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Danefæ i dag
A f  O l a f  O l s e n

For en nutidig dansker er danefæ et ejendom 
meligt og lidt pudsigt gammeldags ord. At 
det betegner kostbarheder fra fortiden, som 
findes i den danske jo rd  eller gemt i gamle 
huse, er de fleste vidende om. Men hvorfor 
det hedder sådan, er ikke um iddelbart for
ståeligt. Modsat hvad man måske ville tro, 
har forleddet dane- intet med Danmark eller 
danere at gøre. Det synes at have sin oprin 
delse i det oldnordiske verbum deyja, at dø. 
Fæ betyder kvæg, men dette ord brugtes også 
til at betegne ejendele i al almindelighed. 
Den gamle betydning af ordet danefæ er da: 
dødt, dvs. herreløst gods.

Hvad ingen ejer, det hører kongen til. Det
te er en gammel retsregel, hvis oprindelse 
fortoner sig i en ljern fortid. I forbindelse 
med fund i jorden m øder vi den første gang i 
Jyske Lov fra 1241, der  fastslår, at »finder 
nogen m and guld eller sølv i høje eller efter 
plov eller på nogen anden måde, da skal kon
gen have det«.

Jyske Lov anvender imidlertid ikke ordet 
danefæ i denne sammenhæng. Som beteg
nelse for jo rd fu n d  optræder det først i Dan
ske Lov fra 1683. Med tydeligt forbillede i 
den 442 år ældre bestemmelse i Jyske Lov 
hedder det her: »Guld og sølv, som findes 
enten i høje eller efter ploven eller andet
steds, og ingen kender sig ved, og kaldes da
nefæ, det hører  kongen alene til og ingen 
anden«.

Når kongen således tilegnede sig herreløst 
guld og sølv, var hensigten givetvis først og 
fremmest at skaffe øgede indtægter til stats
kassen. At Jyske Lovs fædre skulle have haft 
andet for øje, er ikke troligt. Men på Danske 
Lovs tid var et andet hensyn kommet til. For
tidens guld og sølv gik nu ikke mere altsam
men i smeltedigelen. Kongen var begyndt at 
samle kostbare og særegne minder fra forti
den i sit kunstkammer, hvis fornemste pryd 
var det store guldhorn fra Gallehus, som

bondepigen Kirsten Svendsdatter fra Øster
by havde fundet i 1639.

Dette nye formål danner  baggrund for to 
udvidelser af danefæ-begrebet, som den ene
vældige konge foretog i 1700-årene. En for
ordning  fra 1737 fastslår, at danefæ ikke blot 
er guld og sølv, men også »metal og al anden 
skat«. Og i en »plakat« fra 1752 meddeler 
kong Frederik den Femte sine undersåtter, 
at »hvo som maatte finde gamle m ønter og 
andet, som formedelst dets ælde og særdeles 
beskaffenhed af nogen rarhed kan anses«, 
skal indsende dette til rentekammeret. Til 
gengæld skal finderen nyde fuldkommen be
taling efter det fundnes værdi. Med denne 
tilføjelse er hensynet til statskassen afløst af 
omsorgen for bevarelsen af arkæologiske 
værdier.

Den danske jo rd  rum m er  et uudtømmeligt 
lager af sådanne skatte. Tvivler nogen om 
dette, bør han eller hun  blade lidt i pragtvær
ket »Danefæ«, der blev udsendt som fest
skrift til Dronning Margrethe på hendes 40 
års fødselsdag i 1980, og som i 85 opslag 
fremlægger de vigtigste fund  af danefæ, der 
er gjort i Dronningens levetid. En parade af 
vidunderlige nyfund, der  fryder øjet, varmer 
hjertet og udvider vor viden om Danmarks 
fortid. For Nationalmuseet, der i dag h ånd 
hæver kronens urgamle ret til disse skatte, er 
den stadige strøm af danefæ en uundværlig 
inspiration i det daglige arbejde, ja  en livgi
vende eliksir.

En og anden  vil måske finde, at det er lidt 
tidligt at tage danefæet op til fornyet behand
ling kun fire år efter, at der  er gjort status i 
festskriftet til Dronningen. Men der er flere 
gode grunde til dette. Inden  for de sidste år 
er der  sket en eksplosiv vækst i antallet af  nye 
danefæfund, affødt af  en teknologisk nyska
belse: den prisbillige metaldetektor, der  kan 
erhverves af enhver, og som giver næring til 
hvermands drøm  om at finde den store skat.
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Fig. 1. I løbet a f  1983 modtog Nationalmuseet fire  mid
delalderlige guldfingerringe som danefæ. — Perleringen 
er fundet i Latinerhaven i Roskilde. Den 8-oddede 
stjerne, der omslutter perlen, er formet a f  små guldkug
ler. Ringen er fra  1000- eller 1100-årene og sikkert 
fremstillet i Danmark. -  Den spinkle ring med fa tn ing  til 
en tabt sten er fra  samme tid som perleringen. Den er 
fundet med metaldetektor på en mark ved Neble i Syd- 
vestsjcelland. — Ringen med de tre billedplader er fra  
1400-årene og helt usædvanlig. Alle andre ringe a f  
denne type har kun én plade. På pladerne er graveret et 
Kristus-hoved, Maria med Barnet og en helgeninde, 
vistnok den hellige Dorothea. I den korte indskrift på 
ringen anråbes en helgen om hjælp. Hvor ringen er 
fundet, vides ikke. Den er indleveret a f en årvågen 
guldsmed i Hjørring, der var kommet i besiddelse a f den. 
— Den fjerde ring er tilegnet den jordiske kærlighed. De 
to hænder fatter om et hjerte, og tovsnoningerne langs 
kanten er kærlighedens bånd. Disse symboler er velkendte 
på 1500-årenes fingerringe. Fundet ved roelugning på 
en mark i Torum i Salling.

En anden  anledning til at skrive om dane
fæ i dag leveres af  den nye museumslov, som 
folketinget vedtog i sin forårssamling i 1984. 
I denne lov, der  i modsætning til de tidligere 
museumslove også omfatter Nationalmuseet 
og rigsantikvarembedet, findes der tillige et 
sæt nye bestemmelser om danefæ, der  erstat
ter hele den hidtidige lovgivning på dette 
område.

Det ville være synd at sige, at nogen af de 
museumsfolk, der  har medvirket ved u d a r 
bejdelsen af de nye danefæbestemmelser, er 
gået til denne opgave med stor begejstring. 
For en fortidsværner er det perspektivrigt at 
virke på grundlag af paragraffer, der  er ble
vet til i 1683, 1737 og 1752, og som endda 
har rødder  helt tilbage til Valdemar Sejrs tid. 
Når det en sjælden gang er nødvendigt at 
trække paragrafferne frem for at overbevise 
en finder om, at han er pligtig til at aflevere 
»sit« danefæ, er det godt at kunne foredrage 
»Hvo som maatte finde ...«. Det bliver ikke 
helt det samme at skulle henvise til lov 
nr. 291 af 6. ju n i  1984.

Det kan imidlertid ikke nægtes, at de nye 
lovbestemmelser har en klarere og mere tids
svarende formulering end de gamle. De er 
samlet i museumslovens § 27, der  har følgen
de ordlyd:

§27. Genstande fra fortiden, herunder  
mønter, der  er fundet i Danmark, og 
hvortil ingen kan godtgøre sin ret som 
ejer, er danefæ, såfremt de er forarbej
det af værdifuldt materiale eller har 
særlig kulturhistorisk værdi.
Stk.2. Danefæ tilhører staten. Den, der 
finder danefæ, og den, der får danefæ i 
sin besiddelse, skal straks aflevere det 
til rigsantikvaren.
Stk.3. Rigsantikvaren udbetaler en 
godtgørelse til finderen. Godtgørelsen 
fastsættes under  hensyn til det fundnes 
materialeværdi og sjældenhed samt til 
den omhu, hvormed finderen har sik
ret fundet.
Stk. 4. Såfremt danefæ findes ved en 
arkæologisk undersøgelse, der forestås 
af en statslig eller statsstøttet institution 
eller i øvrigt finansieres helt eller delvis 
af offentlige midler, udbetales der  ikke 
danefægodtgørelse til finderen. Rigs
antikvaren kan dog i særlige tilfælde 
udbetale godtgørelse til ejer eller b ru 
ger af det areal, hvor undersøgelsen 
finder sted.
Stk. 5. Danefæ indgår i Nationalmuseet 
og kan af rigsantikvaren deponeres i 
andre  statslige eller i statsstøttede m u
seer efter anm odning fra disse.
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Ordene er anderledes, og der er flere detail
ler end i de gamle retsregler for danefæ. 
Men det er værd at understrege, at den nye 
lov ikke æ ndrer noget eller skaber nye vilkår 
i forholdet mellem findere af danefæ og de 
offentlige myndigheder. I et og alt følger 
den de retningslinier, som rigsantikvaren og 
Nationalmuseet i tidens løb har stadfæstet 
ved administrationen af danefæbestemmel
serne.

Kun på ét punkt kan der  siges at være sket 
en ændring. Hidtil har rigsantikvaren suve
rænt bestemt, om danefæ skulle forblive på 
Nationalmuseet eller deponeres i et andet 
museum. Den nye lov indfører en ankein
stans, idet den i sin § 30 bestemmer, at Det 
arkæologiske Nævn — et nyskabt fagligt o r 
gan, der skal samordne det arkæologiske u n 
dersøgelsesarbejde i Danmark -  kan træffe 
afgørelse om deponering af et nyt danefæ 
fund, når rigsantikvaren og et museum ikke 
kan blive enige herom. Det vil blive interes
sant at se, om der bliver megen brug for den 
ne ankeinstans. Umiddelbart tror jeg  det 
ikke. I den sidste menneskealder har Natio
nalmuseet i vid udstrækning efterkommet 
ønsker om deponering  af danefæ i lokalmu
seer, der er i stand til at udstille kostbarhe
derne under  betryggende forhold. Til gen
gæld har lokalmuseerne i almindelighed u d 
vist forståelse for, at rigsantikvaren i andre 
tilfælde har måttet lade hensynet til alsidig
heden i Nationalmuseets samlinger gå forud. 
Det er selvsagt af stor betydning for den a r 
kæologiske forskning og derm ed for alle a r 
kæologer, at der ét sted i Danmark findes en 
hovedsamling, der er virkelig repræsentativ 
for hele landet.

Det klassiske danefæ-fund bliver gjort af 
»naturens m untre  søn« eller datter, der ved

jordarbejde  eller blot ved at vandre gennem 
en pløjemark samler kostbarheder fra forti
den op. Dengang bonden endnu  gik bag sin 
plov eller harve, og da selv store gravearbej
der blev foretaget a f  rækker af mænd med 
skovl og spade, var muligheden for den slags 
fund bedre end i dag. Men der er stadigvæk 
mange opmærksomme landmænd, der  har 
øjnene med sig i deres traktorkabiner, og fø
rere  af gravemaskiner og bulldozere, som 
trods de dårlige muligheder for at se, hvad 
maskinen æder sig igennem, alligevel leverer 
stort og småt danefæ. Og der findes faktisk 
endnu  mennesker, som vandrer hen over 
m arkerne på deres egne ben. Også det brin
ger danefæ til huse.

Blandt andet derfor  er der  fremdeles god 
vækst i Nationalmuseets enestående samling 
af middelalderlige fingerringe, der  blev spå
et stagnation, da landbruget gik over til at 
anvende traktorer. Der går ikke et år, uden 
at denne samling forøges. Alene i 1983 kom 
fire nye fingerringe til (fig. 1). Samlingen, 
der takket være danefæbestemmelserne er 
en af de største og bedste i sin art i verden, er 
for nylig genopstillet smukt i egen montre. 
Den er bestemt et besøg værd.

Det er gammel erfaring, at børn er bedre 
end voksne til at finde oldsager på markerne. 
De er nok mere opmærksomme over for det, 
de ser, end vi andre er. Og så har  deres øjne 
jo  forresten ikke så langt til jorden. National
museet lukrerer af disse evner. Flere af de 
vigtigste fund i de senere år er gjort af  min
dre  børn. Således den prægtige smykkesten 
(»gemme«) af blåt glas med indridsede m en
neskefigurer, der  er vist i fig. 2. Den sjældne 
gemme, som er henved 1500 år gammel, blev 
fundet af en 5-årig dreng, som ledte efter 
flint på en mark i Himmerland. Også det

Fig. 2. Amulet a f  blåt glas, fra  germansk jernalder. De tre indridsede figurer 
forestiller antagelig hedenske guder. Fundet ved Torsholm i Himmerland. 
Blandt fagfolk kaldes sådanne amuletter fo r  Als-gemmer. Den første a f  
slagsen, der er beskrevet i den arkæologiske litteratur, var nemlig fundet på 
Als. Men fremstillingsstedet er snarere Nordvesttyskland eller Holland, hvor 
gemmerne optræder hyppigst. A f  de godt 60 eksemplarer, der kendes i dag, er 
kun 9 f  undet i Danmark.
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største guldfund i treåret har børn som fin
dere. En 9-årig pige, der  skød genvej over sin 
fars m ark  i Neble i Sydsjælland, fandt en 
massiv guldarm ring fra bronzealderen i den 
nytilsåede ager. Hendes 11-årige bror fulgte 
succes’en op ved at finde en anden  arm ring 
100 m eter derfra  — i alt over 1300 gram old- 
tidsguld! De er gengivet i fig. 3 sammen med 
en tredje arm ring  af  samme type og fra sam
me sogn, der  dukkede op efter avisomtalen 
af de to børns bedrifter. Den blev afleveret af 
en dame, der  for en halv snes år siden havde 
fået den i tilgift ved købet af  et defekt gam
melt strygejern hos en lokal marskandiser, 
der  øjensynlig troede, at den var af messing. 
En antikvitetshandler, som så ringen, mente 
det samme. Dette er i og for sig en forståelig 
fejltagelse, for hvem ville i dag finde på at 
bruge et halvt kilogram purt guld til en 
armring!

Et andet sjældent bronzealderfund blev i 
1983 gravet op i et kartoffelbed i en have i 
Viby ved Roskilde. Det var en pragtøkse af 
bronze, 45 cm lang og ikke m indre end 5,1 
kg tung. Noget praktisk formål kan øksen 
ikke have tjent. Den egner sig lige dårligt 
som redskab og som våben, men har taget sig 
godt ud, når den blev båret i en procession. 
Ligesom datidens guldarm ringe plejer så
danne økser at være lagt i jo rden  to og to. Det 
var faktisk også tilfældet i Viby. H er har man 
nemlig tidligere, i 1977, fundet en helt tilsva
rende økse. Dengang ledte man forgæves ef
ter makkeren. Nu er den altså dukket op, og 
fundet er komplet, som det ses i fig. 4.

Fig. 3. Disse tre massive guldarmringe kom i 1981 til 
Nationalmuseet fra  Boeslunde sogn i Sydvestsjælland. 
De stammer fra  midten a f  yngre bronzealder, ca. 800- 
600 f.Kr. I sognet er der tidligere gjort rige fu n d  a f  
bronzealderguld, og de tre nye stykker, der tilsammen 
vejer 1900 gram, gør guldrigdommen på egnen endnu 
mere slående. Guld er dyrt nok i dag. I  bronzealderen 
var dets værdi mange gange større. Guldet må stamme 
fra  Sydøsteuropa, hvor man møjsommeligt udvaskede det 
a f flodernes sand. M en det er antagelig danske guldsme
de, der har formet de smukke ringe, der endnu var 
nye, da de blev lagt i jorden. De ser lige så nye ud i dag. 
Besøgende på Nationalmuseet kan glcede sig over dem i 
rum 10 i bronzealderudstillingen.

Fig. 4. A t de to kæmpestore pragtøkser a f  bronze hører 
sammen, levner billedet ingen tvivl om. De er da også 
begge fundet i haver i Viby ved Roskilde. Men findeste
derne ligger fire kilometer fra  hinanden, og de er fundet 
med seks års mellemrum. Forklaringen må være, at de 
har ligget i muldjord, som er blevet fordelt mellem mange 
haver under det hektiske byggeri og anlæg a f  nye parcel
huskvarterer i begyndelsen a f  1970erne. Det oprindelige 
nedlægningssted kendes altså ikke, og øksernes fremdra
gelse og genforening må siges at være noget i retning a f  
et arkæologisk mirakel. De rigt ornamenterede økser er 
støbt i ældre bronzealder, ca. 1400 år f.K r. Samtidige 
helleristninger viser, at bronzealderfoket bar disse kæm
peøkser — altid to og to — i religiøse optog. Til fremstillin
gen a f dem er der anvendt godt ti kilo bronze. Det kunne 
der være lavet 25 almindelige arbejdsøkser af.

8



9



i i__WÊÈm

å l s /  - 1

De kostbare metalfund fra bronzealderen 
må næsten alle tolkes som votivgaver, dvs. 
genstande som er lagt i jo rd en  som offer til 
højere magter. Det har ikke været meningen, 
at de nogensinde skulle komme i m enneske
lig hånd  igen. De tanker og forestillinger, der 
ligger bag sådanne ofringer, kan vi kun have 
vage forestillinger om. Men genstandenes 
store metalværdi viser, at bronzealdersam
fundet har opfattet ofrene som en nødven
dig betingelse for sin eksistens.

Blandt danefæet er votivgaverne dog i 
mindretal. De fleste skatte, der  er lagt i jo r 
den, er deponeret her som en midlertidig 
foranstaltning og kun levnet til os, fordi eje
ren er blevet indhentet af døden, før han nå
ede at grave skatten op igen. Både nedgrav
ningen og døden kan skyldes krig, og der er 
al g rund  til at tro, at hovedparten af de skat
te, der  findes tilfældigt, er skjult i jo rden  i 
ufredstider. Men en skat kan f.eks. også have 
tilhørt en købmand, der skulle på rejse, og 
som ikke turde betro sin rørlige form ue i an 
dre  menneskers varetægt og derfor anvendte 
jo rd en  som pengeskab.

Sådanne skatte findes hvert eneste år. Det

Fig. 5. Skattefundet fra  Bogø gård på Læsø rummer hen
ved 1700 sølvmønter, den yngste fra  1672. De fleste er 
tunge kroner og dalere, som ikke brugtes meget i den 
daglige omsætning, men blev lagt på kistebunden til 
værn mod dårlige tider og betryggelse a f  alderdommen. 
Skatten fra  Læsø er imidlertid så stor, at den ikke kan 
repræsentere en almindelig opsparing, men må anses fo r  
at være en handlende skippers forretningskapital. Er 
han mon gået ned med sit skib uden at have røbet 
gemmestedet fo r sin familie ?

er ikke for meget sagt, at de altid modtages 
med begejstring på Nationalmuseet. Ikke 
blot for kostbarhedernes skyld, men også 
fordi de ved deres sammensætning fortæller 
uhyre meget om den tid, da de blev nedlagt.

Den tungeste nedgravede skat blandt de 
sidste tre års danefæ-fund stammer fra 
Bogøgård på Læsø. H er var man i færd med 
ombygningsarbejde efter en brand og fandt 
da u nder  gulvet en stor krukke med ikke 
m indre end 22 kg sølvmønter fra 1600-åre- 
ne, langt de fleste dansk-norske (fig. 5). Yng
ste m ønt er slået 1672, og det er nærliggende 
at tro, at skatten er nedlagt under  Den skån
ske Krig (1675-79). Beboerne på Læsø må 
dengang have følt sig i frontlinien i det 
dansk-norske opgør med Sverige. En almin
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Fig. 6. Udvalg a f mønter og smykker fra  skattefundet i Lundby Krat ved Aalborg, der er nedlagt o. år 1100. Blandt 
smykkerne lægger man især mærke til det fine  lille dragehoved a f  sølv med indlagt niello. Fundets 239 mønter stammer 
fra  Danmark, Norge, Tyskland og England. Særlig vigtig er forekomsten a f  talrige eksemplarer a f  en sjælden Erik 
Ejegod-mønt. Ædelmetalværdien, der altid udbetales til findere a f  danefæfund, er i dette tilfælde 5.000 kr. Under 
hensyn til mønternes sjældenhed blev den samlede danefæ godtgørelse fastsat til 20.000 kr. Dette er en stor dusør, men 
dog et mindre beløb e?id mønterne ville indbringe, hvis de var kommet i handelen. Ved fastsættelsen a f danefæ godt gør el- 
ser kan rigsantikvaren selvsagt ikke tage hensyn til handelspriser, hvis høje niveau hovedsagelig beror på det forhold, at 
danefæbestemmelserne forhindrer tilgangen a f  »nye« mønter til markedet. Godtgørelsen er da heller ikke betaling fo r  et 
køb, men præyniering a f den heldige finder fo r  fremdragelsen a f  et fun d , der med Danske Lovs ord hører Kongen alene 
til og ingen anden.

delig bonde har næppe kunnet mønstre en 
sådan rigdom. Manden på Bogøgård har nok 
haft sin største indtægt som skipper i sejlad
sen mellem Norge og Danmark.

Det hører  til undtagelserne, at man finder 
en nedgravet skat ved arkæologiske undersø
gelser. De ligger ifølge sagens natur på ube
regnelige steder. Så meget større er glæden, 
når  det alligevel sker. Efter anmeldelse fra 
amatørarkæologer om overfladefund af sølv
m ønter ved Smørengegården foretog B orn
holms Museum en udgravning på stedet og 
fandt her det hidtil største samlede fund af 
romerske mønter i Danmark -  484 denarer 
af sølv og en solidus af guld. Det sjældne 
fund er beskrevet i en anden artikel i denne 
årbog.

Et nyt træk er det, at der nu også gøres 
store og vigtige skattefund ved hjælp af m e
taldetektorer. I to tilfælde var finderne hob
by-folk med egen detektor -  den ene af  dem 
endda på sin allerførste tur med det nyer
hvervede instrument. Så heldige er kun få 
skattejægere!

De to fund fortjener begge omtale. Et blev 
gjort i Lundby Krat ved Aalborg. Det var 
nedlagt omkring år 1100 og rum m ede både 
mønter, sølvbarrer og stum per af smykker 
(fig. 6). A f størst interesse var de mange 
mønter, 239 i alt. Blandt disse er der  sjælden
heder, således en Erik Ejegod-mønt, slået i 
Randers og hidtil kun kendt i 3-4 eksempla
rer; i Lundby Krat var der 77 hele og 32 
defekte stykker af slagsen.
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Den heldige førstegangs detektor-vandrer 
fandt sin skat i Skeldal ved Salten Langsø, i et 
skovareal der øjensynlig ikke har været u n 
der dyrkning siden bronzealderens begyn
delse, da skatten blev lagt i jo rden . Den ru m 
mede forskellige sager af bronze -  både øk
ser og kvindesmykker, hvilket er en usæd
vanlig kombination. Men det mærkeligste 
ved fundet var en lille dåse af bronze, der var 
udform et som en miniature-kopi af en biku
be (fig. 7). Da dåsens tætsluttende låg blev ta
get af, viste det sig, at der  inde i den  lå to 
ø renringe a f  guld. Om  dette ejendommelige 
fund  er en nedgravet skat eller er tænkt som 
et offer til guderne, vil det være svært at 
afgøre.

Som så megen anden  m oderne  teknik er 
metaldetektoren en af krigsindustriens op 
findelser. I 1945, da den kom til Danmark 
for at bistå ved fjernelsen af de 2 millioner 
landminer, hvormed besættelsesmagten hav
de befæstet den jyske vestkyst, var den et 
tungt instrument, der  foruden  selve minesø
geren omfattede en rygsæk med batterier og 
en bøjle med øretelefoner. Den var dyr at 
producere, bekostelig i drift og træ ttende at 
vandre ru n d t  med. Den elektroniske udvik
ling har siden gjort metaldetektoren til et let 
og handy redskab, og i midten af 1970erne 
var den blevet så billig at fremstille, at den 
blev introduceret forretningsmæssigt som 
udstyr til en attraktiv ny fritidsbeskæftigelse. 
Gå på skattejagt i den danske jo rd , hed det 
fristende i annoncerne.

