriftsted på latin: »Se, jeg  dør 
for dig, giv mig dit hjerte, min søn. O rdspro
gene 23«. Lige bag korsfæstelsesgruppen var 
de store ærkeengle ophængt i kæder, én på 
hver side af alteret. U nder den søndre engel 
var »tillimet et stykke træ« med ordene 
»Sanctus Seraphim«, under den nordre sas 
tilsvarende »Sanctus Cherubim«.

Mens staffering nr. 2 aldrig er blevet over
malet på Kristushovedet, har relieffet som 
omtalt spor af tre efterreform atoriske bema
linger (staffering nr. 3-5). Med vort kendskab 
til den tids renoveringer af m iddelalderstaf
feringer, kan denne forskel egentlig ikke 
undre. Man nøjedes nemlig gerne med at
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dække de partier, der trængte mest, og holdt 
sig helst til dragterne, således som det frem 
går af relieffets overmalinger. Retouchering 
og nymaling af vanskelige partier som ansig
ter og øjne var opgaver, man kun gik i kast 
med, hvis det var strengt nødvendigt. En å r
sag til, at relieffet har måttet holde for flere 
gange, er form odentlig problem er med den 
meget stærke middelalderlige sodaflejring, 
der har været en følge af placeringen nederst 
på korset — lige over vokslysene. Samme lave 
placering har vel også i 15- og 1600-årene 
kunnet gøre forfaldet lettere synligt fra kir
kegulvet og i hvert fald væsentlig lettere at 
udbedre, når inventaret skulle have en op- 
pudsning. Kirkeregnskaberne om taler en så
dan udbedring 1658, da m aler Hans Vilt fik 
tre daler »for krucifikset med derhosstående 
billeder udi koret at renovere«; måske er det 
ham, der tilføjede ovennævnte skriftsted. 
Større partier på selve de store figurer har 
han næppe overmalet. Flere beskrivelser fra 
de følgende år — såsom digtet, der indleder 
denne artikel — udtrykker nemlig en sådan 
betagelse af farver og forgyldning, at staffe
ringen i alt væsentligt stadig må have været 
middelalderlig. Om ærkeenglene hedder det 
således, at de var meget høje og kunstfærdigt 
udhuggede og malede, hver med seks for
gyldte vinger, der ligesom brystet var »over
sået ligesom med øjne«. Denne malede ud 
smykning (vel staffering nr. 2) har tydeligvis 
genkaldt beskrivelsen af de vingede væsner i 
Johannes’ Åbenbaring.

Om kring 1690 blev herlighederne i dom 
kirkens kor nedtaget -  pladsen skulle bruges 
til enevoldskongernes begravelser — og figu
rerne blev henlagt i et af kirkens kapeller. 
Allerede ved denne lejlighed kan relieffet 
være kommet bort fra selve krucifikset, men 
snarere har det vel sammen med de andre 
billeder været under ham m eren 1806. I så 
fald kan det være solgt med krucifikset, der 
efter sigende var så stort, at det måtte skilles 
ad for at kunne bæres op på riddersalen (i 
Kristian I.s kapel), hvor auktionen fandt 
sted. En anden mulighed er, at relieffet gem
mer sig bag »et træbillede«, der opføres selv
stændigt i auktionslisten, og som solgtes til 
snedker Hans Johansen. H er ender i hvert 
fald alle spor. Afrensningen af relieffets far

velag kunne tyde på, at det har været tiltænkt 
antikvitetshandelen, inden det ved National
museets erhvervelse bragtes sammen med 
Kristushovedet -  udstillet i det selvsamme 
rum. Nu er ikke blot de to prægtige stykker, 
men også deres lange historie forenet.