Denne udvikling måtte vække bekymring 
på museerne, hvor man af  egen erfaring vid
ste, at metaldetektorerne kunne gøre god fyl
dest ved lokaliseringen af fortidslevn af m e
tal i jo rden . Siden 1960erne havde man hist 
og her anvendt detektorer ved arkæologiske 
udgravninger, ofte med velvillig bistand fra 
ingeniørtropperne, der havde stillet deres e r
faring og professionelle udstyr til arkæolo
gernes rådighed. Men det var for det meste 
sket i stilfærdighed, uden  at vække opm æ rk
somhed omkring resultaterne. Sporene fra 
udlandet skræmte.

I England, hvor metaldetektorerne var 
blevet introduceret som hobby-redskab nogle 
år tidligere end her, var der på kort tid opstå
et en sand folkebevægelse af »treasure h u n 

ters«, langt over 100.000 mennesker, af hvil
ke mange organiserede sig i foreninger. Det 
var umuligt at undgå, at mange skattejægere 
systematisk gennemtrawlede om råder med 
vigtige fortidsminder, bopladser, gravplad
ser, borgruiner etc., og gravede huller over
alt, hvor detektoren gav udslag. At man h e r
ved kunne tilføje fortidsminderne skade, si
ger sig selv. I Irland, hvor detektor-amatører 
forgreb sig på fundrige gravpladser af høj 
arkæologisk værdi, forsøgte man at tage m o
det fra dem ved at sprede store m ængder 
metalfolie i strimler og stum per ud over 
gravpladserne. En slags arkæologiske støjud
sendelser, som nok kunne gøre skattejagter
ne besværlige, men dog ikke formåede at 
standse dem.

I Danmark, hvor vi har  de gode danefæ
bestemmelser, og hvor vi nok har noget i re t
ning af  verdensrekord i arkæologisk forståel
se i befolkningen, er problem erne ikke helt 
så store som i de fleste andre lande. Nogle 
ville måske endda mene, at vi kun skulle være 
glade for den øgede udbredelse af metalde
tektorer, fordi den  uvægerligt medfører, at 
d e r  kom m er flere oldsager til museerne end 
forud.

Så enkelt er det imidlertid ikke. Detekto
rerne  ansporer til, hvad vi må have lov at 
kalde rovdrift på de arkæologiske forekom
ster i jo rden . Vi er selvfølgelig taknemmelige 
for ethvert nyt fund, der kommer til m useer
ne. Men fundene fortæller nu engang mest, 
når  de gøres i tilslutning til regulære arkæo
logiske undersøgelser, der  også giver viden 
om de jordlag, som de ligger i, og om andre 
forekomster på stedet. Når man står over for 
detektorfund, føler man mange gange, at de 
er blevet flået op a f jo rd e n  i utide.

I hæ nderne  på ansvarsbevidste am atørar
kæologer, som der heldigvis er mange af i 
Danmark, er metaldetektorerne ikke sa farli
ge. Den gode amatør véd, hvad han bør hol
de sig fra, og hvornår han skal standse, og 
han vil p rom pte bringe sine fund til et muse
um, ledsaget af så gode oplysninger om 
fundstedet og fundomstændighederne, at 
museet kan foretage de nødvendige efterun
dersøgelser. Men problemet er, at metalde
tektorerne tiltrækker en ny slags amatører -  
skattejægere, der  ikke på forhånd har de
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Fig. 7. Skatten fra  Skeldal ved Silkeborg stammer fra  den allertidligste bronzealder, ca. 1800 år f.K r. Den består a f  
værktøj og smykker. Der er tre økser og nakken a f en fjerde, en lille mejsel, en halsring, to armringe, to ørenringe, en 
spiralperle og en lille støbt dåse, alt a f bronze. Gemt i dåsen lå fundets kostbareste smykker: et sæt spiralsnoede ørenringe 
a f purt guld. Dåsen har sikkert prydet en kvindes bælte, men den ligner ikke nogen anden kendt bæltedåse fra  
bronzealderen. Dens form og udsmykyiing leder umiddelbart tanken hen på de bikuber a f  halm, der endnu var alminde
lige på vore oldeforældres tid.
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»gamle« amatørarkæologers viden og re 
spekt for fortidsminderne.

De første efterretn inger om de nye skatte
jægeres virksomhed gav anledning til æ ng
stelse. I flere tilfælde blev folk truffet med 
detektor og spade i travl virksomhed på fre
dede fortidsminder, og det skete endda, at 
detektorfolk i nattens m ulm  og mørke brugte 
deres instrum enter på steder, hvor der om 
dagen foregik arkæologiske udgravninger! 
Selv om det sjældent kunne bevises, var der 
al g rund  til at tro, at vigtige detektorfund, 
h e ru n d e r  også værdifuldt danefæ, ikke kom 
til museernes kendskab, men havnede i p ri
vate samlinger og hos mønthandlere.

Hvorledes kunne museerne imødegå d en 
ne trussel? I den lidt panikagtige stemning, 
som disse første efterretn inger fremkaldte, 
var der  mange arkæologer -  deriblandt også 
denne artikels forfatter -  der  alvorligt over
vejede at forsøge at få indført et generelt for
bud  mod brugen  af metaldetektorer til arkæ
ologisk skattejagt, således som det er gjort i 
nogle andre  lande. Men ingen af os var helt 
glade ved denne tanke. For den danske m u 
seumsverden, der  i alle led er så dybt a fhæ n
gig af befolkningens sympati, ville det givet
vis være en belastning at skulle håndhæve et 
forbud, som mange ville have svært ved at 
indse berettigelsen af. Og kunne et forbud 
overhovedet håndhæves effektivt? Ved at kri
minalisere skattejagten med metaldetektorer 
ville vi i virkeligheden kun med sikkerhed 
opnå ét: at fremtidige detektorfund aldrig 
ville komme til museerne. Altså det stik m od
satte af hvad man ønskede.

Som tiden gik, faldt sindene lidt til ro. Det 
viste sig, at overgrebene på de fredede for
tidsminder var færre, end man først havde 
frygtet. Og det var især beroligende, at de 
færreste af de markedsførte metaldetektorer 
kunne bruges til at lokalisere fund, der lå 
længere nede i jo rden  end i pløjelaget. Dette 
betød, at detektor-am atørerne sædvanligvis 
indskrænkede deres gravevirksomhed til det 
øverste jordlag, der  i forvejen var om rodet 
ved markarbejde og derfor kun var af ringe 
arkæologisk betydning.

Hertil kom, at metaldetektor-bevægelsen i 
hvert fald ikke i første omgang har fået den 
voldsomme udbredelse, man havde frygtet.

Ganske vist er der  solgt nogle tusinde detek
torer i Danmark. Men mange af dem bruges 
alene til nyttige praktiske formål som at loka
lisere nedgravede skelpæle, indm urede rør 
og elektriske kabler. Og en del af de detekto
rer, der  er anskaffet til skattejagt, ligger gi
vetvis ubenyttede i skabe og på lofter, fordi 
ejerne er blevet trætte af hobbyen, der kræ
ver megen vedholdenhed; de allerfleste gan
ge er det rustne søm og jernbeslag eller øl
kapsler, der  får detektoren til at udsende den 
forjættende bip-lyd. Til gengæld har det vist 
sig, at der  mange steder er kommet et frug t
bart samarbejde i stand mellem museerne og 
seriøse detektor-amatører, og at dette i nogle 
tilfælde har givet bemærkelsesværdige resul
tater.

Vi arkæologer kan endnu  ikke rose os af at 
have afklaret vor egen holdning til metalde- 
tektor-problemet i Danmark. Det er måske 
også for tidligt. Der skal flere erfaringer til, 
og det er usikkert, hvor mange aktive detek- 
tor-am atører vi på længere sigt skal regne 
med at have. De fælles arkæologiske organer 
-  Fortidsminderådet og Det arkæologiske 
Nævn — følger udviklingen så nøje, som det er 
muligt, og spørgsmålet drøftes livligt, hver 
gang arkæologer kom m er sammen på møder 
og konferencer. Men der tegner sig i dag et 
billede af en løsning, der formentlig vil kun
ne opnå tilslutning hos de fleste. Den inde
holder tre vigtige ingredienser. For det før
ste sikring a f visse arealer, dernæst en systema
tisk oplysningsvirksomhed og endelig opbygnin
gen af et fast samarbejde med detektor-amatører.

Først lidt om arealsikringen. At udenfor
stående ikke må bruge detektor og derefter 
grave i fredede fortidsminder turde være 
indlysende. Men også andetsteds er der 
um iddelbart b rug  for beskyttelse. Det gælder 
ikke mindst i de^ gamle skove, der er rige på 
fortidsminder, fordi de i å rhu n d red er  ikke 
har været pløjede. H er er Skovstyrelsen pa 
eget initiativ kommet os til hjælp ved at be
slutte, at man kun vil tillade, at der bruges 
metaldetektorer i skovene, når Nationalmu
seet i hvert enkelt tilfælde har givet tilladelse 
dertil.

På tilsvarende måde har en lang række 
kom m uner efter henstilling fra Frednings
styrelsen og tilskyndelse fra de lokale museer
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indført detektor-forbud på kommunale area
ler. Det er bl.a. sket, fordi man her og der 
har fået parkerne skæmmet af  huller, som 
ubetænksomme detektorfolk havde efterladt 
sig. Men forbudene er dog først og fremmest 
motiveret af de arkæologiske hensyn, og det 
er betydningsfuldt, at der herved er tilveje
bragt beskyttelse af potentielle arkæologiske 
udgravningsobjekter, især i vore gamle køb
stæder.

Der er ikke på nuværende tidspunkt aktu
elle planer om yderligere forbud. Men for
holdene kan hurtigt æ ndre sig, f.eks. hvis 
den tekniske udvikling medfører, at de al
mindeligt solgte detektorer bliver i stand til 
at lokalisere dybere liggende forekomster. 
Det vil kunne fremtvinge nye beskyttelsesfor
anstaltninger.

Nok så vigtigt er oplysningsarbejdet. I be
gyndelsen indskrænkede det sig til, at man 
fra arkæologisk side gennem Fortidsminde
rådet og Fredningsstyrelsen rejste indsigelse 
over for forhandlere, der  i reklamer og vej
ledninger gav fejlagtige eller vildledende op 
lysninger om brugen af detektorer ved for
tidsminder og om danefæ-lovgivningens be
stemmelser. Det stod imidlertid hurtigt klart, 
at man måtte træde aktivt ind direkte over 
for b rugerne af metaldetektorerne, og i 1982 
udsendte Fredningsstyrelsen og Nationalmu
seet i fællesskab en pjece, Metaldetektorer -  
fund  og fortidsminder, der giver klar besked til 
detektorejerne om, hvad de kan, må og bør -  
og hvad de ikke bør -  når deres apparater 
bringer dem i kontakt med levn fra fortiden. 
Pjecen er indtil nu trykt i to oplag på tilsam
men 35.000 eksemplarer. Den udleveres gra
tis på de kulturhistoriske museer samt på fol
kebibliotekerne, og seriøse forhandlere læg
ger den ved de detektorer, som de sælger. At 
pjecen har gjort god fyldest, er der  ingen 
grund  til at tvivle om.

I pjecen opregnes lovbestemmelserne om 
fund af danefæ og andre oldsager. Det kan 
nok være nødvendigt, for næppe ret mange 
véd, at enhver oldsag, hvor uanselig den end 
måtte være, skal afleveres, når den forekom 
mer i tilknytning til et fast fortidsminde som 
f.eks. en nedpløjet gravhøj eller resterne af 
en boplads. Der gøres også rede for de ind
skrænkninger i adgangen til at benytte detek

torerne på fredede fortidsminder, i skove og 
på visse kommunale arealer, der er omtalt 
ovenfor. Det understreges desuden, at man 
ikke må bruge sin detektor på privat jo rd , før 
man har opnået ejerens tilladelse -  en helt 
indlysende ting, skulle man synes, men dog 
alligevel den regel, der  hyppigst bliver over
trådt.

Pjecen indskrænker sig ikke til at advare og 
formane. Den fortæller også, hvor detektor
am atøren kan sætte ind med mulighed for at 
gøre gode fund  til gavn for arkæologien. Det 
kan f.eks. ske på arealer, der  er opfyldt med 
jo rd ,  som er hentet ved bygge- og anlægsar
bejder i bykernerne. Sådanne steder vil der 
så at sige altid være meget at finde.

Hvis en sådan indsats skal give det helt go
de resultat, må den ske i samarbejde med et 
arkæologisk museum. Her vil enhver detek- 
tor-amatør kunne hente råd og vejledning. 
Alle museer vil i dag være rede til at gøre en 
stor indsats for at komme detektor-folket i 
møde. Men der er et skrigende misforhold 
mellem antallet af  amatører, der gerne vil 
bruge deres detektor på arkæologiske opga
ver, og den arbejdskraft, som museerne er i 
stand til at reservere til dette samarbejde. Det 
kan give anledning til spændinger og skuffel
ser, som man gerne ville være foruden.

Fra dette sidespring til detektor-livets p ro 
blemer vil vi vende tilbage til emnet danefæ 
og betragte nogle af de vigtigste fund, der  i 
de forløbne år er gjort med metaldetektor. 
Der er blevet flere og flere af dem. Ser vi 
alene på fundene af danefæ fra Danmarks 
oldtid, kan vi fra 1977, da de første to detek
tor-fund blev afleveret, notere en stigning år 
for år. I 1983 var der  således brugt detektor 
på henved halvdelen af de lokaliteter, hvor
fra Nationalmuseet modtog danefæ fra old
tiden.

Uden at træde nogen for nær kan man 
fremhæve to fynske detektor-amatører, 
Johnny Hansen og Flemming Lyth, som de 
hidtil dygtigste og mest talentfulde arkæolo
giske skattejægere. At det ikke er held det 
hele, viser allerede deres første fund, som de 
gjorde i 1981, en lille guldstatuette fra ældre 
germansk jernalder. Den var splittet i små
stykker, der lå spredt i et stykke skov nær 
Nyborg sammen med andre stumper guld,
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Fig. 8. Guldskatten fra  en skov på Nyborg-egnen, der er 
nedlagt o. år 500, består hovedsagelig a f små bitte 
stykker guld. Det største stykke, guldmanden, er kun 6,1 
cm højt. Det har krævet en kæmpeindsats at finde alle 
fundets bestanddele i skovbunden, og det er næsten 
ubegribeligt, at man har fået de mindste stumper med. 
Skatten lå spredt over et stort areal. Mønten med op- 
hængningshullet er romersk, slået i 300-årene. Men  
både guldmanden og det smukke runde hængesmykke er 
dansk arbejde.

Fig. 9. Naturalistiske menneskefremstillinger fra  oldti
den er så sjældne, at guldmanden fra  Nybor g-skatten bør 
have sin egen illustration i fu ld  størrelse. Set med nuti
dens øjne er manden ikke køn. Men den svære halsring 
og hovedprydelsen, som der kun er få  rester af, viser, at 
vi står over fo r en person a f  hø] byrd eller måske en 
gudeskikkelse. Statuetten er lavet a f  tynde guldplader, 
der er hamret ud og loddet sammen. Da den kom til 
Nationalmuseet, manglede både højre arm og venstre 
ben. De blev imidlertid fundet sidenhen a f de to detektor- 
amatører.
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Fig. 10. A f  samme alder 
som Nyborg-skatten, men 
helt anderledes sammensat 
er skattefundet fra  Gudme. 
Det består a f  11 brakteater, 
en fingerring og en lille 
pynteknap med indlagte al- 
mandiner, alt a f  guld. Tek
nisk set er de blandt de mest 
fremragende guldsmedear
bejder, der nogensinde er la
vet i Danmark. Især den 
største a f brakteaterne er så 
perfekt i alle detailler, at 
man skulle tro, at den var 
lavet under en lup. Til fu n 
det hører også et enkelt styk
ke a f sølv, en romersk de- 
nar, som der er sat en øsken 
på, så den kunne anvendes 
som hængesmykke. Gudme 
har tidligere givet en guld
skat fra  sig, og den afbilde
de skat kaldes derfor Gudme 
2. Under sætningen a f den
ne artikel er der kommet 
endnu en skat i området, 
Gudme 3. Det bliver næppe 
den sidste.

nogle af dem så uanselige, at der skulle u tro 
lig årvågenhed, uopslidelig tålmodighed og 
særdeles gode øjne til at finde dem. Dette vil 
fremgå af fig. 8, hvor hele fundet er gengivet 
samlet.

Den lille guldmand (fig. 9) er betagende, 
fordi han bringer figurerne på de tabte guld
horn  i erindring. Hvorledes fundet skal tol
kes, er der ikke enighed om. Museumsin
spektør C. L. Vebæk, der i en menneskealder 
har  været Nationalmuseets flittigste danefæ
jæger, er mest tilbøjelig til at mene, at vi står 
over for en guldsmeds værksted eller lager. 
Andre opfatter det som en nedgravet skat, 
der er blevet splittet ved dyrkning.

De to fynske amatører, der straks ved det 
første fund etablerede et forbilledligt samar
bejde med Nationalmuseet, fulgte succes’en 
op med rekognosceringer i det rige jernal- 
der-omrade ved Gudme, også i samarbejde 
med Nationalmuseet og siden tillige med 
Fyns Stiftsmuseum. Dette arbejde er endnu  i 
gang, men det har allerede givet en overvæl

dende m ængde fund, mellem disse også en 
guldskat, der i sin vægt er af beskeden stør
relse, men som im ponerer ved guldsmedear
bejdets kvalitet (fig. 10). Blandt Gudme-fun- 
dene er der i øvrigt flere sjældne romerske 
sølv- og guldmønter, en enkelt af  dem endda 
den eneste bevarede af sin art.

Også Nationalmuseets middelalder-afde
ling har haft udbytte af samarbejdet med ta
lentfulde detektor-amatører. Af størst ræk
kevidde er en systematisk rekognoscering, 
som chauffør Ole Bundgaard  har foretaget 
på arealer ved T årnborg  kirke, hvor fore
komsten af en mængde smågenstande fra 
middelalderen antyder, at der på dette sted 
har ligget en by, måske forgængeren for 
Korsør. En supplerende arkæologisk udgrav
ning, som netop er afsluttet, har bestyrket 
denne teori.

Det helt store lod i det arkæologiske lotteri 
trak Ole Bundgaard  dog et andet sted. På en 
m ark i Blæsinge ved Havrebjerg optog han 
en lille sammenfoldet blyplade. Det lignede
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Fig. 11. »... Jeg besværger jer  ... ved. Faderen og Sønnen og Den hellige And, at I  ikke skader denne Guds tjener, 
hverken i øjne eller i lemmer eller i marv eller i noget ledbånd ...«. Dette er den centrale del a f  runeindskriften på 
blypladen fra  Blæsinge, der altså har skullet sikre sin besidder et godt helbred.

mest en stump affald, og de fleste ville have 
kastet stykket bort. Men Ole B undgaard  lin
dede lidt på en af folderne og så svage spor 
af indridsede runer. Efter udfoldningen på 
Nationalmuseets konserveringsanstalt viste 
pladen sig at rum m e intet m indre end Dan
marks hidtil længste runeindskrift, en be- 
sværgelsesformular på latin fra o. år  1200 
med over 500 ru n e r  (fig. 11).

Mange andre detektor-am atører har indle
veret danefæ. Der er fund fra alle dele af 
bronzealderen, fra jernalder,  middelalder og 
nyere tid frem  til 1800-årene. Når man ser 
bort fra de helt store og usædvanlige fund, af 
hvilke de mest betydningsfulde er nævnt 
ovenfor, er der  én ting, der især falder i øjne
ne: den hyppige forekomst af bronzesmyk
ker fra yngre germansk je rna lder  og vikinge
tid. Særlig mange er kommet fra Aalborg 
(fig. 12), men de optræ der i opsamlinger 
overalt i Danmark. Sådanne smykker var 
ikke ukendte tidligere, men m ængden i de- 
tektor-fundene overrasker unægtelig, og fæ
nom enet kaster nyt lys over handelslivet i 
oldtidens slutfase.

Den største af alle fun d g ru p p er  udgøres 
dog af mønterne. I treåret 1981-83 har Nati
onalmuseet som danefæ modtaget ca. 5.500 
mønter, fordelt på 384 fund, hvoraf over 
halvdelen er gjort med metaldetektor. Der er 
mange nyheder iblandt. Fra oldtiden således 
im porterede mønter, der ikke tidligere er 
fundet i Danmarks jo rd  — i 1983 foruden de

allerede omtalte romerske m ønter også den 
første Karl den Store-mønt, der nogensinde 
er kommet til Nationalmuseet som danefæ; 
den er slået i Pavia i Norditalien o. år 790. 
Fra middelalderen lægger man mærke til 
hidtil ukendte typer og varianter af mønter, 
som er slået i Danmark.

Langt de fleste mønter, der kommer til 
Nationalmuseet som danefæ, findes imidler
tid i forvejen i Den kgl. Mønt- og Medaille- 
samling. Engang imellem bliver vi derfor 
spurgt om, hvad vi dog vil med så mange ens 
mønter. Var det ikke meget bedre at sælge 
dem  til m ønthandlere, således at samlere 
kunne få glæde af dem.-' Bestemt ikke. Det 
må nemlig erindres, at ældre tiders mønter 
ikke er industriprodukter i m oderne for
stand. De er præget med stempler, der blev 
tildannet hver for sig. Disse stempler havde 
en begrænset holdbarhed og måtte fornyes 
med korte mellemrum. Ved at studere de 
små afvigelser, der  forekommer inden for de 
enkelte udm øntninger, kan møntforskerne 
danne sig et indtryk af, hvor mange mønter

Fig. 12. E t lille udvalg a f de seneste års talrige metalde- 
tektorfund fra  Aalborg. Ældst — og eneste guldsag — er 
en sønderbrudt brakteat fra  o. år 500. Videnskabeligt 
samler interessen sig om en række sjældne bronzespænder 
med sølv- og guldbelagte ornamenter med fugle og dyr 
fra  yngre germansk jernalder. Vikingetiden repræsente
res i fundene a f adskillige bronzesmykker, deriblandt de 
afbildede gennembrudte spænder i Urnes-stil.
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Fig. 13. Fra den helt forsvundne herregård Tulstrup, 
der er blevet opslugt a f grevskabet Frijsenborg, stammer 
denne sjældne springvandsfigur fra  1600-årene, der er 
fundet i et mosedrag. Hullerne viser, at der er strålet 
vand ud a f kvindens mund og bryster og fra  det hjerte, 
som hun holder i venstre hånd. Figuren minder på 
mange måder om den kendte vandkunst, som i 1609 blev 
opsat på Gammeltorv i København.

der blev slået til forskellig tid. Men kun når 
materialet er tilstrækkelig stort. Møntfor
skerne har også brug for de mange mønter, 
når  de skal afgøre, hvor i Danmark m ønter
ne er blevet slået. Det må i reglen opklares 
ved hjælp af kendskabet til fundstederne.

Det må også fremhæves, at m ønter har den 
særlige arkæologiske kvalitet, at de næsten al
tid kan dateres sikrere og mere nøjagtigt end 
andre  fund. Derfor er de af uvurderlig vær
di, når de findes sammen med andre gen
stande eller i tilknytning til bygninger og an
dre  anlæg fra fortiden.

Der er således mange grunde til at fasthol
de danefæ-lovgivningens krav om, at alle 
fund  af ældre m ønter  skal afleveres til rigs
antikvaren.

De mange nye fund af mønter, der gøres 
med metaldetektorer, har skabt stor travlhed 
i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling på Nati
onalmuseet. Alligevel kan der ikke være tvivl 
om, at en del af de detektor-fundne mønter 
aldrig når frem til museet. Det er jo  en u d 
bredt hobby at samle på mønter, og for nogle 
findere kan fristelsen til at beholde m ønterne 
være for stærk. Hvor meget Nationalmuseet, 
og derm ed møntforskningen, går glip af, er 
det svært at bedømme. Noget mister vi givet
vis. Men mon man dog ikke trods alt har lov 
til at tro, at de allerfleste betydningsfulde 
fund  ender på rette sted.'"

Denne oversigt over de sidste tre års danefæ 
gør ikke krav på at være fuldstændig. End 
ikke alle vigtige fund har der været plads til 
at nævne. Nogle vil savne en omtale af det 
11.000 år gamle slagvåben af rensdyrtak fra 
Sebbelung på Fyn og af det smukke ravsmyk
ke fra stenalderen, der er fundet i Dokkedal. 
Et fund af middelalderlige guldmønter på 
Rømø kirkegård fortjente også nogle ord, og 
det ville være forkert at forbigå et sa usæd
vanligt danefæfund som den prægtige 
springvandsfigur af bronze fra Christian IV s 
tid, der højst uventet dukkede op af et mose- 
hul i Tulstrup ved Hammel. Den får derfor 
lov at afslutte denne artikel (fig. 13).

Mit ærinde har været at fortælle, hvorledes 
det står til med danefæ i dag. Svaret må væ
re: Jo  tak — der er problemer, men det gar 
strygende.
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Herregården på Frilandsmuseet
A f  P e t e r  M i c h e l s e n

Fig. 1. Tegningen viser herregården på Frilandsmuseet. Bygningerne er tegnet med forskellig detaljeringsgrad. Laden, 
som er mest detaljeret, har stået færdig på museet siden 1965. De øvrige avlsbygninger er nedtaget og deres 
genopførelse nu påbegyndt. Hovedbygningen, hvis omrids blot er antydet i baggrunden, er endnu ikke erhvervet. 
Tegning a f Frode K uk 1983.

Det har længe stået klart, at der bør være en 
herregård  på Frilandsmuseet ved Sorgenfri. 
Derfor blev i 1952 alle avlsbygninger fra Fjel
lerup Østergård i Djursland hjemtaget til 
museet. I 1965 kunne laden åbnes for publi
kum. Det er den store agerumslade i bin
dingsværk, som ligger i den nordligste ende 
af museumsområdet.

Pa tegningen Fig. 1 ses laden i forgrunden, 
den høje brede bygning med skraveret tag. 
Den har hidtil ligget alene på Frilandsmuse
et, selv om den på sit hjemsted var en del af

et større gårdanlæg. Også de andre længer af 
denne avlsgård er nedtaget og overført til 
museet. H er har bygningstømmeret m.v. 
gennem mange år været magasineret, uden 
at det er lykkedes at få det genrejst.

Det er meningen, at herregården  på Fri
landsmuseet i løbet af de nærmeste år skal 
gøres fuldstændig. På tegningen kan man se, 
hvordan avlsgårdens øvrige længer vil føje 
sig til laden og omslutte en stor gårdsplads. 
Det er også antydet, hvordan herregårdens 
hovedbygning tænkes placeret.
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Fig. 2. Ældre fotografi, der viser Fjellerup Østergård på hjemstedet, set fra  syd. De nærmeste bygninger er laden og 
portlængen. Til højre heifor ses svinehuset. Bagi>ed anes tagryggen a f  hovedbygningen. Til venstre, i brandsikker 
afstand fra  laden, ligger gårdens smedje. Julie Laurberg &  Gad fot.

Mange vil nok spørge, hvorfor der skal væ
re en herregård  på Frilandsmuseet. Når man 
tager i betragtning, hvor stor en del af  Dan
marks jo rd , der  har været dyrket fra h e rre 
gårde, er det dog nærliggende, at også sådan 
en gård skal findes på statens landbygnings- 
museum  med dets forpligtelse til at skabe og 
opretholde en repræsentativ samling.

De gårde og huse, der  flyttes til Frilands
museet, udvælges efter bestemte principper. 
Det tilstræbes således, at hele den periode, 
hvorfra der  er bevaret landbygninger, bliver 
belyst. Ligeledes ønsker man at vise bygnin
ger fra alle egne af landet. Endelig lægges 
der  megen vægt på, at museumsgæsterne 
kan få indtryk af, hvordan folk før i tiden har 
boet og levet inden for de forskellige sociale 
lag. Frilandsmuseet er ikke blot et museum 
for gårdmandsstanden, men man kan også se 
husmænds, landhåndværkeres og Fiskeres 
huse. Den sidste forøgelse af museet er et

fattighus, der  gør det muligt at illustrere de 
dårligst stilledes vilkår.

For at give et afbalanceret billede af forti
dens landbosamfund må Frilandsmuseet i- 
midlertid også omfatte en fuldstændig h e rre 
gård. Mange af de gårdm ænd, der  har boet 
på museets gårde, har været fæstere under 
en herregård, og en stor del af dem har ydet 
hoveri på dens m arker eller i avlsgården. 
Først når herregården  er helt genopført, 
genspejler bebyggelsen på Frilandsmuseet de 
faktiske magtforhold i det gamle landbosam
fund.

H vordan Fjellerup Østergård engang har 
taget sig ud i landskabet, frem går af et ældre 
fotografi (fig. 2). Gården ligger lige øst for 
landsbyen Fjellerup, der  også har givet navn 
til sognet, og hvor stedets kirke findes. Når 
man i nogen afstand ser gården fra syd, kan 
man i den ljerne baggrund få et glimt af Kat
tegat.
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Fig. 3. Fjellerup Østergårds lade er her under nedtagning. Tag og ydervægge er fjernet, men højremskonstruktionen 
står tilbage. Set fra  syd kan man gennem tømmerskelettet ane hovedbygningen med den yngre sidefløj. Længst til højre 
østlængen. Midt i billedet hundehuset. Frode Kirk fot. 1952.

Gården har haft en omskiftelig ejendoms- 
historie, siden den nævntes første gang i slut
ningen af 1400-årene, vist ejet af et medlem 
af slægten Glob. Fra 1889 har den under  
slægten Juel været forbundet med herregår
den Mejlgård i nabosognet mod øst, Gles- 
borg sogn. Tæt øst for Fjellerup Østergård 
begynder Mejlgårds skove. Til begge herre
gårde har hørt mere skov end ager. Øster
gård har altid været langt den mindste af de 
to og er yderligere i tidens løb indskrænket 
ved udstykninger. Længe en beskeden gård 
kunne den efterhånden dårligt kaldes en 
herregård. Da udlængerne var nye, blev der 
vel dyrket over hundrede hektar fra dem. 
Ved midten af vort å rhundrede  var de gamle 
udlænger blevet overflødige. Dette var bag
grunden  for, at avlsgårdens bygninger blev 
skænket til Frilandsmuseet.

Indtil nu er det kun laden, man har kun
net se på museet. Denne bindingsværkslænge

har en betydelig størrelse både i længde, 
bredde og højde, hvis man sammenligner 
med museets øvrige bygninger. Den er op 
ført i høj remskonstruktion. Det vigtigste bæ
rende tøm m er er to indvendige rækker stol
per på langs gennem bygningen. De er for
bundet på tværs med to bjælker over h inan
den ved hvert stolpepar. I bygningens læng
deretning er stolperne også forbundet ved 
hjælp af forskellige stykker tømmer, hvoraf 
det øverste er højrem m en (Fig. 3). Fler og på 
ydervæggene hviler taget. Mellem de to ræk
ker stolper er ladegulvene til anbringelse af 
de forskellige kornsorter. Mellem de indven
dige stolper og ydervæggene har man også 
anbragt korn i den ene side, men ved den 
anden  er der så god plads, at kornlæssene i 
dette såkaldte agerum  har kunnet køre helt 
ind i laden gennem gavlportene.

Laden har ligget ved den sydlige side af 
gårdspladsen. I forlængelse af laden mod øst
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Fig. 4. Opstalt a f  lade og portlænge set fra  syd. Denne lange facade i bindingsværk er, hvad forbipasserende på vejen 
f / r  i tiden har set til gården. Ca. 1:500. Opmålt og tegnet 1940 a f  Mogens Boertmann og Ole Thomassen.

Fig. 5. Plan a f Fjellerup Østergårds avlsbygninger ved Frilandsmuseets overtagelse. Nord opefter. Ca. 1 :500.
Til venstre kostald. Forneden lade med gennemkørsel i siden nærmest gårdspladsen. I forlængelse a f laden portlænge 
med vognport og køreport samt i den udragende ende kornmagasin og vognport. I østlængen redskabsrum ved siden a f 
køreporten. Dernæst følger herskabsstald, følstald, hestestald, svinestald til søer og i tværlængen svinehus. I  nordgavlen 
brændselsrum. Opmålt 1952 a f  Frode Kirk. Tegnet a f  samme og suppleret 1984.

var der en lavere og kortere længe (fig. 4). 
Den vil på Frilandsmuseet ligesom på hjem
stedet komme til at dække en del af ladens 
knægtbyggede østgavl. Denne kortere længe 
indeholdt bl.a. indkørselsport, kornmagasin 
og vognporte. I modsætning til laden har 
denne længe og resten af avlsgården været

opført i en normal bindingsværkskonstruk- 
tion med spærtag hvilende på ydervæggene. 
På planen fig. 5, der viser avlsgårdens indret
ning ved museets overtagelse, kan man se, 
hvordan portlængen egentlig blot udfylder 
m ellem rum m et mellem laden og østlængen 
samt fortsætter lidt udefter mod øst.
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Den længe, der har afgrænset gårdsplad
sen til denne side, er gårdens længste, over 
65 m lang. Lige inden for køreporten ligger 
herskabsstalden med plads til fire køreheste. 
Ved siden af er der et rum  med følbokse. 
Hovedrum m et i østlængen er en stald til fjor
ten arbejdsheste. Frem til museets nedtag
ning af bygningerne var den nordlige ende 
af denne længe præget af de senere generati
oners omfattende svineavl. Hvor der før hav
de været karlekamre, var der nu grisesøer. Et 
tidligere fårerum  var lavet om til svin, og en 
tværgående længe stak ud af gårdanlægget 
mod øst, helt indrettet til svin. Ved nordgav
len var der brændselsrum, tæt ved hovedbyg
ningens køkkenregion.

Ved den modsatte side af gårdspladsen har 
vestlængen rum m et kostalden. I den ene en 
de var denne længe sammenbygget med la
den. Kostalden blev moderniseret ved å r 
hundredskiftet. Ved den lejlighed forsvandt 
røgterens rum. Den vigtigste æ ndring var, at 
der  blev indrettet fodergange. For at de kun 
ne være der, måtte man gøre bygningen no
get bredere ved en udvidelse i den side, der 
vendte væk fra gårdspladsen. I kostalden 
kunne vel være et halvt hundrede  køer, og 
herudover var der plads til kalve m.m.

Denne kortfattede gennem gang af længer
ne giver en fornemmelse af forholdene i den 
sidste ende af gårdens historie. Men i tidens 
løb er der sket en hel del æ ndringer med 
hensyn til længernes indretning og anvendel
se. Det gælder mindst laden, som ellers nok 
er den ældste af avlsgårdens bygninger. Det 
antages gerne, at den rækker tilbage til om 
kring 1600, men den er siden sin opførelse 
blevet udvidet flere gange, især ved forlæn
gelser i vestenden. Både i kostalden og i øst
længen er der foretaget endnu  flere end de 
nævnte forandringer inden for den tid, man 
har underre tn ing  om. Det er klart, at der og
så kan være forekommet bygningsændringer 
tidligere i disse længers tilværelse, der vel i 
hvert fald når godt tilbage i 1700-årene.

Også Fjellerup Østergårds hovedbygning 
har undergået ændringer, og i den ene side
fløj af det trefløjede anlæg er der slet ikke 
bindingsværk, men den er en yngre grund- 
mursbygning. Hovedbygningen ligger stadig 
på sit oprindelige sted og har i adskillige år

været brugt til formål, der intet har at gøre 
med dyrkningen af jo rderne.

Det vides ikke, hvilken hovedbygning der 
engang skal indgå i Frilandsmuseets h e rre 
gård. Det kan godt tænkes at blive en anden 
end den, der hører sammen med avlsgården. 
Det haster ikke med at træffe beslutning h e r
om. Men spørgsmålet om en hovedbygning 
vil naturligvis melde sig, om ikke før, så når 
avlsgården er helt genopført.

Det har hidtil været Frilandsmuseets hold
ning, at tiden på dette punkt ville arbejde for 
museet. Det er u nder  nutidige økonomiske 
forhold vanskeligt at bebo og vedligeholde 
en upraktisk og utidssvarende hovedbygning 
til en stor landbrugsvirksomhed. Samtidig 
erkendes det mere og mere, at der  er g ræ n
ser for, hvor mange gamle bygninger man 
har råd til at bevare gennem  fredning på de
res oprindelige sted. Frilandsmuseet stiler i 
øvrigt efter en mindre og mere anonym ho
vedbygning end dem, der mest har været an 
tikvarisk interesse for, og som helst skal sik
res, hvor de hører  hjemme. En beskeden øst
jysk hovedbygning i bindingsværk vil nok 
passe bedst ved den fjerde side af herregår
dens gårdsplads.

På Fjellerup Østergård, ligesom på mange 
andre  herregårde, har avlsgården været skilt 
fra hovedbygningens område ved en række 
lindetræer. H er stod et hundehus, hvis bebo
er vogtede skellet mellem de to gårdspladser. 
Når man kom kørende til gården, krydsede 
man fra porten skråt over gårdspladsen til en 
gennemkørsel midt i trærækken. H er kom 
man ind på den m indre gårdsplads foran ho
vedbygningen og kunne svinge ru n d t  til ind
gangsdøren.

På Frilandsmuseet vil der også komme en 
række lindetræer, der m arkerer  grænsen 
mellem de to forskellige sfærer. På den an
den side af hovedbygningen vil der blive ind
rettet en have (fig. 7). På et fladt træløst areal 
er det meningen i tilknytning til huset at an 
lægge en såkaldt parterrehave med blomster
bede og lave hække i geometrisk mønster. 
Denne åbne have, der overskues fra hoved
bygningens vinduer, og som anlægges i ha r
moni med havefacadens arkitektur, vil blive 
indram m et af høje træer. Hvor det flade om 
råde begynder at hælde ned mod Mølleåda-
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len, skifter haven karakter. Som det kendes 
fra mange herregårdshaver, vil det også på 
Frilandsmuseet være sådan, at m an fra den 
strengere, geometrisk anlagte have kan gå vi
dere til en mere landskabspræget have med 
græsarealer og spredte g ru p p er  af træer. 
Med andre  ord vil den såkaldte franske have
stil være repræsenteret nærmest boligen, den 
engelske i lidt større afstand fra huset og 
især, hvor terrænet er lidt mere bevæget.

De her omtalte æ ndringer i landskabet i 
den  nordligste del af Frilandsmuseet har  væ
ret planlagt gennem  en del år. Da placerin
gen af herregårdsladen først var besluttet i 
1963, var der  i virkeligheden derm ed dispo
neret for hele denne del af museumsområ- 
det. Selv om herregårdens hovedbygning 
endnu  ikke er valgt, er dens beliggenhed no
genlunde fastlagt, fordi den skal ligge på en 
bestemt måde i forhold til avlsgården, uanset 
om den bliver trefløjet eller enfløjet, og u an 
set om den bliver lidt længere eller lidt korte
re. Dermed er det også givet, at p a rte rreha
ven skal ligge på en del af det græsklædte 
areal, der  for tiden optages af en midlertidig 
parkeringsplads. T ræerne til havens bageste 
afgrænsning er forlængst plantet. På den an 
den side af disse træer ligger den lange smal
le asfalterede parkeringsplads, der  er fælles 
for Frilandsmuseet og Nationalmuseet i Bre

de. Den plads forlænges mod vest. Ud for 
denne nye ende af pladsen bruges en stor 
m ark  som græsklædt parkeringsplads. Den 
er allerede omkranset af lange rækker af lin
detræer, et af de træk, der er så karakteristi
ske for herregårdes omgivelser. I hjørnet af 
denne  plads tænkes indrettet et nyt billetsalg, 
hvorfra man i en lindeallé langs herregårds- 
haven kan bevæge sig ind i museet.

Dette nye nordlige billetsalg afløser det 
midlertidige, der  siden 1965 har været ind
rettet i et gammelt lysthus. Det har hele tiden 
været meningen, at dette lysthus skulle indgå 
i herregårdshaven. Det blev placeret sådan, 
at det kom m er til at ligge ved overgangen 
mellem den franske og den engelske have. 
Fra lysthuset ser man hen over parte rreha
vens blomsterbede op mod hovedbygningen. 
Flvis m an fra lysthuset går lidt ned ad skrå
ningen, kan man gennem den engelske have, 
hvis bevoksning allerede er forberedt, spad
sere tilbage mod gården og videre øst om 
herregårdens frugthave og avlsgårdens byg
ninger. Der vil være mulighed for på denne 
tu r  at se nogle af  den slags overraskende ind
slag, der  i sin tid var typiske for den rom anti
ske have: Måske en grotte med en kilde, lidt 
længere frem m e ad den snoede sti eventuelt 
en skulptur eller en vase. Et sted i skovtyk
ningen finder man endnu  et lysthus, opført

Fig. 6. Laden fra  Fjellerup 
Østergård under genopfø
relse på Frilandsmuseet. 
Nogle a f de indvendige stol
per er rejst og parvis fo r
bundet med to bjælker på 
tværs. Længst til højre ses 
den ene ydervæg. Den an
den er endnu ikke sat op. 
Frode Kirk fot. 1963.
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Fig. 7. Plan over den nordlige del a f  Frilandsmuseet, som det vil være indrettet, når herregården er færdig og 
herre gårdshav en anlagt. Nord opefter. Ca. 1:2500. Nærmere forklaring, se hovedteksten. Ud over herregården og de 
to lysthuse er de angivne bygninger et eksisterende toilet (øst fo r gården), det kommende billetsalg (vest fo r gården) og 
helt mod vest fiskerboderne fra  Nymindegab, syd derfor gården fra  Lønnestak samt ovre mod sydøst gården fra  Vemb. 
Tegnet a f Mogens Brahde 1984 på grundlag a f  projekteringsskitser ved Frode Kirk.
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Fig. 8. Laden fra  Fjellerup Østergård efter genopførelsen på Frilandsmuseet, set fra  sydsydøst. Liggende alene i 
landskabet virker bygningen først stor, når man kommer helt hen til den. Portlængen må tænkes anbragt i forlængelse 
a f laden mod højre. N . Elswing fo t . 1965.

for nogle år siden. Og til sidst på denne 
vandring kom m er man til dansepladsen, 
hvor Frilandsmuseets opvisninger af folke
dans foregår. H er ender herregårdens have 
ved en lindeallé, der fører tilbage til avls
gården.

Alt dette har  gennem  en del år været plan
lagt og skitseret. Noget er allerede virkelig
gjort: laden, træerne, lysthusene. Andet hø
rer  frem tiden til, dels den allernærmeste, 
dels den lidt fjernere. Det helt aktuelle er 
avlsgården. Efter mange års stilstand er ar
bejdet med den igen taget op. Nu gælder det 
om at få den gjort færdig.

Efter de nedskæringer af de statslige bevil
linger, som Frilandsmuseet har  været udsat 
for i de senere år, må opgaven betragtes som 
for stor at klare alene. Museet råder  over 
kvalificerede medarbejdere, hvis lønninger 
betales af de normale bevillinger, men som 
ganske vist også skal løse andre  opgaver.

Hvad der  er b rug  for, er nogle tilskud udefra 
til betaling af materialer og nødvendig frem 
med arbejdskraft til særlige opgaver.

Frilandsmuseet har  derfor  i 1983 begyndt 
en kampagne for at skaffe økonomisk hjælp 
fra anden  side end de statslige myndigheder. 
Aktionen fik en god start ved et betydeligt 
bidrag fra Kreditforeningen Danmarks Fond 
for Særlige Formål, der også stillede en fort
sættelse i udsigt. Selskabet Frilandsmuseets 
Venner har med henblik på Frilandsmuseets 
herregård  foranstaltet en indsamling blandt 
sine medlemmer, og den har også givet godt 
resultat. Siden har Brødrene H artm ann’s 
Fond bidraget væsentligt.

Frilandsmuseet er taknemmeligt for den 
værdifulde hjælp, der  er modtaget. Man er 
dog endnu  langt fra målet. Frilandsmuseets 
Venner såvel som museet håber, det vil være 
muligt at opnå flere tilskud til dette formål.
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Skattefundet fra Smørenge
En nedgravet skat fra folkevandringstid på Bornholm
A f  A n n e  K r o m a n n  o g  M a r g r e t h e  W a t t

En kold vinterdag i begyndelsen af 1983 blev 
6 romerske denarer  afleveret på Bornholms 
Museum. De var fundet af et par arkæologisk 
interesserede bornholmere, der gennem 
længere tid havde samlet overfladefund på et 
udstrakt bopladsområde ved Smørenge i Ve- 
stermarie sogn. De seks m ønter havde ligget 
inden for et ganske lille område, hvilket i sig 
selv kunne antyde, at der  meget vel kunne 
være flere.

For ikke at friste nogen til med skovl og 
spade at gå i gang på egen hånd, rykkede 
medarbejdere fra Nationalmuseet og B orn
holms Museum straks ud og gennemsøgte 
den øvre del af pløjelaget til u nder  metalde- 
tektordybde. Resultatet blev hurtigt yderlige
re 41 denarer.

På grund  af de ublide vejrforhold med 
frost, sne og blæst måtte en nærm ere u n d e r 
søgelse af fundstedet udsættes til senere på 
foråret. Megen nedbør i den følgende tid

gjorde, at jorden først i begyndelsen af maj 
var tjenlig til en egentlig udgravning.

På grundlag af både luftfotos og tilstede
værelsen af  mange overfladefund var der 
ikke tvivl om, at fundstedet lå inden for et 
endda meget stort bopladsområde, der i tid 
ser ud  til at spænde fra romersk je rna lde r  til 
vikingetid. Det var derfor  på forhånd klart, 
at der  kun kunne blive tale om at undersøge 
en meget begrænset del af bopladsområdet. 
Da det var sikkert, at der endnu måtte ligge 
mange m ønter og eventuelt også andre fund 
af  betydning i pløjejorden, var det nødven
digt at fjerne den i ganske tynde lag og gen
nemsøge hvert lag med metaldetektor 
(fig. 1). Efterhånden som den maskinelle af
dækning nærm ede sig bunden  af pløjelaget, 
og antallet af denarer  havde passeret halv
andet hundrede , kunne der ikke længere væ
re tvivl om, at der måtte være tale om en 
større, splittet møntskat.

Fig. 1. Udgravningsområdet ved undersøgelsens begyndelse. Pløjejorden skrabes a f  i tynde lag, der løbende gennemsø
ge s med metaldetektor.
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Fig. 2. Resterne a f  det knuste lerkar med denarer in situ.
Fundstedet for hver enkelt mønt indmåltes 

løbende i plan, således at m an senere kunne 
have mulighed for at vurdere  fundets art og 
karakteren  af  spredningen.

Ved pløjelagets undergræ nse i det niveau, 
hvor bunden  af de m oderne plovfurer tegne
de sig som smalle, parallelle striber i det u- 
rørte kulturlag, åbenbaredes det, ingen havde 
turdet d røm m e om: de endnu  urørte  dele af 
skatten. Underdelen  af et lille lerkar var fyldt 
med mønter, der  skimtedes gennem revner i 
karsiden som en kompakt klump (fig. 2). 
Rundt omkring lå skår af karrets overdel 
blandet med de mønter, der var væltet ud, da 
ploven ramte karret. I en koncentration af 
lerkarskår og denarer  i bunden  af plovfuren 
lige ved siden af  karret fandtes en enkelt 
guldmønt, en solidus, hvis samhørighed med 
de mange denarer  gør, at fundet har stor 
betydning for vurderingen  af folkevan- 
dringstidens møntskatte.