Undersøgelsens resultater kaster et ganske 
nyt lys over den tabte trium fkrucifiksgruppe 
i Roskilde domkirke. Vi ved nu, at den ikke 
blot i sin hovedopbygning og i sine dimensio
ner, men også ved sin oprindelige bemaling 
og overdådige forgyldning, må have været et 
værdigt sidestykke til den bevarede gruppe i 
Halberstadt (fig. 15). A f ganske særlig betyd
ning for vor forståelse af Roskildekrucifiks- 
gruppen er imidlertid den erkendelse, at re
lieffet af Kvinderne ved Graven har indgået i 
dens udsmykning. I forhold til det kløvede 
Kristushoved giver relieffet nemlig et helt 
anderledes klart indtryk af billedskærerar
bejdets karakter og stilpræg. Det synes at give 
os nøglen til en placering af triumfkrucifiks- 
gruppen  i sit kulturhistoriske miljø.

Å rtierne om kring 1200 udgør kulminatio
nen i en af de mest fascinerende og nyska
bende perioder i Vesteuropas kulturudvik
ling. Næret af en vældig højkonjunktur og af 
korstogenes friske impulser fra den græske 
og arabiske middelhavsverden gennemgik 
sam fundene en dybtgående fornyelse. 
Blandt resultaterne var en bevidsthedsudvi
delse, en ny interesse for mennesket og for 
naturen, der ånder i tidens litteratur og digt
ning, og som ganske revolutionerede kunst
idealerne. Samtidig med at de tunge rom an
ske arkitekturform er afløstes af gotikkens 
lysgennem strømm ede lethed, gennemgik 
kultbillederne en forunderlig frigørelse: 
Hvor de hellige skikkelser tidligere havde 
frem trådt stive og m agtfuldt utilnærmelige i 
deres stirren hen over kirkefolket, fik figu
rerne nu liv og ånde bag klædedragternes 
frie foldekast og en naturlighed i bevægelse 
og udtryk, der ikke var set siden oldtiden.

Det nordfranske om råde, hvor den nye 
himm elstræbende katedralarkitektur skab
tes, var også ledende i nyskabelsen af billed- 
skulpturen, der fandt sted under inspiration 
af antikke statuer og et helt nyt og direkte 
naturstudium . Udviklingen i kunsthåndvær
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Fig. 15. Krucifiksgruppen i Halberstadt med rekonstruktion a f den oprindelige staffering, udført på grundlag a f 
resultaterne fra  en restaurering og konservering, der afsluttedes 1957. Selve korset er over 5 m højt, og de store figurer 
måler omkring 2,5 m. I Roskilde må dimensionerne have været nogenlunde de samme (Kristushovederne er lige store), 
og med hensyn til billedvalget har deri væsentligste påviselige forskel øjensynlig ligget i selve korsets udsmykning. I 
Halberstadt er der egentlig to kors, et ydre ædelstensbesat, i hvis korsender engle er fremstillet som bærere a f  det indre 
sande kors, hvortil Kristus er naglet. Det indre kors er ved sin grønne farve karakteriseret som Livets Træ, under hvilket 
Adam ifølge legenden var begravet på Golgatabjerget. H an er vist nederst på korset, netop som han opvækkes a f graven 
og frelses ved det nedflydende blod fra  den korsfæstede frelser. I  Roskilde ved vi, at korsenderne var smykket med 
evangelistsymbolerne, mens relieffet a f  kvinderne ved graven fandtes forneden; dette motiv er i Halberstadt forvist til 
bærebjælkens bagside (fig. 19).

kernes arbejde kan i dag bedst studeres i det 
skulpturm ylder, der pryder facadeportaler
ne på de berøm te dom kirker i Chartres, Pa
ris, Amiens og Reims. Mest betagende er må
ske den fase, skulpturen gennemløb i årene 
lige efter 1200, da billedhuggerne arbejdede 
på de mægtige tværskibsportaler i Chartres 
og på vestfacaden af Notre Dame i Paris 
(fig. 16). Disse arbejder viser os skulpturens 
netop fuldbyrdede forvandling -  et højde
punkt af perfektion forenet med den jom 
fruelighed, der tilhører den første blom

string. Betegnelsen »klassisk« er på enhver 
måde dækkende, for disse hellige skikkelser 
søger ingen ydre virkning, men hviler lige
som Fidias’ Parthenonskulpturer helt i sig 
selv. De lyser af guddom m elighed alene ved 
deres uskyldige ynde, deres alvor og ædle na
turlighed. Det guddommelige er menneske- 
liggjort — og det menneskelige er guddom- 
meliggjort.