Der kunne ikke ses noget egentligt fyld
skifte omkring resterne af karret, men ved 
en omhyggelig afrensning af det omkring 
200 m 2 store udgravningsfelt tegnede sig en

række anlægsspor i det lerede kulturlag. 
Fyldskifterne stammede fra mindst to adskil
te bebyggelsesfaser. Den yngste — repræ sen
teret ved en række vægstolper, der  forløb 
umiddelbart op til det sted, hvor møntskat
ten var nedsat — gennemskår et tykt rom er
tids kulturlag. Fylden i stolpesporene bestod 
næsten udelukkende af rødbrændt lerklining 
iblandet lidt trækul, men indeholdt ingen da
terbare fund. Efter stolpesporenes dybde at 
døm m e må gulvet i det hus, de har hørt til, 
have ligget 15-25 cm højere, men er nu bort- 
pløjet. Ud fra møntkarrets bundniveau og de 
stratigrafiske iagttagelser er det sandsynligt, 
at skatten var gemt u nder  gulvet i dette hus, 
anlagt oven i et eller flere udjævnede huse 
fra romersk jernalder. Ved afrensningen af 
det underliggende kulturlag fremkom et 
ganske stort fundmateriale fra overgangspe
rioden ældre-yngre romersk je rna lder (dvs. 
160-200 e.Kr.) (fig. 3). Men at der faktisk og
så må have været en bebyggelse netop fra 
folkevandringstid på stedet fremgår af bl.a. 
løsfundet keramik og foden af et glasbæger 
af  den  såkaldte Snartemotype fra 5.-6. årh.
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Fig. 3. Fund fra  afrensning a f det romertidige kultur
lag. Bronzefibula med sølvbelægning, »melonperle« og 
spiral-fingerring a f  sølv.

Tomten af endnu et nedbrændt, lidt ældre 
hus, der sås som en større koncentration af 
rødbrændt lerklining og trækul, optog det 
meste af feltets vestlige halvdel. Rester af et 
stenbrolagt, lerpakket fundam ent — måske 
fra et ildsted -  og en koncentration af  slagge
fragmenter, der lå et par meter fra ildstedet, 
synes at være det første sikre vidnesbyrd om 
romertids smedevirksomhed på Bornholm. 
En stenrække uden for hustomten kan være 
rester af en brolægning langs huset.

At smedetomten er nedbrændt, er ikke 
overraskende, idet smedevirksomhed kræver 
en kraftig opvarmning af essen og tillige u d 
vikler mange gnister. Det er derfor forståe
ligt, at man ofte foretrak at placere den 
brandfarlige smedje i sikker afstand fra an 
den bebyggelse.

Fundene fra det stærkt lerholdige kultur
lag, der dækkede store dele af resten af fel
tet, har ganske samme karakter som fundene 
fra »smedetomten«. Det er derfor sandsyn
ligt, at hovedparten af kulturlaget stammer 
fra udjævning af smedetomten -  eller måske 
fra en større bebyggelse, der brændte ved 
samme lejlighed.

Ud fra skattens spredningsmønster kan 
der ikke herske megen tvivl om, at alle de 
mønter, der fandtes i pløjelaget, hører til en 
samlet skattenedlæggelse. Mønterne var 
spredt vifteformet fra et enkelt punkt -  
m øntkarret — som resultat af gentagen pløj
ning og harvning i et bestemt mønster 
(fig-4).
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Fig. 4. Spredningen a f  møntskatten. Til højre ses mønt- 
karret tæt ved plovfuren (stiplet). •  denarer nederst i 
plovfuren, o denarer i pløjelagets nedre del, + denarer i 
pløjelagets øvre del. Den asymmetriske spredning skyldes 
et specielt pløje- og harvemønster i udkanten a f  den 
mark, hvor fundet gjordes.
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Fig. 5. Resterne a f  de to lerkar. T il venstre karret med mønterne, til højre skår a f  endnu et kar, der kan have indeholdt 
en del a f  skatten.

Ganske vist viste der  sig ved sammensæt
ningen af  lerkarskårene i k lumpen af m ønter 
og skår både at være dele af selve m øntkarret 
såvel som af et vistnok næsten tilsvarende lille 
kar med runde t bund  (fig. 5). Det var ikke 
u n d e r  udgravningen muligt at skelne skåre
ne fra de to kar, endsige konstatere, om nog
le af de spredte m ønter oprindelig kan have 
ligget i det stærkt fragm enterede kar, eller 
om det kan have fungeret som låg over det 
første kar.

Fig. 6. To synå metalbarrer a f  
henholdsvis sølv og sølv- og 
kobberblandet guld.

I m øntkarret lå -  foruden  313 denarer  -  to 
ganske små m etalbarrer af henholdsvis sølv 
og sølv- og kobberblandet guld (fig. 6). Sam
men med de 171 denarer  og den enlige soli
dus uden  for karret omfatter fundet således 
485 m ønter og er herm ed det hidtil største 
fund  af romerske m ønter i Danmark.

Møntbillederne
D enarerne tilhører alle 1.-2. årh. (fig. 7), en 
periode, hvor man opererer  med mange og 
rigt varierede bagsidetyper, der  stort set er 
koncentreret om et eneste emne nemlig kej
serhuset. Kejserens portræ t er på forsiden, 
hvis han da ikke har veget pladsen for sin 
hustru  eller sin tronfølger. På bagsiderne 
kan man møde ham i mange forskellige

funktioner f.eks. som verdensherskeren, der 
styrer en diminutiv verdenskugle for enden 
af et ro r  (18) eller som hærens øverste i solda
ternes midte (16). I øvrigt illustreres m onar
kens militære bedrifter gennem sejrstrofæet 
(4) og hans religiøse overhøjhed ved offer
redskaberne (10), symbolet på præsteværdig- 
heden. Heller ikke den kejserlige død lades 
ude af billedet, f.eks. er ligbålet et yndet mo
tiv på m indem ønterne  (13). Det er kunstfær
digt opbygget i flere etager og udsmykket 
med guirlander og statuer. Ved sin død blev 
den  gode kejser divus dvs. guddommeliggjort 
(13). Men også de rigtige guder har deres 
plads på mønterne. På denne måde kunne 
man lade verden vide, hvilket nært forhold 
der  var mellem kejserhuset og de himmelske 
magter. På det her afbildede udvalg optræ 
der dels de store statsguder Juno  (9) og Mi- 
nerva (2) dels repræsentanter for de specielt 
romerske guddomsmagter, der egentlig bare 
er personifikationer af gode egenskaber eller 
tilstande -  Felicitas »Lykken« (1), Libertas 
»Friheden« (3), Pax »Freden« (8), Annona 
»Kornhøsten« (11), Hilaritas »Munterhe
den« (17), Victoria »Sejren« (20). Legemlig
gørelsen af byen Roma, altså byens skytsgud 
(19) hører  til i samme kategori.

Kejserinden optræ der sjældent på bagsi
derne i egen person, men lader sig i reglen 
repræsentere af diverse gudinder -  Juno  (6 
og 9) eller Diana (14) ses ofte. H un  kan også 
vælge at sætte sine børn i centrum. Marcus 
Aurelius’ dronning  Faustina II fik 13 børn,
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Fig. 7. Denarer og solidus fra  
Smjrengeskatten. Barbariske i- 
mitationer (21) er udenfor 
Skandinavien kendt fra  polske 
og ungarske fund.

hvoriblandt to hold tvillinger, og på m ønter
ne finder man talrige hentydninger til kejser
indens frugtbarhed. Det er den senere kejser 
Commodus og hans tidligt afdøde tvilling
bror, der  her ses afbildet på en trone (12).

I solidusperioden (fra Constantin den Sto
re 305-337) var typerne færre og udførelsen

mere stereotyp. På forsiden er endnu  kejse
rens hoved (22), men der er ikke længere tale 
om portrætlighed. Bagsiden af vor solidus vi
ser to militærpersoner med en korsbærende 
verdenskugle imellem sig, måske er det An- 
themius og hans østromerske kollega Leo I 
(457-474).
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Mønterne
De 484 denarer  er præget for 18 kejsere eller 
andre  fyrstelige personer og fordeler sig i- 
mellem dem på følgende måde (jf. fig. 7).

1. Vespasian (69-79) 3
2. Domitian (81-96) 1
3. Nerva (96-98) 2
4. Trajan (98-117) 20
5. Hadrian  (117-138) 36
6. Sabina (hustru) 2
7. Aelius Caesar (tronfølger) 4
8. Antoninus Pius (138-161) 

(14 m indem ønter e. 161)
98

9. Faustina I (hustru) 28
10. Marcus Aurelius (tronfølger) 16
11. Marcus Aurelius (161-180) 

(8 m indem ønter e. 180)
102

12. Faustina II (hustru) 
(4 før 161)
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13. Lucius Verus (161-167) 11
14. Lucilla (hustru) 13
15. Com m odus (tronfølger) 6
16. Com m odus (180-192) 85
17. Crispina (hustru) 7
18. Didius Julianus (193 e. Kr.) 3
19. Clodius Albinus (193 e. Kr.) 1
20. Septimius Severus (193-211) 10
21. Barbariske imitationer 3

(Faustina II: 2, Com m odus:!)
Den enlige solidus (nr. 22) stammer fra den 
vestromerske kejser Anthemius (467-472) og 
er præget i Milano.

Rom erske m ønter i D anm arks jo rd  
Skatten fra Smørenge er det første sikre be
vis på, at denarer  fra de første to å rh u n d re 
der e. Kr. har været anvendt sammen med 
solidi, der er flere hundrede  år yngre her i 
landet. Uden for Romerriget kendes enkelte 
andre  forekomster f.eks. fra Gotland og 
Nordtyskland; og i Danmark er der siden 
1885 med jævne mellemrum fundet denarer  
og solidi på den samme mark i Gudme h e r
red på Fyn, men det kan ikke afgøres, om de 
hører  til samme skat.

H vordan kan det nu gå til, at man m øder 
så sen en gæst i et så upassende selskab? For 
at finde et rimeligt svar er det nøvendigt at 
kende lidt til de øvrige fund fra samme pe
rioder.

Romerske fundm ønter  i Danm ark er ikke 
noget usædvanligt fænomen. De ældste er 
denarer, sølvmønter på ca. 4 g fra å rh u n d re 
det før Kristi fødsel, og de yngste er guld
mønter, solidi på ca. 4,50 g, fra 6. årh. e. Kr. 
Men der er ikke tale om nogen jævn strøm; i 
visse perioder ser det ud til, at man har im
porteret en m ængde romerske mønter, og i 
andre  slet ingen. Skattefund består af guld
eller sølvmønter, kobberskatte forekommer 
ikke, og det er sjældent, at guldm ønterne op
træ der i de samme fund som sølvmønterne.

Denne ret skarpe adskillelse mellem de to 
metaller skal ses i sam m enhæng med den ro
merske denars stadige forringelse i 2.-3. årh. 
e. Kr. Allerede i den tidlige kejsertid havde 
denaren  vundet indpas som handelsmønt i 
G erm anien uden  for Romerriget, det såkald
te frie Germanien. Sølv var bekvemmere at 
t ransportere  end kobber og hurtigere at om 
sætte end guld, men efterhånden  som kejser
ne kom i økonomiske vanskeligheder og 
blandede mere og mere kobber i sølvet, køl
nedes begejstringen for denaren  hos de 
udenlandske handelsfolk. Da den i løbet af 
Septimius Severus’ regeringstid (193-211) 
kom til at indeholde hele 40 % kobber, næg
tede man simpelt hen at tage imod den, og 
sølvimporten til det frie Germanien synes 
herefter at ebbe helt ud. I Danmark er der 
tilsyneladende et længere tidsrum uden 
møntskatte overhovedet. Et antal løsfund, 
dvs. enkeltfundne mønter, danner  overgan
gen til næste periode, hvor der hovedsagelig 
indføres guldmønter, aurei fra 3. årh. (ca. 7 
g) og solidi fra 4.-6. årh.

G uldim porten når sit højdepunkt i Dan
mark med solidi fra 5. og 6. årh., hvorefter 
den  helt stopper; og lignende forhold gør sig 
gældende i Sverige navnlig på Øland og 
Gotland.

De forskellige kategorier af fund er ikke 
jævnt udbred t over hele landet. De sene 
guldm ønter er så udpræget koncentreret til 
Bornholm, der indtager en særstilling på li
nie med Øland og Gotland om end i mindre 
målestok. Af de ca. 180 solidi fra 5.-6. årh., 
som er fundet i Danmark, hører 152 til de 
bornholmske fund. De vigtigste er Soldater
gård (36 stk.), Saltholmsgård (29 stk.), Dals
høj (17 stk.) og Kaasbygård (14 stk.).
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De tidlige guldmønter fra tiden før Ro
merrigets deling i 395 findes som oftest på 
Fyn, navnlig i Gudme herred; hele 80 af i alt 
100 stammer fra den fynske jord.

Sølvfundene, henved 1900 denarer, kan 
opdeles i tre kronologiske grupper, hvoraf 
de to ældste omfatter temmelig få skatte. 
Gruppe I består udelukkende af den nordjy
ske Ginderupskat (25 stk.), der er bemærkel
sesværdig for sit store indhold af denarer  fra 
republikkens sidste å rhundrede  og slutter 
ved Vespasian (69-79). G ruppe II indskræn
ker sig til det ufuldstændige Dørpstedfund 
fra Jylland (20 stk.) og Råmosefundet fra 
Sjælland (484 stk.), der splittedes allerede i 
begyndelsen a f  1900-tallet. Begge har slut- 
mønt fra Marcus Aurelius (161-180), og ho
vedparten af m ønterne er præget før Anto- 
ninus Pius (138-161).

Majoriteten af danske denarfund  tilhører 
gruppe III, der slutter under  Commodus el
ler kort efter og har hovedvægten på præ g
ninger fra de sene adoptivkejsere Antoninus 
Pius og Marcus Aurelius. I denne g ruppe må 
man nævne de jyske mosefund fra Nydam 
(32 stk.), Thorsbjerg (ca. 55 stk.), Illerup (fo
reløbig 225 stk.) og Hvornum  kær (23 stk.), 
Bagsværdfundet fra Sjælland (45 stk.) og de 
bornholmske skatte fra Knudsker (217 stk.), 
Robbedale (255 stk.) og Smørenge (484 stk.). 
I Illerup er der tale om flere rimeligvis samti
dig nedlagte skatte, mens Thorsbjergfundet, 
der ligeledes består af mindre skatte, lader til 
at være nedlagt i forskellige perioder. For
uden de egentlige skattefund er der g rund  
til at omtale 35 denarer  fra boplads
udgravningen i Dankirke ved Ribe og ca. 80 
stk., der er fundet spredt på et m arkom råde i 
Gudme herred  på Fyn.

Denarskattenes sammensætning 
Som det vil være fremgået af det foregående, 
har skatte med samme slutmønt almindelig
vis også samme opbygning. Hvis f.eks. den 
yngste mønt i et fund er fra Tiberius (14-37), 
vil fundet indeholde flest prægninger fra 
den romerske republiks slutning; er den fra 
Marcus Aurelius, ligger hovedvægten på de 
første adoptivkejsere Trajan og Hadrian (98- 
138); og er den fra Commodus (180-192), 
består fundene overvejende af antoninerde-

narer  dvs. m ønter fra Antoninus Pius eller 
Marcus Aurelius.

Umiddelbart skulle man tro, at skattene 
normalt ville indeholde flest mønter fra de 
sidste år inden nedlægningen. Men erfarin
gen viser noget andet, og grunden  er, at en 
udm øntn ing  først nåede sit omløbshøjde- 
punkt nogen tid efter, at den havde forladt 
prægestedet. Jo  længere m ønterne fjernede 
sig, des mere udpræ get blev forsinkelsen, og 
derfo r vil fund uden  for Romerrigets g ræn
ser omfatte flest prægninger fra næstsidste 
eller tredjesidste kejser, ikke fra den sidste.

Hvis man sam m enholder de danske g ru p 
pe III-skatte, vil m an se, at opbygningen kan 
variere en del inden for de angivne rammer. 
Skønt slutmønterne er fra samme epoke, og 
skønt an toninerdenarerne  danner  g ru n d 
stammen i alle fundene, kan den procentdel, 
som hver enkelt regeringsperiode udgør, 
veksle ganske betydeligt. Således har skatte
ne fra Illerup, H vornum  kær og til dels 
Thorsbjerg  en meget tidlig sammensætning, 
idet en betragtelig del af dem stammer fra de 
førantoninske kejsere. Bagsværdfundet d e r
imod og fundet fra Nydam indeholder et 
overvældende flertal af antoninerdenarer. 
Vender man sig herefter til de tre store born 
holmske denarskatte, må man hæfte sig ved 
de mange prægninger fra tiden efter Marcus 
Aurelius.

Det må antages, at disse forskellige fundty
per afspejler ændringer i møntbestanden 
uden  for Romerriget efter Commodus. Da 
germ anerne  fandt, at de romerske sølvmøn
ter var blevet for ringe, nægtede de at m odta
ge dem, og derfor var det kun relativt få nye 
denarer, der slap over grænserne efter år ca. 
200. Men de gamle Comm odusm ønter har 
formodentlig været i kurs endnu; så længe 
oplaget fandtes, er de strømmet nordpå, og 
således må skatte med særlig mange Com m o
dusm ønter stamme fra en senere periode 
end de øvrige.

H erm ed er vi nået frem til spørgsmålet 
om, hvornår m ønterne egentlig kom herop 
og hvorfra.

Importveje
Den mest oplagte forklaring ville være, at de 
romerske fundm ønter  i Danmark kom fra
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vor nærmeste sydlige nabo; men Nordtysk
land har næppe været den eneste leverandør.

G inderupfundet med de mange republi
kanske m ønter har intet sidestykke i det 
nordlige Germanien vest for Elben. Da der 
imidlertid er paralleller øst for, opfatter man 
dette fund som tegn på, at der  tidligt har 
været forbindelse mellem Jylland og de ro
merske Rhinprovinser; og teorien styrkes 
yderligere af  de talrige jyske løsfund fra den 
tidlige periode.

G ruppe  I l-fundene med slutmønt fra 
Marcus Aurelius er formentlig resultater af 
den fredelige handel, der  foregik over Rhi
nen på Marcus Aurelius’ tid, og som satte sig 
spor langt ind i det østlige Germanien. M øn
terne, der  for Råmosefundets vedkom m ende 
skal have været temmelig velbevarede, er 
formodentlig nedlagt senest omkring 200 
e. Kr.

De tidlige g ruppe  III-fund  har  ikke deres 
lige i det frie Germanien. Da man derimod 
kender noget tilsvarende fra det daværende 
Britannien og Gallien, har man tolket disse 
fund  som endnu  et vidnesbyrd om en — m u 
ligvis søværts — kontakt mellem Jylland og 
Romerrigets vestlige provinser. I øjeblikket 
ser det dog ud til, at denne teori må opgives i 
hvert fald for Illerup-mønternes vedkom
mende. De seneste udgravninger ved Jørgen  
Ilkjær og Jø rn  Lønstrup viser, at m ønterne 
er nedlagt som krigsbytteofre kort efter de
res ankomst ca. 200 e. Kr. De har simpelt hen 
hørt til de overvundne soldaters personlige 
ejendele, og der  er foreløbig ingen af de øvri
ge genstande, der  viser nogen specielt vestli
ge træk.

De sene g ruppe III-fund  må sættes i for
bindelse med marcomannerkrigene. Disse 
langvarige stridigheder, som udkæm pedes i 
Bøhm en u nder  det meste af  Marcus Aureli
us’ regering, kostede kejseren og hans efter
følger umådelige pengesum m er som sold til 
krigerne, som betaling af krigsmateriel og 
som bestikkelse af besværlige barbarfyrster. 
Om Commodus fortælles det, at han lige
frem købte sig fred ved sin tronbestigelse.

Alle disse penge strømmede ud over store 
dele af det frie Germanien og videre til N or
den, ikke nødvendigvis på samme tidspunkt 
og rimeligvis heller ikke ad samme rute.

Hvis man sammenligner de tre store born 
holmske skatte med dem fra det øvrige N or
den, hvad der i realiteten vil sige Sverige, vi
ser det sig, at samme sene sammensætning 
med relativt mange Com m odusm ønter gen
findes dels i mange af de gotlandske fund og 
dels i den skånske skat fra Hagestadsborg 
(539 stk.). Men mens denarerne  i Hagestads- 
borgskatten virker meget velbevarede, er så
vel de bornholmske som de gotlandske m øn
ter så nedslidte, at bagsidepræget somme 
tider er helt væk. De her illustrerede m ønter 
(fig. 7) er udvalgt blandt de bedste, men slid
det er synligt selv på de seneste m ønter 
(f.eks. 18 og 19).

Meget taler således for, at de bornholmske 
og gotlandske skatte må være nedlagt senere 
end skatten fra Hagestadsborg. Men er de 
også kommet senere hertil? Dette spørgsmål 
leder os videre til et nyt, nemlig spørgsmålet 
om denarernes funktion i Norden.

Denarernes funktion
Hvorledes blev m ønterne brugt? Skal man 
forestille sig en form for pengeøkonomi i 
Danm ark allerede i de første å rhu n d red er  
efter Kristi fødsel? Problemet er stærkt om 
disputeret, og det er på nuværende tids
punkt ikke muligt at give noget entydigt svar. 
Hvad angår den ældste periode, er Ginde
rup fu nd e t for spinkelt et materiale til, at 
man herpå  kan bygge nogen teori om det 
daværende samfunds økonomi. På den an
den side viser de mange tidlige løsfund, at 
m ønter  ikke har været ganske ukendte på 
den jyske halvø i hine tider.

Begge fundene i g ruppe II stammer fra 
moser, og man kan ikke se bort fra den m u 
lighed, at de ligesom Illerupm ønterne er 
krigsbytteofre taget fra indtrængende fjen
der.

Også g ruppe III  omfatter en del mose
fund. Illerup-udgravningerne viser tydeligt, 
at penge har hørt til de frem m ede soldaters 
ejendele, hvorimod de ikke siger noget om 
forholdene hos den lokale civilbefolkning.

Men selv hvis vi ser bort fra mosefundene, 
er der  et stort materiale tilbage. I Jylland 
samler opm ærksom heden sig om bopladsen 
ved Dankirke, hvis 35 denarer  dækker sam
me periode som den sene gruppe III-fund
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Fig. 8. Denarer fra  skattefundet S mør enge.
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(Hadrian-Commodus). Enkelte af m ønterne 
er fundet samlet, men de fleste lå spredt over 
om rådet og vidner om, at flere af  bopladsens 
indvånere kan have været i besiddelse af 
mønter.

Egentlige denarskatte kendes ikke fra Fyn. 
Øen er berømt for sine mange aurei og soli
di, der  næsten altid er om dannet til smykker 
ved gennem boringer eller påsatte øskener. 
Men i de seneste år er der  dukket en hel del 
d enare r  op på de tidligere omtalte m arker i 
G udm e herred , hvor der også er fundet en 
halv snes solidi og et par  siliquae (sølvmøn
ter, 2-3 g) fra ca. 350 e. Kr. Guldmønterne, 
der  er meget velbevarede, adskiller sig fra de 
fleste andre  fynske solidi ved ikke at være 
om dannet til smykker. Denarerne, som dæk
ker tidsrummet fra Vespasian (69-79) til 
C om m odus (180-192), er stærkt slidte, og 
desuden er nogle af dem beklippede, hvad 
der i øvrigt også gælder sølvmønterne fra 
4. årh. Formodentlig har  de fungeret, ikke 
som mønter, hvis præg borgede for vægt og 
lødighed, men som betalingssølv, der  blev ve
jet, hver gang en ny handel blev indgået. 
Barbariske imitationer mellem de fynske 
guldm ønter har  fået den ungarske forsker 
Andreas Alföldi til at foreslå Donauegnene 
som ophavssted til m øntim porten, der  kulmi
nere r  om kring Konstantin den Store (306- 
337); om denarerne  er kommet u nder  sam
me omstændigheder, kan vi ikke vide — m å
ske er det en mulighed, man bør regne med.

Den sene sammensætning, der præger de 
bornholmske denarskatte, går igen både i de 
m indre fund og i løsfundene, hvoraf intet er 
tidligere end Trajan (98-117). Hertil kom
mer, at m ønterne som helhed er meget slidt, 
hvad der taler for en sen ankomst til øen. 
Man kunne ganske vist forestille sig, at slid
det var opstået gennem  en intern m øntøko
nomi. De bornholmske denarer  kunne være 
nået til deres endestation — ligesom form ent
lig Hagestadsborgskatten -  engang i begyn
delsen af 3. årh. e. Kr., kort efter dannelsen 
af den sene møntbestand i det frie Germ ani
en. Men hvis det var tilfældet, måtte man for
vente, at i hvert fald nogle af løsfundene hav
de et friskere præg som vidnesbyrd om en 
tidligere ankomst. Vi må derfor gå ud fra, at 
m øntstrøm men har nået Bornholm meget

lang tid efter, at den seneste mønt blev p ræ 
get. Vi ved ikke præcis hvornår eller hvorfra, 
men det er sandsynligt, at den svenske for
sker Lennart Lind kom m er sandheden nær, 
når  han peger på det nuværende Polen, hvor 
denarskatte af  samme opbygning og med 
samme slid er almindelige. Han mener, at 
denarskattene har nået Gotland, og rimelig
vis også Bornholm i anledning af en eller an 
den krigsbegivenhed. De er kommet til N or
den i store m æ ngder ad vandvejen over en 
forholdsvis kort periode i 300-tallet eller så
gar i 400-tallet.

På den baggrund er det ikke længere så 
mærkeligt at møde en solidus fra 5. årh. i sel
skab med denarer  fra 2. årh. Siden man ikke 
m øder fænomenet oftere, kan der næppe ha
ve været nogen direkte sam m enhæng mel
lem sølvimporten og den guldimport, der be
gynder i 5. årh. Men de to forskellige m ønt
strømme må ligge h inanden langt nærm ere i 
tid end tidligere antaget.

På spørgsmålet, om denarskattene tyder 
på en intern bornholmsk møntøkonomi, må 
vi svare benægtende. Det er i hvert fald ikke 
sandsynligt, at denne skulle være begyndt 
um iddelbart efter sølvmønternes ankomst i 
3. eller 4. årh. Men herm ed er der ikke taget 
endelig stilling til det øvrige Danmark, hvor 
denarskattene i mange tilfælde er tidligere.

Fundstedet
I den nyere forskning er man ved at få øjne
ne op for de kulturhistoriske værdier, der 
ligger i en undersøgelse af fundstedet.

På Gotland har man specielt i de senere år 
gjort en betydelig indsats for at tage vare på 
fundstederne for de gamle skattefund, ikke 
mindst på grund  af  den stadig stigende in ter
esse, der udvises af skattejægere med metal
detektorer og mere eller mindre reelle hen
sigter. Af nok så stor videnskabelig interesse 
er imidlertid, at man her er gået et skridt 
videre og systematisk har søgt at få rede på 
de arkæologiske forhold omkring fundste
det, såvidt det overhovedet har kunnet lade 
sig gøre.

Den specielle husform »kåmpgraven«, der 
karakteriserer de gotlandske og ølandske bo
sættelser fra denne periode, ses med sine 
massivt stenpakkede vægfundamenter end
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nu mange steder i terrænet og kan erkendes 
selv efter mange års opdyrkning. Der har 
derfor været gode muligheder for at foreta
ge efterundersøgelser på flere fundsteder.

Resultaterne af den svenske arkæolog Maj- 
vor Östergrens undersøgelser på Gotland 
har på overbevisende måde vist, at skatte
fund med denarer  og solidi er knyttet til bo
pladser. I enkelte heldige tilfælde har det 
endda kunnet dokumenteres, at en skat må 
have været nedgravet inde i huset tæt ved 
væggen.

De relativt få bopladser, man endnu  ken
der fra folkevandringstid på Bornholm, og 
det meget mindre antal brugbare (dvs. sted
fæstede) m øntfund gør det umiddelbart van
skeligere sikkert at vurdere, om tilsvarende 
forhold gør sig gældende på Bornholm. Me
get tyder dog på, at det er tilfældet.

Mest entydige er solidus-fundene, hvor -  
foruden Smørenge — en halv snes fund kan 
stedfæstes inden for et relativt begrænset 
område. Af disse stammer mindst halvdelen 
med sikkerhed fra bopladser, mens et enkelt 
med sikkerhed ikke er fra en boplads. De øv
rige kan, at døm m e efter deres placering i 
terrænet, meget vel også være bopladser.

Når det gælder denarfundene, er billedet 
umiddelbart m indre klart, idet den nyfund- 
ne skat fra Smørenge og en enkelt oppløjet 
denar fra Sorte Muld er de eneste sikkert 
påviste bopladsfund. Af syv andre nogenlun
de stedfæstede fund er der kun tre med m e
re end én mønt: et stort fund fra Robbedale 
med 255 denarer, oprindelig nedlagt i et ler
kar, og et næsten lige så stort fund fra Knud- 
sker Udm ark med 217 denarer. Sammen 
med nogle få m ønter fra en mark ved Dama
skegård, synes de at have været placeret på 
steder i terrænet, der  svarer til, hvad man 
normalt foretrak som bopladser. For de en- 
keltfundne denarer fra henholdsvis Rabæk- 
kegård i Ibsker og Glasergård i Østerlars kan 
man notere, at der begge steder findes bo
pladser og/eller gravpladser fra yngre je rna l
der på den ejendom, hvor fundet er gjort. I 
ingen af tilfældene er stedfæstelsen dog nøj
agtig nok til, at mønterne med sikkerhed kan 
henføres til bopladsen. En tredje enkeltfun
det denar fra Rynsegårds parcel i Østermarie 
kan efter terrænforholdene også være fra en

boplads, mens en denar fra Sigård i Klemen- 
sker er mere tvivlsom.

En skat bestående af oprindelig mindst 16 
d enarer  og nogle stykker betalingsguld fand
tes i 1832 i Borresø i Almindingen. Sammen 
med nogle denarer, der  tilfældigt indgår i 
vikingetids skatte, er de de eneste, der med 
fuld sikkerhed ikke kan stamme fra boplad
ser. De resterende denarfund  fra Bornholm 
kan ikke stedfæstes nærm ere  og indgår d e r
for ikke i vurderingen.

For diskussionen af »bopladsteorien« kan 
det også være af interesse at notere, at der 
ikke ses nogen påfaldende forskel i u db re 
delsen af de to m ønttyper på øen, bortset fra 
en noget større hyppighed af solidi i Svane- 
ke-Ibsker området, hvorfra der  i øvrigt net
op er registreret det største antal bopladser 
fra folkevandringstid.

Videre kan man konstatere, at de præcist 
stedfæstede fund kun rent undtagelsesvis er 
gjort helt ude ved kysten, dvs. nærm ere  end 
1 km fra kystlinien. Det svarer godt til, at de 
bopladser, der  dukker op ved m arkrekog
nosceringer netop i disse år, synes at ligge 
trukket et stykke tilbage fra kysten, vel sag
tens for at være mindre udsat for overfald 
fra søsiden; noget der  sikkert har været en 
almindelig plage for folk, der boede i kystnæ
re områder. En tilsvarende placering af be
byggelsen kan man konstatere på Gotland og 
Øland.

Selv om det skal indrømmes, at det b orn 
holmske fundmateriale næppe i øjeblikket er 
bæredygtigt til videregående slutninger, teg
ner  der sig dog således knap så skarpt et skel 
mellem fundstederne for de to møntkatego
rier, som man umiddelbart kunne antage.

Møntskattenes kulturhistoriske betydning 
Skal man forsøge at vurdere den kulturhisto
riske betydning af møntskattene fra folke
vandringstid, er der  flere faktorer, der har 
betydning. Det gælder møntskattenes størrel
se, sammensætning og udbredelse. Fra B orn
holm har man kendskab til i alt 152 solidi. 
Dette tal, såvel som de tal, der anføres i det 
følgende, er dog behæftet med nogen usik
kerhed, idet man véd, at mange mønter er 
forsvundet allerede i gammel tid, de fleste 
sandsynligvis omsmeltede. Antallet af dena-
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Fzg. 9. Nærbillede a f  fundstedet. Øverst ses det knuste møntkar, og til venstre herfor en stolpe (mørk) fra  det hus, hvori 
skatten formodes at have været nedgravet. Tværs over midten a f  billedet ses sporene a f  den moderne plovfure med de 
spredte mønter.
rer fra Bornholm  er lidt over 1000, hvoraf 
skatten fra Smørenge tegner sig for næsten 
halvdelen og med al tydelighed illustrerer, 
hvor hurtigt forholdet mellem møntsorterne 
kan ændres. To andre  større fund udgør ho
vedparten  a f  resten.

For Skåne, Halland og Blekinge er tallene, 
taget u nder  ét, henholdsvis 16 solidi og om 
kring 850 denarer  (Balling 1966). Også her 
er udbredelsen værd at hæfte sig ved et øje
blik, idet m øntfundene ganske vist i store 
træk er knyttet til kystegnene, men ligesom 
på Bornholm er de færreste fundet helt ude 
ved kysten. Hvorvidt der er tale om boplads
fund frem går ikke af fundoplysningerne.

På Gotland er der efter de nyeste optællin
ger fundet ca. 270 solidi og noget over 6000 
denarer  (Östergren 1981), altså et forholds
mæssigt større antal denarer  end solidi sam
menlignet med Bornholm. På Øland er talle
ne godt 300 solidi og ca. 120 denarer. Ser

man på m ønttæ theden pr. km 2, er der  flest 
solidi på Bornholm og Øland (omtrent lige 
mange), mens der på Gotland ikke engang er 
det halve antal. Til gengæld er her flere de
narer. Skåne er påfaldende tyndt belagt, no
get der  sikkert skal ses i sammenhæng med, 
at der i det øvrige Sverige og Danmark til
sammen kun er fundet 180 solidi og ca. 2300 
denarer. I skarp kontrast hertil kan det næv
nes, at der  alene i de polske kystområder syd 
for Østersøen er sket en voldsom ophobning 
af denarer  (ca. 70.000).

Desværre kender vi ikke meget til den reel
le værdi -  den købekraft, der  ligger gemt i 
møntskattene så langt fra Rom. Derimod ved 
man, at inflationen i perioder var voldsom i 
Romerriget og forrykkede det indbyrdes 
værdiforhold mellem guld- og sølvmønter 
(Kyhlberg 1980, 129). Under kejser Augu- 
stus (27 f .K r .-14 e. Kr.) havde årslønnen for 
en soldat i den  romerske hær været 250 de-
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narer. Septimius Severus satte den op til 500, 
og allerede under hans søn Caracalla (211- 
17) blev den forøget til 700 denarer, dels for
di det blev mere og mere nødvendigt for kej
seren at stå sig godt med hæren, og dels fordi 
den tiltagende inflation hastigt forringede 
mønternes købekraft. Men det er sandsyn
ligt, at de »gamle« denarer, der cirkulerede 
uden for Romerriget, holdt deres værdi, og 
at en skat som den fra Smørenge med sine 
næsten 500 denarer  og en solidus virkelig 
har udgjort en stor formue.

Der er i årenes løb gjort mange forsøg på 
at tyde baggrunden for møntspredningen og 
årsagerne til, at så mange skattefund tilsyne
ladende er gemt og glemt. Tolkningerne har 
især gruppere t sig omkring tre hovedteser: 
1. Politisk ustabilitet, 2. Fredeligt handels
samkvem og 3. Almindelig »forvaring« uden  
påviselige, ydre årsager.

Af disse teorier er det især den første, 
fremsat i 1926 af Sture Bolin, der  har vundet 
genklang, og som stadig med forskellige m o
difikationer er den almindeligst accepterede 
blandt forskere. Mangelen på pålidelige 
skriftlige kilder gør det dog vanskeligt at 
gennemskue omtalen af de politiske begiven
heder i områder, der lå Ijernt fra Romerri
get. Ser man imidlertid på fordelingen af 
m øntfundene fra folkevandringstiden, er det 
dog tydeligt, at den ustabilitet, der  påvirkede 
Østersøområdet og gav sig udslag i, at man 
skjulte sin formue, ikke på samme måde på
virkede f.eks. det vestdanske område. Mønt
fundene viser nemlig her både en tidligere 
sammensætning og et generelt andet præg. 
Mange solidi er desuden forsynet med op- 
hængningsøsken og er i hvert fald endt som 
smykke, noget der  er sjældent i Østersøom
rådet.

Det er nærliggende at antage, at folk fra 
Østersøområdet var direkte eller indirekte 
engageret i begivenhederne på det mellem
europæiske kontinent, hvor Attila som anfø
rer for hunnerne  omkring midten af 400- 
tallet var i færd med at løbe Romerriget over 
ende. Måske har man i første omgang for
stået at udnytte denne situation og kan have 
skaffet sig rigdomme som lejesoldat, ved 
handel eller ved kollektiv afpresning af den 
ene eller den anden af de stridende parter.

Senere ser det ud til, at uroen også har 
b redt sig til Østersøområdet med hærgen og 
plyndren, hvad enten det var indbyrdes kri
ge eller fremrykkende slaviske stammer, der 
var årsagen. At forholdene kan have været 
komplicerede, antydes af, at der  også inden 
for Østersøområdet kan spores regionale 
forskelle i forekomsten og sammensætnin
gen af solidusfundene. Dette har  man tolket 
som tegn på, at både spredningen og ned
gravningen kan være foregået til forskellig 
tid.

Pladsen giver ikke mulighed for at komme 
næ rm ere  ind på den omfangsrige og langva
rige diskussion af disse forhold, af den  for
m odede nedgang i befolkningstallet og det 
mulige brud  i bosættelseskontinuiteten i Øst
ersøområdet i løbet af folkevandringstiden. 
Der kan dog være grund  til specielt at gøre 
opmærksom på et nyere bidrag til diskussio
nen, der  åbner mulighed for andre tolknin
ger, idet store epidemier, der ofte spredes i 
kølvandet på krig, kan have været en medvir
kende årsag til, at mange bopladser tilsynela
dende pludselig lagdes øde (Gràslund 1973, 
281).

Hvad end den konkrete årsag var, kan 
man konstatere, at én af dem, der søgte at 
sikre familieformuen ved at grave den ned i 
husgulvet ved Smørenge, aldrig fik hentet 
den igen.
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Hawaii tapa
A f L E N A  B j E R R E G Å R D

Tapa-fremstillingens udbredelse.
På de fleste polynesiske og melanesiske øer i 
Stillehavet har man aldrig kendt til vævning. 
Man har flettet måtter og hatte af bladfibre, 
lavet bastskørter og fine fjerarbejder. Og så 
har man lavet tapa -  barkklæde -  som blev 
brugt til tøj og tæpper. Men de fleste steder 
blev tapaen hurtigt udkonkurrere t af  bom 
uldsvarerne, så snart disse begyndte at kom
me til øerne i løbet af 1800-tallet.

På Hawaii holdt man helt op med at frem 
stille tapa i slutningen af 1800-tallet. I dag er 
håndværket blevet genoplivet af energiske 
unge kunsthåndværkere, som har lært sig al
le processerne helt forfra gennem studier af 
museernes samlinger af redskaber, tapaer og 
nedskrevne beretninger.

Hawaiianske tapaer er nogle af de fineste 
tapaer overhovedet. De trykte, malede eller 
indbankede mønstre er ret enkle — næsten

altid rent geometriske mønstre -  men tapaer- 
nes finhed, lethed og blødhed overgås vist 
ikke andre  steder.

Tapaerne brugtes til sovetæpper (kapa 
moe) og til beklædning: lændeklæde, kvinde
skørt og kapper.

Kapa moe blev lavet i mange forskellige 
størrelser og bestod af flere lag, syet sammen 
foroven. Til ceremonielt brug fremstillede 
man tapaer mere end 20 m lange uden  sam
mensyninger ved at banke våde tapaer sam
men. Efter mødet med den europæiske kul
tur i begyndelsen af  1800-tallet syede man 
endog moderigtige europæiske kjoler til den 
hawaiianske kongefamilie af tapa.

Før 1800-tallet blev tapaerne mest dekore
ret ved frihåndstegning, linjer og streger, 
som dannede geometriske mønstre. Men ef
ter at det blev muligt at få metalknive, blom-

42



Et a f de hyppigst sete vandmærker: »fiskenet med muslingeskaller«. Bemærk hvordan mønstret synes at hænge sammen 
fra  kølleslag til kølleslag, og danne et fortløbende mønster over hele tapaen. Foto Dennis Keawe.

strede trykkekunsten op. Med metalknivene 
kunne man skære de fineste trykstempler af 
tynde bambusstrimler, som gjorde det muligt 
at trykke små, fine mønstre (stemplerne var 
ca. 1x5  cm) over hele tapaen. Fra ca. 1800 til 
1875 havde hawaiiansk tapa sin store glans
periode — for derefter at forsvinde fuldstæn
digt; et mønster, der ses så ofte i forbindelse 
med mødet med vores altopslugende kultur.

Men på Hawaii er der i dag stor interesse 
for genoplivning af den gamle hawaiianske 
kultur, og den indbefatter også tapafremstil- 
ling. Det ville glæde gudinden Hina — den 
store hawaiianske tapafremstiller. H ende er 
det, som spreder sine tapaer ud over himlen 
for at tørre, og folk på jo rden  tror, at det er 
skyer. Hun lægger sten på sine tapaer, mens 
de tørrer, for at de ikke skal blæse væk, og 
når hun  løfter tapaerne, og stenene falder 
ned, kalder menneskene lyden af de rullende 
sten for torden. Og når Hina folder sine hvi
de tapaer sammen, så glimter folderne i sol
skinnet, og på jo rden  kalder de det lyn.

^ m  
» > » » » » » > » »

XXX X

Mønstre fra  bambusstempler. Naturlig størrelse.
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Øverst: 4 tapaer dekoreret med frihåndsmaling og tryk 
med bambusstempler. Nationalmuseet, København.
T  il venstre: Tapa med mønster fremkommet ved aftryk a f  
farvede snore. Nationalmuseet, København.

Nederst: 2 tapaer med dekoration a f  indbankede gen
nemfarve de fibre. Bishop Museum, Honolulu.
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5 tapaer dekoreret med frihåndsmaling og tryk med 
bambusstempler. Bishop Museum, Honolulu.

Europæisk inspireret kjole a f  wauke tapa. Fremstillet på 
Molokai, Hawaii. Den lille rouleau mellem bærestykke 
og skørt er a f bomuld. Givet til Lyman Museum, Hilo, 
Hawaii i 1931.
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Fremstilling
Hawaii tapa laves oftest af papirm orbærtræet 
(Broussonetia papyrifera). Denne type tapa -  
kaldet wauke -  kan bleges helt hvid. En anden 
type tapa — mamaki -  laves af Pipturus-plan- 
ten. Mamaki er vanskelig at skille fra yder
barken, og det færdige p rodukt er grovere 
end wauke. Den forrådnes i jernholdigt 
m u dd er  og bliver derfo r  altid brunlig. Også 
brødfrugttræ et (Artocarpus incisa) brugtes 
til tapa. Men wauke tapaen er langt den hyp
pigste.

Alle disse træer blev bragt til Hawaii af  de 
polynesiske immigranter. I dag vokser de 
kun sjældent vildt, men skal dyrkes om hyg
geligt for at kunne klare konkurrencen  med 
alle de senere indførte planter, som i dag er 
ved at kvæle den  traditionelle hawaiianske 
vegetation.

Til at lave wauke tapa bruger man 1-1 V2 år 
gamle skud af papirm orbærtræet. Mens 
skuddet vokser op, må man hele tiden nippe

IV 2 år gammelt skud a f papirmorbærtræet. Skuddet er 
parat til at blive høstet, og barken skrællet a f  fo r  at blive 
forarbejdet til wauke tapa. Foto Dennis Keawe.

alle sideskud af for at stimulere skuddet til at 
vokse opad og for at undgå huller i barken, 
hvor sidegrenene vokser ud. 1 år gamle 
grenskud af wauke er 1,75-3 m høje og ca. 
1V2-2 cm i diameter. Man høster skuddene 
(skærer dem af 20 cm fra jorden) helst lige 
efter et regnskyl, for så er barken nem mere 
at få af. Med en hajtand, gjort fast på et træ
håndtag, skærer man en lodret rille i barken 
hele vejen ned ad grenen. Barken kan så fol
des væk fra rillen, og hele barken trækkes af 
grenen. Barken, som er ca. 6-8 cm bred, ru l
les op om hånden  og lægges i blød i saltvand. 
Saltvandet bleger barken og opløser harpik
sen, mens barken forrådner. Efter to dage 
tages barkrullerne op, og den brune bark 
skrabes af med en muslingeskal. Barkruller
ne lægges igen i blød i saltvand i yderligere 5 
dage.

Efter at have ligget i blød tages barkruller
ne op og skylles grundigt i ferskvand for at få 
saltet ud, så det ikke bliver banket ind i tapa
en. Barkstrimlerne bankes så hver for sig 
over en stor, flad, glat sten. Til denne første 
bankning benytter man en run d  bankekølle 
a f  hårdt, tungt træ (Kauila) med dybe riller 
skåret på langs hele vejen rund t om køllen. 
Man sprøjter hele tiden vand på barkstrim
lerne u n d e r  arbejdet. Denne første, grove 
bankning åbner fibrene, så barken forrådner 
lettere.

Barkstrimlerne rulles sammen igen og 
gemmes væk på et mørkt, fugtigt sted — i 
gamle dage pakket ind i ti blade (dem man 
laver hula-skørter af), eller i dag i en plastic
pose med et håndklæde udenom. H er ligger 
barkrullerne og forrådner i yderligere en 
uge, og er så klar til den endelige bankning.

Kun på Hawaii gennem går barkstrimlerne 
denne forrådnelsesproces, før de bankes ud. 
Ved at tilføje denne kemiske opløsningspro
ces til den rent mekaniske (bankning) får 
man mere af harpiksen væk, og den rene cel
lulose kan bankes ud til et tyndere og mere 
homogent lag. Derfor er tapaer fra Hawaii 
generelt af  finere kvalitet end tapaer fra an
dre steder i Oceanien.

Når barkrullerne efter 14 dages forrådnel
se tages frem for at blive banket, er de helt 
slimede og lugter af råddent blomstervand. 
Bankningen foregår denne gang ikke på en
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sten, men på en kua. En kua er en aflang 
træklods (ca. 100 c m x l2  c m x l2  cm), hvor 
der er skåret en omvendt V-formet hulning 
ud i bunden. Under bankningen bliver tapa
en ca. 4 gange så bred som den bark, man 
startede med. Afhængig af hvor bred en tapa 
man ønsker at lave, lægger man 3-5 bark
strimler oven på hinanden på tværs af kuaen. 
Barkstrimlerne lægges skiftevis top, bund, 
top oven på hinanden. Barken er grovere i 
bunden  af skuddet end i toppen, og når man 
blander top og bund, får tapaen en jævn 
overflade. Når man lægger barkstrimlerne 
oven på hinanden, får man også dækket 
eventuelle huller, hvor bladstilkene har sid
det på grenen.

Dennis Kana’e Keawe er en 
a f initiativtagerne til tapa 
håndværkets genopståen. 
Sammen med nogle få  an
dre har han gennem studier 
a f bøger og museumsgen
stande fundet ud a f helt fra  
grunden, hvordan tapa la
ves. De sidste 5 år har han 
undervist interesserede i så
vel tapa-fremstilling som 
-farvning og -tryk.

Her banker han bark
strimlerne på den våde kua 
efter 14 dages forrådnelse. 
Han bruger en firkantet 
kølle med forskellige ind- 
skårne mønstre på hver f la 
de. I  billedets højre side 
skimtes den store sten, som 
barkstrimlerne bankes på 
første gang  — efter 7 dages 
forrådnelse. Op ad stenen 
står den runde bankekølle, 
som bruges ved 1. bank
ning.

Nu bankes barkstrimlerne ud til den øn
skede bredde, mens de er våde. De bankes 
med en firkantet kølle med 4 forskellige 
overflader. Først bankes de med den side af 
køllen, som har en længderillet overflade -  
som den runde  kølle brugt ved den første 
bankning, men med finere riller. Når tapaen 
har opnået den størrelse og finhed, som øn
skes, banker man til slut et vandmærke ind i 
tapaen med en af køllens andre mønstrede 
overflader. Denne vandmærkning af tapaer 
findes også kun på Hawaii.