Det er til disse franske skulpturer fra 1200- 
årenes 2. og 3. årti vort relief så klart knytter 
sig. Dette har længe været erkendt af kunst
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Fig. 16. Notre Dame i Paris, udsnit a f  vestfacadens nordre portal visende Jomfru Marias død og hendes kroning i 
himlen; udenom ses engle, profeter og konger. Udført omkring 1210-20. Efter Willibald Sauerlànder.

videnskaben, idet det danske træreliefs ud
søgte franske stil og kvalitet samtidig har væ
ret en kilde til forundring. Vigtige brikker 
falder imidlertid på plads med vor nyvundne 
viden, at relieffet har hørt til udstyret i Ros
kilde domkirke. Denne kirkebygnings sobre 
og elegante østparti er nemlig enestående på 
vore breddegrader ved sit præg af den tidlige 
franske gotik! (fig. 17-18). Da arkitekturfor
mer og bygningsdetaljer tydeligvis skyldes in
spiration direkte fra de store nordfranske 
byggepladser, er der nu al grund til at anta
ge, at relieffet og derm ed hele triumfkrucifiks- 
gruppen virkelig er resultatet af en direkte 
kontakt til det eksklusive franske kunstmiljø.

H ar krucifiksgruppen ligefrem været ud 
ført i N ordfrankrig og transporteret færdig 
til den sjællandske domkirkeby? Det var med 
spænding, vi lod et par stum per af den op
rindelige kridtgrund fra Kristushovedet og

relieffet undersøge for deres indhold af små 
forsteninger (coccolither), der kunne oplyse, 
hvorfra kridtet stammede. Kun prøven fra 
relieffet indeholdt materiale nok til en be
stemmelse. Kridtet tilhører en aflejring (øvre 
Maastrichtien), der ikke findes i Frankrig, 
men i Holland og Nordtyskland og i rigt mål 
i Danmark. Kridtet er således form odentlig 
dansk, og alt taler for, at ikke blot stafferin
gen, men trium fkrucifiksgruppen som hel
hed, er udført i et værksted ved byggeplad
sen i Roskilde. Blandt kunsthåndværkerne 
har der vel været indkaldte franskmænd eller 
i det mindste lærenemme danskere, der hav
de fået deres oplæring i Nordfrankrig.

Roskilde domkirkes østparti -  om fattende 
tværskibet og midtskibets østfag — må have 
kunnet indvies og tages i brug endnu i kong 
Valdemar Sejrs regeringstid (1202-41), for
mentlig engang i årene om kring 1230
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(fig. 17-18). Da må vi tænke os triumfkruci- 
fiksgruppen færdiggjort og opsat. For den 
besøgende, der er kommet gående op gen
nem det dunkle, romanske skib, har det nye 
bygningsafsnit pludselig åbenbaret sig i lys 
og skønhed om kring det strålende billede af 
den korsfæstede guddom .

Trium fkrucifiksgruppens rester antyder 
en helhed, der i figurfremstilling og udtryk 
har været anderledes og mere avanceret end 
den nogenlunde samtidige i Halberstadt 
(jævnfør fig. 19). Dens nærmeste sidestykker 
må engang have prydet korpartierne i nord
franske katedraler, men disse hovedværker i 
Vesteuropas kunst er nu alle forsvundne.