Vil man have tapaen større, end kuaen er 
lang og bred, banker man flere stykker tapa 
sammen og kan på den måde lave uendeligt 
store stykker tapa.
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Traditionelle hule dansere, Kawaihai Canooclub, Hawaii 1984. Mændenes lændeklæder er kopier a f  tapa lændeklæder 
-  i dag lavet a f  filte t kunstfiber materiale (vliesseline), som minder meget om rigtig tapa. Mønstrene er trykt på 
traditionel vis med små bambusstempler, som danserne selv har skåret.

Tapaen lægges nu ud at tørre og blege i 
solen. Den tages ind for natten hver aften. 
Efter 3-4 dage er tapaen tør, hvid og helt stiv.

Til slut bankes tapaen i tør tilstand med en 
helt glat, flad side af køllen. Evt. kan der væ
re nogle enkelte riller i køllen -  det gør ingen 
forskel. N år tapaen bankes i tør stand, ban
kes køllens mønstre ikke ind i den, og bank
ningen fo rand re r  end ikke på vandmærket. 
Denne sidste bankning glatter tapaen og ta
ger stivheden ud af den. Processen kan sam
menlignes med strygning.

Tapaen er nu hvid og blød, og — hvis det er 
en god tapa -  helt uden  spor af fiberklum
per. Den er klar til dekoration.

Dekoration
De gamle hawaiianske tapaer blev enten m a
let, trykt, gennemfarvet, eller der blev banket 
farvede mønstre ind i dem. Der brugtes for
skellige farver til de forskellige processer. Til 
maling og tryk brugtes mest sort — sod fra 
brændte kukui nødder  (Aleurites moluccana),

brun -  saften fra Kukuitræets bark, mørk 
rødbrun  — revet kukuinød, og rød — okker. 
Som bindemiddel ved de pulverformede far
vestoffer brugtes olien fra kukuitræets bark 
eller kamam (Calophyllum inophyllum) 
frugtolie.

Til gennemfarvning af tapaer brugtes 
mange forskellige slags planter, som mest 
gav brunlige nuancer. Desuden farvede man 
gult med olena (Curcuma domestica) og noni 
(Morinda citrifolia), lilla med Hibiscus, lyse
rød med søpindsvin og teglrød med okker. 
Nogle af farverne brugtes uden bejdsemid
del, og nogle af dem med. Det samme farve
middel kan med forskellige bejdser give helt 
forskellige resultater. F.eks. giver noni, når 
man farver i ferskvand alene, gult. Farver 
man i saltvand, giver noni lyserød, og tilsæt
ter man brændt koral (CaCo3), farver den 
rødt.

De nutidige tapafremstillere på Hawaii 
eksperim enterer sig i øjeblikket frem med al
le de traditionelle farver samt en del nye.
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Som alle plantefarvere bliver de udsat for 
store overraskelser på vejen, men det er ef
terhånden  lykkedes at lave et holdbart farve
system at gå frem efter. Det vil dog blive for 
vidtløftigt her at komme ind på detaljer i far- 
vesystemerne.

Hawaiianske tapaer fra før 1800 er n o r
malt kun stribede -  malet på fri hånd med en 
gaffelformet »pensel« skåret ud af bambus. 
Først efter ca. 1800 fik man adgang til m e
talredskaber, hvorved det blev væsentligt 
nemmere at skære komplicerede stempler ud 
af bambusstrimler. Stemplerne er kun ca. 
1x5 cm for at undgå bambusrørenes n a tu r
lige krumning. Stempelmønstret skæres ud 
på indersiden af bambusrøret. For at trykke 
et fortsat, tæt mønster med små bitte tryk
stempler som disse, skal der  megen tålmodig
hed, snilde og præcision til. Men imod al fo r
ventning går det ikke hurtigere at trykke 
med stempler, som er f.eks. 10 cm lange, for 
det bliver vanskeligere at få et præcist, regel
mæssigt mønster frem med disse lange 
stempler.

»Cordsnapping« er en anden speciel ha
waiiansk mønsterteknik: tvundne bastsnore 
dyppes i farve og spændes ud over et u n d e r 
lag, hvorefter tapaen bliver lagt ovenpå, og 
farven fra snorene gnides over på tapaen, så 
et lint aftryk af snorene sætter sig på tapaen.

Man kan også banke farvede tapastykker 
over på en ufarvet tapa. Det kan gøres jævnt 
over det hele, så tapaen bliver farvet på hele 
den ene side. De stærkt røde tapaer fra 1800- 
tallet er farvet ved, at man har banket små, 
røde bomuldsfibre ind i tapaen. Man kan og
så skære mønstre ud af en farvet tapa og ban
ke dem fast, så den hvide tapa får et farvet 
mønster — det være sig prikker, ruder  eller 
mere komplicerede former.

Nogle tapaer er blevet behandlet med olie 
(kamani frugtolie eller kukui bark-olie) for at 
gøre dem vandskyende.

Nu er tapaen blød, tynd, farvet og dekore
ret på forskellig vis, men den lugter stadig
væk af råddent blomstervand. Det sidste trin 
på »tapa-vejen« er derfor parfum ering af ta
paen. Tapaen foldes sammen, og mellem 
hvert lag strøs sandeltræsspåner, duftende 
laua’e bregneblade (Polypodium phymato- 
des) eller Hawaii-ingefær (Zingiber zerum-

bet). Tapaen anbringes med de aromatiske 
planter i en lukket skål, og når den tages 
frem nogle dage efter og er klar til brug, er 
enhver rådden  lugt helt forsvundet.

Konservering/restaurering a f tapa 
De fleste tapaer har, siden de fra midt i 1800- 
tallet begyndte at ankomme til museerne, væ
ret foldet sammen og lagt i stabler på magasi
nerne. Nogle af dem er hullede, revnede el
ler flossede langs de svagere om råder, eller 
der  er klippet stykker af, som måske skal sæt
tes på igen.

Konserveringsproblemerne koncentrerer 
sig i første om gang om folderne og rengørin
gen. En del tapaer kan vaskes, udbred t på 
ram mer. Det gør man på Bishop Museum i 
Honolulu, som jeg  besøgte i december 1983. 
Man vasker tapaerne i vand uden detergent. 
De tø rre r  derefter på polyethylenfolie eller 
på ram mer, idet man anbringer vægte -  små 
poser med blyhagl -  på folderne for at glatte 
dem  ud.

Den rengøringsproces kræver imidlertid, 
at m an har stort kendskab til de forskellige 
typer tapa. At m an ved, hvad den pågælden
de tapa er farvet/trykt med, samt hvilket bin
demiddel der evt. er brugt, og hvordan den 
ne kombination opfører  sig i vand. For en del 
tapaer kan bestemt ikke tåle at komme i 
vand; trykfarverne er ikke vandægte.

Disse tapaer kan til gengæld med held u d 
glattes på et lavtryksbord — en tæt perforeret 
metalplade anbragt i en ramme på et tykt 
gummiunderlag. En støvsuger er sluttet til 
ram m en  og suger luften ud mellem metal
ram m en og gummiunderlaget. Tapaen læg
ges med retten opad på lavtryksbordet, som 
dækkes først af  et lag bomuldslærred og d e r
efter et lag silikonepapir klippet i 20 cm bre
de baner. Bordet dækkes af et lag melinex, 
som klippes væk, hvor tapaen ligger. Den 
midterste siliconebane fjernes, og tapastyk- 
ket over denne bane fugtes ved hjælp af en 
spraydåse med demineraliseret vand. Den 
fugtige tapa glattes forsigtigt ud, og melinex 
lægges over, så det udglattede stykke holdes 
fast til bordet med vacuum. Således udglattes 
gradvis hele tapaen. Efter ca. 15 min. fjernes 
melinexen, og tapaen tørrer  med vacuumsug 
i udglattet stand på varmebordet.
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Lignende forsøg blev med held udført u n 
der  ledelse af Pucci Spironi på Nationalmu
seets farvekonserveringsafdeling i Brede i ef
teråret 1983. Metoden er dog endnu  ikke 
prøvet på vandm ærkede tapaer, og det er 
muligt, at vacuumsuget på den fugtige tapa 
vil ødelægge vandmærket.

Rengøring af ikke farveægte tapa kan fore
tages med en kunstsvamp, f.eks. Wishab- 
Schwamm, Tyskland. U nder  rensningen ru l
les svampen hen over tapaen (der må ikke 
gnides), og snavset sidder fast i svampen.

På Bishop Museum i Honolulu har man i 
øjeblikket et tapa-konserveringsprojekt i 
gang. I første om gang koncentrerer m an sig 
dels om at undersøge, hvilke kemiske forbin
delser der  indgår i de gamle tapaer, deres 
farver og overfladebehandlinger, dels om at 
restaurere tapaerne. I t roperne har man 
nemlig yderligere et problem med tapaerne: 
insektangreb. Efter en evt. vask og udglat
ning bliver hullerne fyldt ud med japanpa- 
pir, som er lavet af papirm orbærtræet lige
som de fleste tapaer. Japanpap ire t  er farvet i 
et bad med opløste akrylfarver i en neutral 
farve, som passer til tapaens bundfarve. Små 
afrevne stum per farvet japanpap ir  fæstnes så 
over hullerne til tapaens bagside med riskli

ster -  tapaen ligger med bagsiden opad. J a 
panpapiret er ca. V4  cm større end hullerne 
på alle sider. Reparationerne tø rrer så dæk
ket af polyesther vliesseline (for at det ikke 
skal klæbe til trækpapiret) og trækpapir (for 
at suge fugten i klisteret). En glasplade og en 
vægt ovenpå holder japanpap ire t  på plads.

På Bishop Museum opbevares tapaerne 
(om muligt) fuldt udstrakt i store flade skuf
fer i et metalreolsystem. Ellers bør tapaerne 
rulles på store paprør dækket af syrefrit pa
pir og pakket ind ligeledes i syrefrit papir.

Nationalmuseets tapa-samling 
Nationalmuseets etnografiske samling har en 
im ponerende samling af tapaer fra hele Oce
anien. Samlingen anslås at bestå af 2-300 stk. 
tapa, hvoraf ca. 1/10 stammer fra Hawaii.

Af specielt spændende ting skal nævnes en 
tapa-kjole i europæisk snit fra Selskabsøerne 
og en bog med eksempler på forskellige tapa
er, samlet på Cooks rejser.

Materialet til denne artikel blev indsamlet på 
en studierejse til Hawaii i vinteren 1983-84. 
Rejsen gennemførtes med støtte fra Ny 
Carlsbergfondet, Danmarks Nationalbanks 
Jubilæum sfond og Knud Højgårds fond.



Fra Dansk Folkemuseums arbejdsmark
A f  H o l g e r  R a s m u s s e n

F i g - J a n  Wibrandts stue fra  Store Magleby på udstillingen i 1879. Den blev et hovednummer i museet i 
Panoptikonbygningen. Træsnit efter tegning a f  J . Hansen.

Bernhard Olse?is museumsidé 
Det hele begyndte med Kunst- og Industri
udstillingen i København i 1879, hvor udstil- 
lingskomiteen accepterede tegneren og Tivo
lidirektøren B ernhard  Olsens forslag om at 
lave en afdeling for bondestanden. Eller re t
tere: det begyndte året før, hvor han i Paris 
besøgte den store udstilling, hvor grundlæg
geren af Nordiska museet i Stockholm, Artur 
Hazelius vakte opsigt med sine panoram aer 
over svensk folkeliv. De besøgende rørtes ved 
»Lilians sista bàdd«, der  viste en gruppe 
skånske bønder forsamlet om det døde barn. 
Illustreret T idende skrev: »Store, fortræffe

ligt udførte dukker er blevne iførte passende 
dragter; de er stillede sammen i grupper, der 
svarer til bestemte situationer. Det hele d an 
ner derved »et interiør«, der fremkalder be
undring  både hos dem, som forstår, hvad der 
herved tilsigtes, og hos de naive tilskuere, der 
undertiden  er tilbøjelige til at tage skinnet 
for virkelighed«.

B ernhard  Olsen tra f  Hazelius og drøftede 
museumsideer med ham. Og han vendte 
hjem med ønsket om at skabe noget tilsva
rende i Danmark. Chancen fik han som 
nævnt året efter. Glædestrålende kunne han 
skrive til Hazelius: »Jeg har gjort alt, hvad
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der stod i min magt ved at agitere for et natio
nalt museum i Danmark, og jeg  har begyndt 
at vække interesse for sagen endog i en sådan 
grad, at jeg  har fået det hverv at samle og 
o rdne  afdelingen for kostumer og husflid i 
den  retrospektive, kunstindustrielle udstil
ling — Som De vil se, er det allerede et 
betydeligt skridt fremad, at jeg  har fået den 
historisk-etnografiske videnskab optaget i 
udstillingsprogrammet, hvilket ikke var på
tænkt oprindeligt«. Og han slutter optimi
stisk: »Har man det først samlet, er vejen til 
et m useum  ikke lang, og det skal nok 
komme«.

Med et forbløffende organisationstalent og 
en utrættelig personlig indsats lykkedes det 
ham på få m åneder at få indsamlet og udstil
let sin del. Samtidig gav han i udstillingskata- 
logen en fyldig kulturhistorisk beskrivelse til 
sine samlinger suppleret med artikler i p res
sen og i Illustreret T idende. For de besøgen
de var dette nyt og hidtil uset, så det var med 
føje, at omtalen af udstillingen fremhævede, 
at denne afdeling »utvivlsomt tiltrækker sig 
publikums største opmærksomhed. På sin vis 
er dette i orden, thi ingen af  de andre  afde
linger er i stand til at give et så fyldigt billede 
a f  deres oprindelige ejeres levesæt inden dø
re som disse«.

Ja  netop inden døre, for et hovedpunkt for 
B ernhard  Olsen var at vise hele stuer med 
deres tilbehør. Tre havde han sikret sig: 
St. Magleby på Amager, Lille Valby ved Ros
kilde og Skovholmgård på Bornholm. Udstil- 
lingsmåden var bevidst anderledes end H a
zelius’ panoram aer, som B ernhard  Olsen 
syntes smagte for meget af panoptikon. På 
Pariserudstillingen havde han i den holland
ske afdeling set en fuldt udstyret gammel 
bondestue. »Fra det øjeblik jeg  trådte ind i 
denne gamle stue, hvor der var som i en an 
den v e r d e n ---- , var det mig klart, at således
burde  et folkemuseum ordnes«.

For at gøre en lang historie kort kom nogle 
af de indsendte gaver og beskedne indkøb til 
at danne grundstam m en i det kommende 
museum, der indtil videre fik hjemsted på 
Trinitatis kirkeloft. I 1885 blev det tilgænge
ligt for publikum i en nybygning på Vester
brogade, Panoptikonbygningen, der  fik navn 
efter det Skandinaviske Panoptikon, der  ind

rettedes her samtidig og ligeledes med Bern
hard  Olsens medvirken. H er var museet til 
1926, hvor en ildebrand i bygningen nåede 
helt frem til museets væg.

To genstandsgrupper havde B ernhard  Ol
sen især lagt vægt på ved sin indsamling: fol
kedragter og boligrum. En tid vaklede han 
mellem at kalde sine samlinger Afdelingen 
for nordiske Nationaldragter eller Samlin
gen af den danske Bondestands Fortidsmin
der, men efter at en museumskomité var ble
vet dannet i 1881, bestemte man sig for nav
net Dansk Folkemuseum som mere dækken
de, da der også fandtes store samlinger fra 
borgerstanden. Da museet i 1887 opnåede 
statstilskud, bestemte ministeriet, at dets 
virksomhed skulle omfatte »alle stænderne 
fra enevoldsperioden«. Det betød en be
grænsning i tid, idet museet ikke måtte ind
samle genstande før 1660 og egentlig ikke 
efter den frie forfatnings indførelse i 1850.

Som arbejdsprogram havde museumsko- 
miteen i 1881 peget på, at det skulle være 
borger- og bondestandens materielle kultur, 
sæder, skikke og daglige liv i det hele som en 
fortsættelse og fuldstændiggørelse af de eksi
sterende samlinger i Oldnordisk Museum, 
Rosenborg og brygger Jacobsens nyoprette
de nationalhistoriske museum på Frederiks
borg. Men, fremhævede Bernhard  Olsen, 
»medens disse væsentlig optager genstande 
af virkelig historisk eller kunstnerisk værdi, 
vil vort museum blive rent kulturhistorisk og 
give et samlet, malerisk billede af vore folke
lige og provinsielle ejendommeligheder«.

Den forståeligste måde at vise dette, fandt 
han, opnåedes ved at give et billede af bolig
ens udvikling i en række interiører og gen
nem klædedragtens historie, i begge tilfælde 
ved at påvise, hvorledes de nationale ejen
dom m eligheder var blevet formede »af vort 
klima og af landets beskaffenhed under den 
stadige påvirkning af den europæiske kul
tur«. For en autodidakt på museumsvæsen 
og kulturhistorie er det et forbavsende klart 
program  med avancerede synspunkter, hvori 
både evolutionistiske, funktionelle og økolo
giske overvejelser indgik.

Bernhard  Olsens opfattelse af museets ge
ografiske virkeområde må ikke glemmes. 
Han havde slået til lyd for et nationalt muse
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um, men nationalbegrebet var for ham større 
end det daværende Danmark. Det omfattede 
for ham hele det gamle danske monarki i så
vel de østensundske landskaber som det nylig 
tabte Slesvig, som han personligt havde lært 
at kende som ung løjtnant i krigen 1864. Han 
fandt, at disse om råder var blevet forsømt af 
Oldnordisk Museum, men at det var hans 
opgave at rette op herpå, »fordi ungdom m en 
her skal belæres om alt det, der engang har 
hørt til Danmark, fæstne mindet om det tabte 
og bane vejen for den åndelige samling af det 
spredte, der er den eneste form for en gen
erobring, som jeg  kan øjne«. Også Island og 
Færøerne fandt han hørte med til dette stør
re Danmark.

Museets arbejdsmark
Helt til 1920 var B ernhard  Olsen og hans 
museum eet, og det var hans synspunkter, 
der  prægede museumsarbejdet. Fra 1885 Fik 
han hjælp til genstandsregistrering og -pro- 
tokollering af en m edarbejder ved O ldnor
disk Museum, som i 1894 afløstes af  stud. 
mag. Jø rgen  Olrik, der blev den eneste vi
denskabelige medarbejder helt til 1919, fra 
1910 som museumsinspektør. B ernhard  Ol
sen og Olrik var vidt forskellige af tem pera
ment, den ene udadvendt aktiv, den anden 
stille stuelærd, men på det kulturhistoriske 
felt havde de begge en forbavsende bred ori
entering.

Og netop inden for kulturhistorien var der 
jomfruelig  m ark at opdyrke. I studiet af 
d ragter og tekstiler var Bernhard  Olsen læn
ge alene og fik først med Elna Mygdal, der 
blev inspektør ved Folkemuseet i 1919, en 
medarbejder, der kunne føre det videre. 
Hans store interesse for boligens udvikling 
og funktion deltes af tegneren R. Mejborg, 
der i 80erne og 90erne foretog bygningshi- 
storiske undersøgelser i det stordanske om 
råde, som B ernhard  Olsen så som museets 
arbejdsmark. Mejborg nåede blot at offent
liggøre en forsvindende del af sit materiale, 
mens B ernhard  Olsen fik begyndt på det 
bygningsmuseum, som han allerede i 1885 
over for sin bestyrelse havde udtalt ønsket 
om at oprette.

Det skete beskedent med et par huse fra 
Sydsverige, der i 1897 blev genopført i Kon

gens Have. Husene var erhvervet i nært sam
arbejde med det kulturhistoriske museum i 
Lund. I øvrigt gav denne udvidelse af museet 
og tilsvarende frilandsmuseer som »Skan
sen« i Stockholm og det nævnte museum i 
Lund anledning til en voldsom udladning fra 
den danske arkæolog Sophus Müller, der  på 
et museumsmøde i København i 1897 fra
kendte »de interiøre og exteriøre virkelig
hedsbilleder« enhver berettigelse inden for 
et arkæologisk-historisk-etnografisk museum.

Det var ikke Sophus Müllers angreb, der 
fik B ernhard  Olsen til at opgive sit påbe
gyndte bygningsmuseum i Kongens Have, 
men erkendelsen af, at stedet var dårligt 
valgt. Det ideelle sted fandt han  ved G ru nd t
vigs Højskole i Sorgenfri, hvor Frilandsmuse
et kunne komme i frugtbart samarbejde med 
Dansk Landbrugsm useum  ved landbrugs
skolen sammesteds. Begyndelsen blev gjort i 
1901 med erhvervelse og overflytning af 
Nasgården fra Skåne og den slesvigske gård 
fra Ostenfeld. I begge tilfælde fulgte han 
hjemtagningen op med bygningshistoriske 
iagttagelser og drøftede i øvrigt bygningshi
storiske problemer med frem træ dende 
udenlandske forskere som M. Haberlandt i 
Østrig og K. Rhamm i Tyskland.

Hovedopgaven i museets første periode 
måtte i øvrigt være at få kulturmønstret dæk
ket så godt ind som muligt. Enkelte eksemp
ler skal anføres. I 1887 rettedes henvendelse 
til de danske håndværkslaug om erhvervelse 
af laugsgenstande som gave eller depositum. 
Da der på det tidspunkt kun var få lokalmu
seer at konkurrere  med, førte det til en om 
fattende samling af laugsgenstande fra hele 
landet, som B ernhard  Olsen sin vane tro be
handlede i en indsigtsfuld artikel i Tidsskrift 
for Kunstindustri.

Danske håndværkere og deres produkter 
havde i det hele taget hans bevågenhed. Et 
virkeligt pionerarbejde blev gjort med stu
diet af  de københavnske guldsmedes m æ r
ker, som sendtes i trykken 1891, og som vide- 
reførtes for hele landets vedkommende af 
Jø rgen  Olrik i en anden meget forøget udga
ve fra Folkemuseet i 1919. Inden da havde 
Olrik behandlet danske sølvarbejder i flere 
væsentlige publikationer. I 1906 havde han 
desuden skrevet om gammelt tintøj og lagt
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g ru n d en  til en oversigt over danske kande
støbere. I 1912 fulgte så en behandling af 
gamle jernovne fra tiden 1550-1800.

Fra 1887 havde Folkemuseet efter ministe
riel bestemmelse haft en tilsynsførende fra 
Nationalmuseets 2. afdeling. Fra 1910 blev 
det magister Chr. Axel Jensen, og det kom til 
at betyde en overordentlig stor hjælp og in
spiration, idet hans interesseområde i vid u d 
strækning var sammenfaldende med m use
ets, først og fremmest inden for bygningskul
tu r  og dragt. På begge felter havde magister 
Jensen allerede i flere år samlet materiale. Så 
vidt hans arbejde ved 2. afdeling tillod, del
tog han  aktivt i Folkemuseets undersøgelser 
og genstandserhvervelser og skrev i årene 
1920-26 i tidsskriftet Fortid og Nutid kyndigt 
om museets virksomhed og placerede dets 
indsamlede materiale i den kulturhistoriske 
sammenhæng. Sammen med Olrik var han 
garant for museets ubrudte  linie, da Folke
museet i 1920 ved Bernhard  Olsens afgang 
formelt blev en afdeling af Nationalmuseet.

I 1910 udsendte de to gennem  Dansk hi
storisk Fællesforening en spørgeliste om bon
debygninger, der indledte den systematiske 
undersøgelse af  dansk bygningskultur. Få år 
senere kunne Chr. Axel Jensen fremlægge 
den første vigtige studie herover i afhandlin
gen »Stolper og Suler. Nogle Synspunkter 
for dansk Tømmerbygnings Historie«, hvor 
han påviste bindingsværkets store ælde og 
derm ed museets forpligtelse til at sikre et do 
kumentationsmateriale. Utvivlsomt inspire
ret heraf  begyndte arkitekt Halvor Zangen- 
berg på eget initiativ opmålinger af midtsjæl
landske bondebygninger. I 1920 kunne m u 
seet engagere ham  til en undersøgelse af  eg
nen mellem Viborg og Randers og fra 1921 
knytte ham  til museet i en inspektørstilling 
ved Frilandsmuseet med opgaven dels at ind
samle materiale til belysning af byggeskikken 
dels at varetage flytning og genopførelse af 
egnede bygninger til museets frilandsafde- 
ling.

H erm ed var den ene af  Folkemuseets ho
vedopgaver sikret fortsættelse, og inden da 
var den anden hovedopgave vedrørende 
drag ter og tekstiler som nævnt også blevet 
sikret ved ansættelsen af tekstileksperten El
na Mygdal. Den store bestand, som B ern

hard  Olsen havde samlet, og som var blevet 
forøget ved Chr. Axel Jensens materiale af 
d rag ter  og optegnelser om dragtskik, blev i 
de følgende år ved særbevillinger systematisk 
suppleret af Elna Mygdal, der på cykel efter
hånden  afsøgte alle dele af landet. De to u n 
dersøgelser skulle gennem  20rne og 30rne 
blive Folkemuseets vigtigste arbejdsområder, 
og betydningen heraf  blev påpeget i udførli
ge spørgelister i Fortid og Nutid 1924.

Zangenberg og Elna Mygdal fremlagde re
sultatet af deres undersøgelser ved regel
mæssige publikationer i Turistforeningens 
årbog og i de amtshistoriske årbøger. I 1932 
kunne Elna Mygdal forelægge sine dragtstu
dier i det store værk om »Amagerdragter. 
Vævninger og Syninger«. Zangenberg nåede 
derim od aldrig til at give en samlet fremstil
ling af  sit om fattende materiale, men han 
havde i 1925 udsendt bogen »Danske Bøn- 
dergaarde. G rundp laner og Konstruktio
ner«, hvor der  var lagt vægt på ikke blot at 
vise udviklingslinien i husets historie, men at 
afspejle alle den landlige byggeskiks variatio
ner (ny udgave 1982).

I de første år af sit virke ved Folkemuseet 
havde Olrik haft deltidsarbejde ved Natio
nalmuseets 2. afdeling. Det samme blev til
fældet for Kai Uldall, da han o. 1920 begynd
te ved Folkemuseet, hvor han dels assisterede 
Zangenberg i bygningsundersøgelserne dels 
foretog egne undersøgelser bl.a. af jo rd a n 
læg fra gildesboder, knyttet til årets og livets 
højtider, et emne som også blev dokum ente
ret i en række smalfilmoptagelser, han be
gyndte på i 1927 og senere fortsatte ved en 
særbevilling. Filmoptagelserne omfattede og
så gammeldags arbejder på landet, husflid og 
håndværk.

Museet i nye omgivelser
Etableringen af  Frilandsmuseet havde bety
det en vis aflastning for Folkemuseet i Pa
noptikonbygningen. Ved opførelsen af en 
magasinbygning ved indgangen til Frilands
museet i 1907 kunne hovedparten af de gen
stande, der  hidtil havde været magasineret i 
privatbygninger i København, flyttes hertil, 
hvor det endog lykkedes at opstille dem, så 
de kunne ses og studeres, ganske vist ved at 
udnytte mulighederne til det yderste ved at
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Fig. 2. I  tidens løb blev 
museumsrummene i Panop
tikonbygningen overfyldte 
som her vist, hvor æsker og 
manglebrædder næsten skju
ler møblerne. Dansk Folke
museum fot.

anbringe dem på gulv, vægge og i tagkon
struktionen.

Men museet i Panoptikonbygningen var og 
forblev uoverskueligt og havde mest af alt 
karakter af et pulterkammer. I nogen grad 
søgte man at fastholde interessen ved at a r 
rangere midlertidige udstillinger af nyer
hvervelser, først og fremmest af de dragter, 
som Mygdal erhvervede på sine rejser. I 
tiden fra 1920-26 blev det til i alt 15 sæ rud
stillinger, hvoraf den tiende om hedebodrag- 
ter og tekstiler skete i anledning af det 3. 
nordiske folkelivs- og folkemindeforskermø
de i København i 1924. Blandt deltagerne i 
dette møde vakte det und ren  og beklagelse, 
at Folkemuseets pladsforhold var så elendi

ge. Den frem ragende finske etnolog U.T. Si- 
relius fremhævede i et interview i »National
tidende«, at det var sørgeligt at se, hvor lidt 
museets enestående skatte kunne komme til 
deres ret på grund  af pladsnød, og hvor 
hæm m ende dette forhold var for studiet i 
sammenlignende etnologi.

I mange år havde Folkemuseets bestyrelse 
arbejdet på at finde en løsning enten for Fol
kemuseet alene eller sammen med National
museet, der også kæmpede med pladsproble
mer. Mere eller mindre fantasifulde projek
ter blev luftet udefra. Således havde det kon
sortium, der ejede fregatten »Jylland«, i 1910 
i fuldt alvor foreslået Folkemuseet at flytte til 
fregatten, for ved at ljerne batteridækket vil
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Fig. 3. Magasinbygningen ved Frilandsmuseets indgang blev indrettet som Folkemuseets studiesamling. Gulv, vægge 
og tagrum blev taget i brug, men tingene kunne ialtfald ses. K. Uldall fot. 1925.

le der  kunne skaffes plads til selve udstillin
gen med dens interiører på banjerdækket. 
Centralvarme og m agasinrum  kunne indret
tes i lastrummet, og øverst oppe kunne man 
have kontorer og sågar restaurant eller kafé i 
dækshuset. Som konsortiet skrev, ville man 
sikkert have fået »et ensemble, som ville væk
ke almenhedens interesse«!!

En løsning på pladsproblemet blev som 
nævnt i februar 1926 fremtvunget ved en il
debrand  i Panoptikonbygningen lige op ad 
museet. Det blev en midlertidig ordning, 
mens der på Rigsdagen forhandledes om Na
tionalmuseets og Folkemuseets pladsforhold. 
Kunstindustrimuseet stillede velvilligt loft
etagen i den søndre længe i B redgadekom 
plekset til fri disposition i nogle år. Fordelen 
var, at lokalet blev brandsikret, ulempen, at 
arealet blot var en smule større end i Panop
tikonbygningen, og at det udelukkende hav
de ovenlys. Interiørerne, der havde været le

detråden  i B ernhard  Olsens opstilling, måtte 
derfo r  udgå. I stedet valgte man at arrangere 
udstillingen i to hovedafsnit, et for den bor
gerlige kultur, kronologisk opstillet, og et for 
bondekulturen, topografisk ordnet, og her 
kunne for første gang ske en systematisk 
fremvisning af museets store samling af 
egnsdragter. De snævre pladsforhold og øn 
sket om at vise mest muligt gjorde udstillings- 
arealet til noget af en labyrint. Hovedparten 
a f  det materiale, der ikke kunne udstilles, fik 
anvist magasinplads i den tidligere hestgar- 
dekaserne ved Frederiksholms Kanal.

Overflytningen og nyopstillingen var til 
ende i juli 1928, hvor museet uhøjtideligt åb
nedes for besøgende. Museets leder Jørgen  
Olrik fandt, at den nye og mere rationelle 
o rdning  gav en langt bedre oversigt over dets 
indhold, der ville medføre en større plan
mæssighed i nyerhvervelser, end man tidlige
re havde kunnet iværksætte. Ved de fortsatte
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Fig. 4 .1  1926 flyttede Folkemuseet til Kunstindustrimuseet, hvor det f ik  til huse i tagetagen, der nåedes ad en 
improviseret gangbro.

bygnings- og dragtundersøgelser skete det 
bl.a. med det formål at skaffe inventar til u d 
bygningen af Frilandsmuseet, der indtil 1941 
var en afdeling af Folkemuseet. Især lagde 
man vægt på at skaffe malede bondemøbler, 
der hidtil havde været ringe repræsenteret i 
museet.

En gruppe genstande, som B ernhard  Ol
sen helt fra starten havde viet sin interesse, 
var danske fajencer, bl.a. for at kunne be
stemme tilvirkningsstedet ud  fra deres signa
turer. Privatsamleren J. W. Frohne beskæfti
gede sig med samme emne og havde samlet 
et stort materiale, der udsendtes posthumt i 
1911. Det blev Folkemuseets opgave at skaffe 
et dækkende udvalg af fajencer fra kongeri
get og hertugdøm m erne suppleret ved arkæ
ologiske undersøgelser på fabrikstomterne, 
som Uldall begyndte på i 1926 ved Gammel
lund på Mors, senere fortsat i Gudum lund 
ved Ålborg, i Hesbjerg på Fyn og i Antvor

skov på Sjælland. Sine iagttagelser publicere
de han i en række kortere oversigter, der til 
slut fandt deres form i bogen »Gammel 
dansk Fajence« (1961) med gengivelse af alle 
kendte fajencesignaturer. Jævnsides herm ed 
havde han behandlet dansk pottemageri og 
dets produkter, suppleret med smalfilmopta
gelser.

Overvejelserne om Folkemuseets endelige 
placering syntes at skulle få deres endelige 
løsning ved indflytningen i det nybyggede 
Nationalmuseum. Egentlig skulle Folkemu
seet slet ikke have været der, for til det sidste 
arbejdedes der  med andre planer, hvor et 
om råde ved Frederiksberg have, »Material
gårdens« grund  ved Frederiksholms Kanal 
og Arsenaløen i Københavns havn var på ta
le. Af sparehensyn fandt ministeriet i sidste 
øjeblik ud af, at det nye museum var stort 
nok til også at rum m e Folkemuseet. Arkitek
ten for nybyggeriet Mogens Clemmensen
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Fig. 5. Under sit ophold i Bredgade kunne Folkemuseets store samling a f  egnsdragter fo r  første gang vises i en 
permanent udstilling, her dragter fra  Jylland. Sophus Bengts on fot\

måtte imidlertid konstatere, at derved var 
museet overfyldt fra starten, sådan »at der 
faktisk i dette øjeblik, hvor museet skal ind
vies, ikke findes et eneste tomt lokale fra kæl
der til l o f t ---- . Hovedskavanken ved det nye
m useum  er, at der  ingen virkelige udvidel
sesmuligheder findes, og at en overfyldning 
inden for de fastlagte ram m er synes u undgå
elig i løbet af de nærmeste 20-30 år«.

Folkemuseet i Prinsens Palais 
Men for Folkemuseet var det en befrielse at 
komme bort fra tagetagens spændetrøje. For 
første gang fik man plads til fornuftige kon
torer og ordentlige udstillingsrum. Efter at 
samlingerne var opstillet efter samme hoved
princip som i Bredgade, men nu med plads 
til en række interiører fra borger- og bonde
miljø og med tilknytning til palæets originale 
rum, kunne der for alvor tænkes på undersø- 
gelsesopgaver.

Af Folkemuseets ældre m edarbejdere var 
afdelingslederen Jø rgen  Olrik langvarigt syg

og døde i 1941. Elna Mygdal havde af hel
bredsgrunde  søgt sin afsked i 1935, men hav
de sin efterfølger Ellen Andersen parat. Hal- 
vor Zangenberg tog sin afsked i 1938, og Kai 
Uldall, der  i mange år sammen med ham 
havde sat sit præg på Frilandsmuseets udbyg
ning, overtog helt og fuldt ledelsen her, da 
det i 1941 blev en selvstændig afdeling. Men 
indtil da deltog han aktivt i udform ningen af 
Folkemuseets strategi sammen med de nye 
m edarbejdere  Tove Clemmensen, Svend Jes
persen og Axel Steensberg, der  alle havde 
deltaget i nyopstillingen.

Efter Folkemuseets nomadetilværelse kom 
en rolig periode, hvor nye opgaver kunne 
tages op. Og på ny hentedes inspirationen i 
Sverige. En af de første opgaver var at skabe 
et virkeligt overblik over genstandssamlin- 
gerne og udarbejde et system, der ikke ville 
blive sprængt ved fortsatte erhvervelser, og 
som tillige kunne være en effektiv støtte ved 
undersøgelser i marken. Behovet var også fø
leligt ved landets øvrige museer. Dansk kul-
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Fig. 6. Detalje a f stue fra  
den fynske herregård Lille 
Hesbjerg i Prinsens Palais. 
Dansk Folkemuseum fot.

Fig. 7. Erhvervelserne gen
nem 4 Orne og 50erne skabte 
store opbevaringsproblemer. 
Magasinrummet i kælderen 
i Prinsens Palais taler fo r  
sig selv. N . Elswing fot. 
1956.
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Fig. 8. Folkemuseets konservering foregik under prim iti
ve forhold, men var a f  den største betydning. Billedet 
viser Frands Christensen i fæ rd  med at afruste jerngen
stande. N . Elswing fot.

turhistorisk M useumsforening havde i 1935 
nedsat et udvalg, de r  skulle søge at tilveje
bringe et brugbart  sagregister. Ved Folkemu
seet udarbejdedes i 1939 et registrantforslag 
efter m ønster fra det historiske m useum  i 
Gøteborg og Nordiska museet i Stockholm. 
Resultatet blev den såkaldte »grønne regi
strant«, der forelå i sin første udform ning  i 
1940, hvor materialet var opdelt funktionelt 
efter et fra etnologisk synspunkt systematisk 
sagligt princip. Den følgende udskrivning af 
genstandsprotokollerne på arkivkort og 
g ruppering  efter registranten skabte et over
blik, der viste, hvor man burde sætte ind med 
erhvervelser og undersøgelser. Og den  viste 
tillige, hvor utilfredsstillende oplyst meget af 
det ældre materiale var.

Museets hovedopgave måtte fremtidigt 
være at sikre en virkelig dokum entation af sit 
materiale. Det kunne ske ved egne undersø
gelser og desuden ved indsamling af tradi- 
tionsmateriale gennem  frivillige m edarbej

dere. Ved Nordiska museet havde m an i de 
sidste 10-15 år udsendt en række spørgelister 
om hand lende  alle sider af den svenske bon
deku ltu r og havde fra flere hu n d red e  opteg
nere fra alle dele af landet modtaget besva
relser. Et tilsvarende arbejde blev sat i gang 
ved Folkemuseet i 1939 med en spørgeliste 
om egnsdragter, men her var museet for sent 
ude. Traditionen var glemt. Men fra 1941 
fulgte år for år sagligt udform ede spørgeli
ster med særligt henblik på ældre forhold in
den  for bondebruget, og fra 1951 udsendtes 
tilsvarende spørgelister for at indhente op
lysninger fra håndværkere og arbejdere. Det 
stadigt fortsatte samarbejde mellem museum 
og meddelere havde til hensigt ideelt at få 
dækket alle sider af tilværelsen.

Samtidig herm ed intensiveredes undersø
gelserne. Den ret spredte bestand af landsby- 
og byhåndværk blev suppleret med samlede 
erhvervelser fulgt op af optegnelser og foto
graferinger. Erhvervelsen af en husmands- 
stue fra Røsnæs viste den  nye linie ved at 
medtage alt gammelt inventar, der var om 
hyggeligt opmålt og beskrevet på stedet. Et 
nyt arbejdsfelt kom til ved undersøgelser af 
hustom ter fra historisk tid dels u n d e r  gårde, 
de r  flyttedes til Frilandsmuseet, dels fra for 
længst nedlagte gårde og landsbyer. I 1942 
foretoges den  første landsbygravning i den 
del a f  Hejninge ved Slagelse, der nedb ræ n d 
te i 1781, og i 1945 tog man fat på den næ r
liggende landsby St. Valby, der var nedlagt i 
1774. H er  blev hele landsbyområdet afdæk
ket. De arkæologiske undersøgelser, der le
dedes af Steensberg, udvidedes til gamle 
agersystemer, hvoraf den største blev mid
delalderagrene i B orup Ris på Midtsjælland.

Fra 1940 og i de nærmest følgende år blev 
and re  vigtige undersøgelser taget op. U nder 
Tove Clemmensens ledelse undersøgtes m ø
belbestanden og hjem indretningen i bo r
gerhjem og på herregårde. Også de kongeli
ge slotte blev inddraget med Christian IXs 
palæ på Amalienborg, der havde stået u rørt 
siden kongens død i 1906. Et hidtil forsømt 
område, det danske kystfiskeri, indledtes i 
1943, men den mest om fattende blev u n d e r 
søgelsen af bondegårdene, der strakte sig 
over årene 1944-60 og blev gennem ført ho
vedsagelig ved midler udefra.
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Formålet var at få skabt en landsomfatten
de dækning af den traditionelle byggeskik og 
ikke blot, som hovedsigtet havde været ved 
de tidligere undersøgelser, at undersøge 
konstruktioner, men i lige grad at få doku
m enteret de undersøgte gårdes og huses 
funktion. I arbejdet deltog foruden  museets 
faste medarbejdere en række stud. m ag.’er 
og arkitektstuderende. 1 de første år under  
krigen og lige efter var befordringsmidlet 
cyklen, en fortræffelig m åde at lære landet at 
kende på, idet den gav indsigt i mange andre 
kulturfænom ener end lige bondebygninger
ne. U nder arbejdet sikredes tillige en række 
genstande som yderst vigtige suppleringer til 
museets samlinger. Og vigtigt var det ligele
des, at der kunne udpeges og sikres bygnin
ger, som savnedes på Frilandsmuseet.

Det lykkedes også at fortsætte filmoptagel
serne, i starten ved samarbejde med Dansk 
Kulturfilm, men frugtbarest blev samarbej
det med ingeniør Aage Rothenborg, der of
rede tid, penge og appara tu r  for sammen 
med museets m edarbejdere at få sikret en 
lang række optagelser af arbejdsprocesser, 
der stod i fare for at forsvinde.

Fig. 9. Arkitekt Kjeld Kayser leder opmåling a f  kusfaca- 
de a f  Gammel M ønt 25  i København. Nationalmuseets 
købstadsundersøgelser fo t. 1969.

Fig. 10. Aage Rothenborg og Axel Steensberg under optagelse a f  blytækkerfilmen ved kirken i Estvad 1957. 
Blytcekkeren er ved at ombukke den nederste plade. O. Jepsen fot.
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Fig. 11. Rokokodragter fra  
Folkemuseets dragtopvis
ning i foråret 1939.

U nder museets ophold på K unstindustri
museets loft havde der  hverken været plads 
eller kraft til at a rrangere  særudstillinger. 
Skønt det nye Nationalmuseum ikke havde 
særlige ru m  til skiftende udstillinger, hvad 
der  tu rde  være uhørt i et nybygget museum, 
blev der  fra 1940 arrangeret en række til dels 
meget om fattende udstillinger ofte m ed ind 
lånte genstande, der bagefter ofte kunne e r
hverves til museet. H ovedparten  af disse u d 
stillinger stod Folkemuseet for, også når an 
dre  af Nationalmuseets afdelinger bidrog 
med materiale.

Begyndelsen blev gjort i 1940 med en ju le 
udstilling »Hos husm and og konferensråd 
juledag«, hvor der var dækket op til ju lem id
dag i to a f  m useum srum m ene. Og udstil
lingsvirksomheden tog rigtig fart fra 1945, 
hvor der til engang i 60erne blev vist mere 
end to særudstillinger pr. år. Det var større 
eller m indre udstillinger enten hentet fra 
Folkemuseets magasiner eller fra de løbende

Fig. 12. (Side 63). Udstil- 
lingen »Bord dæk dig« i på 
sken 1950. Opdækning til 
middagsselskab ca. 1790 i 
Hesbjergsalen.

undersøgelser. I 1947 således de første resul
tater af bondegårdsundersøgelserne i udstil
lingen »Opmålinger og inventar fra bo rn 
holmske og sjællandske bondegårde« og i 
1958 »Sanering« fra undersøgelsen i Køben
havns saneringskvarterer, hvor museet hav
de arbejdet intenst siden 1953. Et par udstil
linger viste museets engagem ent i udforsk
ningen af europæisk bondekultur, nemlig i 
1955 »Bondekultur i Syditalien« fra museets 
undersøgelser i Calabrien og i 1959 »Sardini
en«, hvor etnografen Fridolin Weiss Benzon 
havde indsamlet for museet.

De m indre udstillinger kunne sættes op 
uden  at gribe afgørende ind i museets p e r
m anente udstillinger. Værre var det med de 
store udstillinger, der for længere tid beslag
lagde flere ustillingsrum. Og alligevel kom 
der  mange a f  den slags som »Barnet gennem 
200 år« i 1949, »Bord dæk dig« i 1950, hvor 
andre  af Nationalmuseets afdelinger deltog, 
og hvor personer i tidens drag ter medvirke-
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de. I 1950 vistes desuden »Der bor en ba
ger«, i 1952 »Tobak. Fra snusdåse til cigar«, i 
1953 »Vin. Fra d ru en  på stokken til vinen i 
glasset« og i 1961 »Guldsmed eller lærling 
bliver mester«. Ved de fire sidstnævnte, der 
havde Hans Lassen som initiativtager, viste 
indkaldte håndvæ rkere  prøver på arbejds
processer.

I disse år var der  desuden flere a r ran g e
m enter med dragtopvisning på levende m o
del, ofte i forbindelse med Nationalmuseets 
onsdagsforedrag. Det gælder f.eks. »Olde
mors klædeskab« i 1946, »Undertøj 1770- 
1930« i 1953, »Børnedragter 1890« i 1954 og 
»Erhvervsdragter« samme år.

I 1953 viste Folkemuseet en udstilling om 
konserveringsmetoder og -teknik og gjorde 
derved opm ærksom  på et problem, som 
fandtes ved hovedparten  af  danske museer. I 
m ange år havde Folkemuseet blot i ny og næ 
sendt et møbel ud  i byen til en maler eller 
snedker for at få det gjort i stand. I 1935 
hentede museet Aksel Christensen fra m use
et i H jørring og Fik ham  fra 1939 ansat som 
konservatorassistent. U nder  ham  lå tilsynet 
med og konserveringen af  genstandssamlin- 
gerne, fra 1938 hjulpet af faderen Frands 
Christensen, de r  gennem  mange år havde a r 
bejdet på museet i Hjørring.

E n d n u  en g a n g  p å f l y  tfod
Den voksende medarbejderstab og den sta
dig voksende materialesamling bevirkede, at 
arkitekt Clemmensens profeti om en snarlig 
sprængning af  Nationalmuseets ram m er gik i 
opfyldelse tidligere end beregnet. Store dele 
af Folkemuseets genstande måtte anbringes i 
magasiner fjernt fra Prinsens Palais, selv om 
kæ lderrum  og transportgange i kældereta
gen, ja  selv lofterne blev taget i brug og flere 
udstillingsrum lukket. Man var tilbage i sam
me improvisationsfase som i panoptikonti
den. Og ikke blot Folkemuseet var i plads
nød, selv om det nok var den  afdeling, der 
voksede stærkest, eftersom dens tidsgrænse 
bestandig forskød sig. Ganske vist havde m u 
seumsrådet ved Nationalmuseet i 1950erne i 
et ubetænksomt øjeblik pålagt Folkemuseet 
ikke at beskæftige sig med tiden efter år 1900 
— som om dansk kulturhistorie ophørte  her. 
Men selv uden  denne naturlige tilvækst fra

den  nyeste tid, der dengang kun var spora
disk repræsentere t ved museet, var pladsfor
holdene ved Nationalmuseet uholdbare. 
Mange forsøg på at skaffe plads i næ rheden  
af Prinsens Palais var alle løbet ud  i sandet.

I 1956 ophørte  den Modewegske klædefa
brik i Brede. Uldall fandt, at fabriksbygnin- 
gerne her ville være egnede til magasinering 
a f  Nationalmuseets sager. U nder  forhandlin
gerne med Bredes ejere ændredes museets 
planer, idet det i 1957 foreslog undervis
ningsministeriet at erhverve fabriksarealet 
med den  hensigt at flytte størstedelen af  Fol
kemuseets samlinger med konserveringsan- 
stalten for recente sager hertil, »hvilket vil 
muliggøre en endelig løsning af  Nationalmu
seets pladsproblemer«. Men hensigten var 
ikke blot at skabe plads. I Brede ville man 
»skabe på een gang et videnskabeligt muse
um for livet i Danm ark siden enevældens 
indførelse og en folkelig undervisningsinsti
tution på linie med de store biblioteker. Alle 
museets ku lturm inder skal gøres tilgængeli
ge for offentligheden, således at en mindre 
del, suppleret med farverige og fængslende 
panoram aer visende folkets liv fra oldtiden 
til vore dage, opstilles i en kronologisk o rd 
net populæ r udstilling, medens en større del 
gøres tilgængelig kun for studerende«.