Skal vi i fantasien søge at danne os et bille
de af Roskildekrucifiksets udseende, må vi 
derfor tage udgangspunkt i mere beskedne, 
samtidige korsfæstelsesfremstillinger. Det er 
nærliggende at gå på jag t i de sjællandske 
landsbykirker, hvis trium fkrucifikser kunne 
tænkes at efterligne det store arrangem ent i 
stiftskirken. Ja, de samme kunsthåndværkere 
kan have udført arbejder på bestilling af klo
stre og sognekirker.

For en sådan undersøgelse er der unægte
lig en rig arbejdsmark, thi i det gamle Roskil
de stift (omfattende hele Sjælland) er bevaret 
henved et halvt hundrede tidliggotiske kruci
fikser -  flere end i noget andet stift i Vesteu
ropa. Disse krucifikser er som de romanske 
endnu triumfbilleder, idet Kristus i de fleste 
tilfælde bærer (eller oprindelig bar) en kon
gekrone; men han er ikke længere fremstillet 
stående foran korset i herskerpositur. Kri
stus er vist som den døende menneskesøn, 
hvis guddommelige natu r først og fremmest 
er søgt skildret ved en menneskelig skønhed 
af overjordisk karakter, båret af harm oni og 
indre ligevægt. Det er klart, at alle disse træ
skulpturer i den sidste ende spejler den tidli
ge franske gotiks idealer, men ofte fornem 
m er man, at inspirationen herfra har passe
ret flere mellemled og gennemgået en ken
delig forgrovning på vejen til den sjælland
ske landsby.

Flere arbejder udviser dog en ganske for
bavsende kvalitet, og blandt disse er en g rup
pe meget smukke og følsomme krucifikser, 
hvoraf hovedparten findes på Sjælland, nog-

Fig.17. Omkring 1230 var man nogenlunde halvvejs 
med ny opførelsen a f  Roskilde domkirke. Det ny gotiske 
østparti var taget i brug, men fungerede sammen med 
skibet a f  den ældre romanske domkirke fra  omkring 
1080.

Fig. 18 .1  Roskilde domkirkes korparti er den franske 
gotiks byggeprincipper og arkitekturformer dygtigt til
passet det hjemlige byggemateriale, teglstenen. N år et så 
avanceret byggeri kunne finde sted — isoleret, hundreder 
a f kilometer nord fo r  Parisområdet — er det et slående 
vidnesbyrd om Valdemarstidens nære personlige og poli
tiske forbindelser med Frankrig. Bygningen er et monu
ment over den tid, da den danske konge var Nordeuro
pas mægtigste herre, og da de danske stormænd — ifølge 
den lybske krønikeskriver — sendte deres sønner til Paris, 
»hvor de driver det vidt både i frie  kunster og i teologi, i 
kirke- og romerret«. Fot. Erik Moltke.

204





Fig. 19. Relieffet vist sammen med det tilsvarende motiv 
i Halberstadt, hvor det findes lige under korset, på bæ
rebjælkens bagside (jævnfør fig . 15). Det tyske relief er i 
enhver henseende et ringere arbejde, men sammenlignin
gen er måske ikke helt retfærdig, da dette motiv hører til 
de dårligst skårne i Halberstadt. Som helhed er Halber- 
stadtgruppen et fornemt arbejde, der viser os den tidlige 
gotik i sin særlige tyske (saksiske) udgave, karakteristisk 
bl.a, ved sidefigurernes patetisk bevægede gestus og deres 
findelte, nervøse dragtfolder (fig. 2).

le i øens gamle søsterprovins, Skåne. Disse 
skulpturer, der med forskellige m indre vari
ationer følger et ganske fast skema i udform 
ningen, fortjener en nøjere undersøgelse og 
fremlæggelse. H er skal blot påpeges nogle 
træk, der tydeligt synes at knytte dem til Ros- 
kildekrucifikset, og som måske kan føre os 
videre på sporet af det tabte storværk.

Et godt eksempel findes i Ørslev kirke ved 
Vordingborg (fig. 20). Behandlingen af læn
deklædets foldekast giver stærke mindelser 
om dom kirkens relief, og Kristushovedet sy
nes simpelt hen at være en form indsket gen
givelse af domkirkekrucifiksets (20 cm højt, 
d.v.s. ca. halv størrelse). Det midtdelte, lange

hår falder i to tilsvarende svungne og skarpe 
buer ned bag ørerne, og skæggets små krøl
ler mødes i de samme to modstillede lokker 
under hagen. Også ansigtstrækkene er gan
ske ens, men i Ørslev er øjnene fuldtud og 
omhyggeligt skårne. De er vist åbne og vand
retstillede — altså netop som øjnene må for
modes oprindelig at have frem trådt på Kri
stushovedet i domkirken! (jævnfør fig. 8). 
Ørslevkrucifikset med det mildt drøm m ende 
åsyn er måske noget af det nærmeste, vi i dag 
kan komme oplevelsen af Roskildekrucifik- 
sets helhed. Men vi må naturligvis tænke os 
det henved dobbelt så stort og med relieffet i 
et felt forneden.
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Fig. 20. Triumflirucifiks i Ørslev kirke ved Vordingborg. Kristusfiguren er 154 cm høj.
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Fig. 21 (s. 208). Triumfkrucifiks- 
gruppe fra  Gualöv kirke i Skåne, 
nu i det historiske museum i Lund. 
En næsten identisk, men dårligere 
bevaret gruppe fra  Rørby kirke ved 
Kalundborg findes på National
museet. Fot. Lunds Universitets hi
storiske Museum.

Fig. 22. Danske billedskærerarbej
der i elfenben og i hvalrostand, 
»nordens elfenben«, synes udført i 
en tilsvarende fransk kunsthånd- 
værkstradition som kirkernes træ- 
skulpturer. På pragtbindet a f  et 
evangeliehåndskrift i Nationalmu
seet, den såkaldte Hornebog, findes 
denne lille krucifiksgruppe skåret i 
hvalrostand, tydeligvis efter ganske 
samme forlæg som Gualöv gruppen 
(fig. 21). Ved Kristi fødder bemær
ker man en medaljon med fremstil
ling a f  de hellige kvinder ved 
graven!

I Ørslev er krucifiksets sidefigurer for
svundne, men et par af dets nærmeste slægt
ninge har endnu de tilhørende figurer af 
Maria og Johannes i behold. På krucifiks
gruppen fra Gualöv kirke i Skåne (fig. 21) 
kan vi iagttage en tilsvarende, ejendommelig 
forskel i øjenpartiernes skæring, som har ka
rakteriseret gruppen i Roskilde. Kristusan- 
sigtets øjne er af billedskæreren blot angivet 
som hvælvede partier, sidefigurernes øjne 
derimod er omhyggeligt skårne; og dog må 
det være hævet over al tvivl, at sidefigurer og 
krucifiks udgør en sam m enhørende helhed, 
et fælles værkstedsarbejde. Gualövkrucifikset 
adskiller sig hovedsagelig fra det i Ørslev ved

en lidt spinklere udførelse, og ved at lænde
klædet er bundet ved den modsatte hofte. 
Sidefigurerne lader sig træk for træk sam
menstille med Roskilderelieffets figurer: 
dragternes foldekast er så at sige identiske, 
ligeledes gestus og udtryk helt ned i detaljer 
som de smerteligt sam m entrukne, skarpt- 
skårne øjenbryn.

Roskildekrucifikset har ikke stået isoleret i 
Valdemarstidens danske kirkeskulptur. Dom
kirkens mægtige krucifiksgruppe med engle- 
vagt har været et udtryk — vel engang det fine
ste — for nogle udsøgte franske kunstidealer 
og håndværkstraditioner, der slog rod og 
blomstrede i Valdemar Sejrs Danmark.
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