Program m et var signeret af rigsantikvar 
Johannes  Brøndsted, men havde nok i alt væ
sentligt Folkemuseets leder Axel Steensberg 
som ophavsmand. Det var i alt fald Folkemu
seets fremtid, de r  dannede kernen i fremstil
lingen, og dets udfoldelse, der skitseredes. 
H vordan  det kom til at forme sig, skal fortæl
les om lidt. Foreløbig kom museet i ventepo
sition, for dels gik købet først i orden  i 1959, 
dels var hovedparten af fabriksbygningerne 
beslaglagt af industrilejemål. Brøndsted m åt
te da også fastslå: »En årrække vil medgå. 
Men ef te rhånden som de nu løbende lejemål 
til private firmaer kan udløses, og i øvrigt 
hensynet til statens Finanser åbner mulighed, 
må planens forskellige trin kunne iværk
sættes«.

I Prinsens Palais pressede de øvrige afde
linger på for hurtigst muligt at komme af 
med Folkemuseet. Der blev derfor hverken 
tid eller penge til at gøre fabriksbygningerne 
egnede til museumsbrug. En vis udflytning

64



Fig. 13. Fiskerisamlingen i Brede. De originale genstande, her en tjær egry de til konservering a f  fiskegam , vises med 
store fotostater som baggrund. Kjeld Kayser fot. 1972.

til magasinrum skete allerede i 1959, men så 
gik det i øvrigt langsomt, bl.a. fordi boligmi
nisteriet, der i begyndelsen administrerede 
Brede, ikke følte sig overbevist om, at det 
skulle tilfalde Nationalmuseet. Det klaredes 
først ved direkte indgreb af statsminister 
Kampmann. Og i mellemtiden havde Natio
nalmuseets nye leder P. V. Glob fremsat ide
en om en total udflytning af Nationalmuseet, 
som nødvendigvis betød en opsættelse i reali
seringen af Bredeplanen — og en revision.

I fremlæggelsen af sin idé havde Glob til
delt Brede rollen som et decideret håndvæ r
kermuseum med »studiesamlinger for publi
kum og videnskaben« samt stedet, hvor de

gamle håndværk kunne holdes i live for ef
tertiden, for så vidt i samklang med den kon- 
serveringsanstalt, der  var etableret og i god 
vækst. Det var vel derfo r også konsekvent, at 
rigsantikvaren placerede konserveringen af 
vikingeskibsfundene fra Roskilde fjord i en 
af bygningerne. Men det greb unægtelig af
gørende ind i de oprindelige planer for Bre
de, som Folkemuseet havde arbejdet med at 
konkretisere.

Det næste indhug i Brede-arealerne skete i 
1966 med særudstillingen »Både i Brede« i 
fabrikkens tidligere farverihal. Det blev be
gyndelsen til Brede-udstillingerne, hvor Fol
kemuseet bl.a. har bidraget med »Vore bed-
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steforældres tid« i 1970. Men udstillingerne 
tog og har siden taget store bidder af Folke
museets areal.

U nder drøftelserne af erhvervelsen af Bre
de havde Folkemuseet fastslået som et væ
sentligt synspunkt, at der bibeholdtes en fyl
destgørende repræsentation af afdelingens 
højere stands og bondestands udstillinger i 
Prinsens Palais som en naturlig a frunding  af 
Nationalmuseets danske samlinger. Dette er 
da heller ikke blevet anfægtet ved de skiften
de synspunkter, der er blevet anlagt på b ru 
gen af Brede, så udstillingsmæssigt befinder 
Folkemuseet sig stadig i København. Til gen
gæld er det gået trægt med dets udstillinger i 
Brede.

Det vigtigste, der er sket på dette felt, er 
den bygningshistoriske undersøgelse af Bre
de hovedbygning, der har gjort det muligt at 
føre den tilbage til opførelsestidspunktet
o. 1800 med den oprindelige rumdekoration, 
forestået af interiørarkitekten Joseph Chri
stian Lillie, og med en møblering, der m od
svarer den, som fandtes på bygherren Peter 
van Hemerts tid, førend han i 1805 gik fallit. 
I et par af de gamle fabriksbygninger vises 
traditionelt kystfiskeri fra før industrialise
ringen og et udvalg af museets store vogn
samling. Ellers er hovedparten af de bygnin
ger, Folkemuseet råder over, magasinrum, 
hvor det har været muligt at anbringe muse
umsgenstandene, men i rum, der på gr. af 
manglende istandsættelse til formålet ikke er 
tidssvarende til brugen. Og en realisering af 
Folkemuseets planer om at udstille dansk

kultur efter industrialiseringen trækker ud. 
Konserveringsanstaltens vækst gør indhug i 
bygningerne, og penge til anlægsarbejder bli
ver sparsommere.

Som nævnt forskydes Folkemuseets tids
grænse bestandig med voksende forpligtelser 
og voksende pladsbehov til det materiale fra 
vor tid, de r  bør sikres for eftertiden. Afgørel
sen af, hvad der skal sikres af den  overflod af 
genstande, der omgiver os, er ikke let og kan 
ikke løses af en enkelt institution. Men at u n 
dersøgelser og indsamlinger fra vor næ rm e
ste fortid må gøres, er helt klart. På ny kom
m er de svenske museer først, idet de i en 
årrække har arbejdet med problemet SAM- 
DOK, som det h ed d e r  i tidens sprog. Danske 
m useer har taget udfordringen  op og har  på
begyndt en samtidsdokumentation, og for at 
kunne løse opgaven har de dannet sam ar
bejdsgrupper om bestemte sagområder. N a
turligt nok har man peget på, at Folkemuseet 
må være koordinator i dette arbejde og evt. 
til syvende og sidst blive centralstedet for den 
kundskabsmængde, som rum m es i landets 
kulturhistoriske museer. Det er en stor opga
ve at løse. Forpligtelsen er der. Gives der og
så midler til at indfri den?

LITT ER A TU R LISTE
Rasmussen, H olger (ed.)

Dansk Folkem useum  & Frilandsm useet. H istory & Ac- 
tivities. N ationalm useet 1966.

Rasmussen, H olger
B ern h ard  Olsen. V irke og væ rker. N ationalm useet 
1979.

Fig. 14. Sengekammer i 
B rede hovedbygning. Inge 
Mejer Antonsen fot.



Småsedler fra Theresienstadt - den uvirkelige ghetto

»Det første vi så, da kreaturvognene omsider 
standsede efter halvandet døgns kørsel, var 
en lille station, de r  hed Bauschowitz. H er 
blev vi losset ud, og så m archerede vi videre 
til Theresienstadt, en kaserneby ved floden 
Eger midt mellem de bøhmiske bjerge. Det 
var et fæstningsanlæg bygget i 1780 af den  
østrigske kejser Joseph  den A nden  og op 
kaldt efter hans mor, kejserinde Maria The- 
resia, og det var beregnet til at huse ca. 7.000 
soldater. Der var en række meget smukke, 
m en stærkt forfaldne kaserner, nogle sm åhu
se for handlende og et par bordeller. Det var 
egentlig det hele.« (Melanie O ppenheim  
»Menneskefælden«).

Melanie O ppenheim  var én af 472 jø d e r  
fra Danmark, der i oktober 1943 blev taget til 
fange af de tyske m yndigheder og sendt syd
på. G ruppen  skulle komme til at opholde sig 
i Theresienstadt i 1V2 år.

Fra de besatte lande i Europa sendtes ca.
140.000 m ennesker -  de allerfleste jø d e r  -  til 
Theresienstadt; 88.000 blev efter en tid i lej
ren  sendt videre østpå til døden  i Auschwitz;
33.000 døde i Theresienstadt a f  sygdom, kul
de og udmattelse; 17.000 levede i lejren ved 
bef rielsen i maj 1945.

G ru p p en  af jø d e r  fra Danmark mistede 
53, men havde 3 nyfødte med sig hjem, skønt 
det var forbud t at sætte børn  i verden i lej
ren. Da de i april 1945 steg op i 35 hvide 
busser fra Svensk Røde Kors for at begynde 
hjem turen, havde mange af dem  i lommerne 
deres personlige papirer fra lejren; en del 
har fundet vej til Frihedsmuseet, og på 40- 
års dagen for aktionen i oktober 1943 var

der, i samarbejde med Theresienstadtfange- 
foreningen lejlighed til at vise nogle af dem 
på en udstilling i Frihedsmuseet. De nussede 
og æselørede småsedler er virkelige nok, 
m en det er alligevel, som stammede de fra en 
anden  verden, og det skyldes ikke kun, at det 
nazistiske system af arbejds- og udryddelses
lejre i dag kan være svært at begribe; også 
b landt disse lejre var Theresienstadt noget 
særligt.

Jø d e  ghettoen
Kasernebyen befolkedes sent i efteråret 1941 
med tjekkiske jøder,  der blev sat til at gøre 
lejren anvendelig til beboelse, men omkring 
nytår 1942 blev den desuden udset til sam
lingssted for jøder,  som det var ubekvemt at 
lade forsvinde sporløst i andre  lejre; der var 
b ru g  for et sted, hvor frem trædende jødiske 
kunstnere, videnskabsmænd, forretnings- 
m æ nd og krigsinvalider kunne sendes hen, 
og m an gjorde derfo r Theresienstadt til en 
officiel ghetto, der styredes af et »ældsteråd« 
udvalgt blandt fangerne. Selvstyret var en 
fiktion; skiftende SS-lejrkommandanter sty
rede bag kulisserne med je rn h ån d ,  og af tre 
form æ nd for ældsterådet overlevede kun 
den  sidste; de øvrige blev med deres stab og 
familie enten sendt til udryddelse østpå eller 
simpelt hen slået ihjel.

Fra tid til anden slap oplysninger om u d 
ryddelseslejrene ud til offentligheden i den 
ikke-besatte verden, og Theresienstadt skulle 
m ed sin selvforvaltning og sine prominente 
fanger kunne bruges til at tilbagevise den 
allierede »greuelpropaganda«. På en fjern
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måde havde Theresienstadt den samme sta
tus blandt koncentrationslejrene som den, 
»mønsterprotektoratet« Danmark indtog 
blandt Europas besatte lande. Måske var det 
årsagen til, at jøderne  fra Danmark kom til 
netop Theresienstadt. Som bekendt fortsatte 
den danske civiladministration sit arbejde, 
også efter at den danske regering var trådt 
tilbage i august 1943, og det betød, at de d an 
ske jø d er  stadig havde et »bagland«, hvorfra 
der blev spurgt til deres skæbne og sendt 
adresserede pakker med mad og tøj; det har 
igen været medvirkende til, at de danske jø 
der altid blev holdt uden  for de frygtede 
transporter videre mod øst.

Lejrens udseende
De danske jø d e r  ankom i fire g rupper  
(»transporter«); de fik straks tildelt et trans
portnum m er og blev frataget deres værdi
genstande. De blev til at begynde med an 
bragt i en af de store gamle kaserner; senere 
spredtes de over hele byen (fig. 2 ).

Fig. 2. Dette kartotek over danskere 
i Theresienstadt blev udarbejdet 
kort fø r  hjemrejsen i april 1945.
Kortet viser fangens navn, fødsels
dato, fødested, stilling, nationalitet, 
bopæl i Danmark og bopæl i There
sienstadt. Øverst til højre ses fa n 
gens transportnummer, der i lejren 
fungerede som en slags personnum
mer. Romertallet angiver det land, 
fangen er transporteret fr a  (X X V  
= Danmark), og to-tallet efter 
skråstregen markerer, hvilken 
transport fra  det pågældende land 
fangen har været med; det første tal 
viser fangens alfabetiske nummer i 
denne transport.

Kartoteket omfatter 418 perso
ner; heraf var 117 danske statsbor
gere født i udlandet og 127 statslø- 
se (dvs. fra  Stortyskland). Blandt 
samtlige 472 deporterede var næ
sten halvdelen (193) over 50  år 
gamle.

Bortset fra  dem, der var så uhel
dige at blive taget på vej til Sveri
ge, var det især ældre og fo lk  med 
svagere kontakter i det danske sam
fu nd , som gik i det tyske net.

Fig. 1. De danske fanger måtte straks fr a  ankomsten, 
som de øvrige fanger, sy en jødestjerne a f  sort og gult stof
— som den viste — på tøjet. Den firkantede skrift skal tage 
sig »hebraisk« ud. Stjernen skulle altid bæres synligt, og 
da det (trods udbredte myter om det modsatte) aldrig 
havde været overvejet at indføre stjernen i D anmark, 
føltes påbuddet som en uventet ydmygelse.
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Fig. 3. Tagesbefehl fra  Theresienstadt med meddelelse 
om de nye navne, opsamlet og hjembragt a f  en dansk 
fange. »Tagesbefehl« udkom som duplikeret blad med 
432 numre i tidsrummet december 1941 til april 1944. 
Herefter omdøbtes den, som det omtales senere.

Af kartoteket fra 1945 fremgår, at de hav
de bopæl i gader med navne som »Seestras- 
se«, »Parkstrasse« eller »Badhausgasse«; dis
se navne var dog ganske nye, indført i juli 
1943 i en dagsbefaling fra ældsterådet. Før 
da hed kasernebyens vinkelrette gader Lang- 
strasse 1-6 og Querstrasse 1-9, men i forsøget 
på at fremstille Theresienstadt som en slags 
kursted så det bedst ud, hvis postkort fra fan
gerne havde adresser, der frem m anede bille
det af en sø, en park eller et bad (fig. 3).

H vordan lejren »i virkeligheden« så ud, er 
egentlig svært af få indtryk af. Fangerne m åt
te ikke fotografere, og der eksisterer også 
kun få billeder taget af tyskere. Efterkrigsfo- 
tografierne viser en by, der meget godt sva
re r  til beskrivelsen i det indledende citat, 
men de giver intet indtryk af den  sam m en
stuvning, der var følgen, når 30.000-40.000 
m ennesker skulle bo i en by beregnet til 
7.000, og der oven i købet skulle gøres plads

til produktionsvirksom heder og til det tyske 
sikkerhedspolitis store arkiver, der anbragtes 
i lejren, fordi man mente, at de her ville være 
sikret mod bombardement.

Der findes billeder fra lejren, som stam
m er fra de ikke helt få kunstnere, der var 
blandt fangerne; i et »Künstlerraum« havde 
de særlig adgang til papir og farver. Kunst
nerne  spillede en officiel rolle i lejren ved at 
fabrikere plakater og ved at illustrere den jø 
diske selvforvaltnings rapporter  til SS-lejr- 
kom m andanten. Flere af kunstnerne lavede 
dog tillige illegale billeder, tegninger og skit
ser af livet i lejren. En del blev m uret inde 
eller gravet ned og er derfo r bevaret, skønt 
m ange kunstnere blev straffet hårdt og deres 
værker brændt, da man ved en razzia konsta
terede, at der blev lavet forbudt kunst.

På fig. 4 ses to meget forskellige fremstil
linger af det indre af Theresienstadts kafé, 
hvor man efter tu r  kunne købe en kop kaffe
erstatning. »A« er fra en officiel publikation 
»Bilder aus Theresienstadt« (u.å., findes på 
Frihedsmuseet) og er sandsynligvis tegnet af 
Jo  Spier, der som en slags hof-tegner også 
leverede de tilforladelige vignetter til lejrbla
det »Mitteilungen ...« (se nedenfor).

»B« er tegnet af tjekken Bedrich Fritta, 
hvis officielle tegninger i selvadministratio
nens rapporte r  gav et mere usminket billede 
a f  forholdene; denne tegning var en af hans 
godt 150 illegale værker, der overlevede kri
gen gemt i en blikdåse; selv arresteredes Frit
ta sammen med flere andre  i jun i 1944. Efter 
at være blevet forhørt af Eichmann personlig 
førtes han til Auschwitz, hvor han døde af 
dysenteri.

Læg mærke til, at »A« fortrinsvis viser fan
gerne bagfra; måske har Spier nødig villet 
skulle tage stilling til, om den obligatoriske 
jødestjerne burde  tegnes med.

F ig .4 .A -B . Theresienstadts kaffehus. »B« er tegnet a f  
Bedrich Fritta og er gengivet efter H . G. Adler: »Die 
verheimlichte Wahrheit«.
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Fzg. 5. »Essenkarte« fr a  Theresienstadt. E t trykkeri fandtes ikke i lejren, så alt trykt materiale leveredes udefra og fo r  
øvrigt, fo r  rationeringskortenes vedkommende, i stadig mere raffinerede versioner fo r  at forebygge falsknerier. Dette 
Essenkarte er den endelige udgave. Størrelse 1:1.

M ad, tøj og arbejde
De -  enclda privilegerede -  danske fangers 
e r indringer taler om kulden, sulten, sygdom
men og utøjet i lejren. Det er sjældent det 
mest brugbare, der overlever sin egen sam
tid; på Frihedsmuseet Findes adskillige iden
titetskort og pengesedler fra Theresienstadt 
(se nedenfor) men kun ét »Essenkarte«, et ra 
tioneringskort, der efter et kuponklipnings- 
system gav ret til tre daglige måltider (fig. 5). 
Maden blev udleveret til fangerne (i kø) fra 
store fælleskøkkener; den  bestod af kaffeer
statning om m orgenen, ekstraktsuppe med

ca. lA  kg kartofler (+ undertiden  nogle gram 
kød) til m iddag og kaffe eller kartoffelsuppe 
om aftenen. Det, man egentlig levede af, var 
derfo r  det ene kilo brød, som udleveredes 
hver tredje dag, for danskernes vedkom m en
de suppleret med de Røde Kors pakker, der 
fra februar  1944 begyndte at nå igennem til 
lejren fra D anm ark  og Sverige; men at man 
ikke kunne kaste vrag på fælleskøkkenernes 
m ad frem går indirekte af en ansøgning om 
erstatning for et tabt aftensmåltid, der blev 
indleveret af en dansker i juli m åned 1944 
(fig. 6 ).
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F/g'. 6. Duplikeret form ular ifølge 
hvilken R ifka Levin 9. ju li 1944  
bad om erstatning fo r  et aftensmål
tid, kun var gået glip af, ford i hun  
havde mistet sit Essenkarte. Formu
laren kræver underskrift på, at 
man er blevet belært om følgerne a f  
urigtige oplysninger; herefter kan 
hun få  et nyt aftensmåltid — hvis 
der er noget til overs.
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Da fangerne fik lov at sende postkort 
hjem, antydede de mangelen på m ad i ven
dinger som »Du kan tro Sult-Ana er blevet 
stor«, »Hvorfor skriver Houlberg ikke«, el
ler, som i eksemplet (fig. 7): »Afventer hilsen 
fra Onkel Brødost«.

SS-lejrledelsen krævede, at den jødiske 
selvadministration skulle have pinlig orden  i 
sine papirer; dagligt indrapporte rede  den 
derfor statistikker over fangetallet, og alle 
om råder af lejrlivet reguleredes af attester og 
formularer. Et vidtspændende bureaukrati 
var følgen. De genstande, der blev taget fra 
fangerne ved ankomsten til lejren, blev om 
hyggeligt sorteret; det bedste gik til Tysk
land, men gammelt tøj, udtrådte sko og slidte 
kufferter blev udleveret (senere solgt) fra et 
»Verschleisstelle« i lejren. Forudsætningen 
for at man kunne købe var dog, at man hav
de et »Bezugsschein« (fig. 8 ), og at m an i øv
rigt stod for tur. Tøjforsendelserne fra Dan
mark var yderst velkomne, for uagtet den 
omhyggelige bogføring i lejrbutikken havde 
rationeringssystemet ringe betydning; der 
var så få varer, at bestikkelse var den almin
deligste vej til at skaffe sig tøj. Derimod hav
de det betydning, at der fandtes et vaskeri i 
lejren.

Fig. 7. Postkortene fr a  Theresienstadt skulle gennem  
censur og måtte derfor i reglen være på  tysk. I  linie 2-3 
står: »Erwarten Onkel Brødost Grüsse«.

Fig. 8. Bezugsschein — rationeringskort fo r  tøj. Kortet 
anvendtes ved indkøb i lejrens »Verschleisstelle«.
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9. Det indre a f  det obligatoriske »Arbeitsausweis« (arbejdsbog), som skulle opbevares sammen med legitimations- 
kortet. Denne kvinde har først arbejdet i nogle a f  de mange hundredemandsgrupper (»Hundertschaften«), der beskæfti
gede sig med tungere rydningsarbejde m .v.; så har hun forrettet »hustjeneste« og er endelig sendt til glimmer spalteriet, 
hvor små blokke a f  glimmer, i hånden, skulle spaltes til tynde flager, der som varmebestandigt isolationsmateriale 
anvendtes i krigsindustrien. Størrelse 1:1.

Korruption  var også vejen til en bedre bo
lig. Flytninger reguleredes af den indre for
valtning gennem  det såkaldte »Raumwirt- 
schaft«, men også den centrale og lokale af
deling af selvforvaltningens folkeregister 
skulle have besked ved flytning, for at man 
nøje kunne have rede på, hvor den enkelte 
fange befandt sig.

Arbejdet i Theresienstadt havde en lidt an 
den karakter end i andre  lejre. Det organise
redes centralt, men ved siden af de utallige, 
de r  var beskæftiget med at få bagerier, køk
kener, hospitaler m.v. til at fungere (og do
kum entere  det skriftligt), blev der  også p ro 
duceret for den  tyske krigsøkonomi. Snedke
rier p roducerede ligkister og møbler, og fle
re tusinde kvinder var i perioder beskæftiget 
med at spalte glimmer (Fig. 9). Endelig drev 
SS et landbrug  ved Theresienstadt, og dette 
arbejde var eftertragtet, fordi m an kom uden

for lejren og i smug kunne supplere kosten 
(Fig. 1 0 ).

»Die J  udensiedlung«
I september 1943, kort før danskernes an 
komst til lejren, vedtoges det på højt tysk ni
veau at sætte alt ind på at »forskønne« T h e 
resienstadt, så den direkte kunne vises frem 
for, til eksempel, det internationale Røde 
Kors. Første skridt var at omdøbe lejren fra 
»Ghetto Theresienstadt« til »Jüdisches Sied- 
lungsgebiet Theresienstadt« (nærmest = 
»det jødiske terr itorium  Theresienstadt«) 
(Fig. 11). Allerede i maj 1943 havde man åb
net den jødiske selvforvaltnings bank, der  u d 
stedte de såkaldte ghetto-kroner (senere om 
døbt til Theresienstadt-kroner) (fig. 12). 
Hver fange Fik et månedligt beløb, men kun 
en m indre del udbetaltes. Resten indgik på 
en spærret konto, sådan at hver fange havde
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Fig. 10. E n  danskers 
udkast til ansøgning 
om overførsel til 
landbrugsarbejde, 
dateret 8. marts 
1944. H an  frem hæ 
ver, at han i D an
mark har handlet 
med ceg en gros.
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Fig. 11. E n  danskers oprindelige legitimationskort fra  
oktober 1943 (øverst) og saynme persons senere kort med 
lejrens nye navn (nederst).

Fig. 12. For- og bagside a f  pengesedler fr a  Theresien
stadt med afbildning a f  Moses. De blev trykt i den tjekki
ske nationalbanks trykkeri og ligner virkelige penge (se 
truslen mod falskmøntneri). Seddelværdierne var 1, 2,
10, 20, 50 og 100 kr., og den formelle omregningskurs 
var 10 Reichsmark =  100 Theresienstadt-kroner. Sed
lerne udstedtes formelt a f  det. jødiske ældsteråd, og Edel- 
steins (den f  ørste Judenàlteste) underskrift anvendtes og
så, efter at han var blevet deporteret mod øst.
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Fig. 13. Bankbog tilhørende dansker. Der er ikke noget på den fr ie  konto.

en bankbog, der  var delt i en fri og en spær
ret konto, hvor tilgodehavendet voksede m å
ned for m åned (fig. 13).

Der var imidlertid ikke noget videre at kø
be for den  lille del, der udbetaltes, og syste
met ville ikke cirkulere, før man indførte be
taling f.eks. i kaffehuset og badeanstalten og 
entré  ved kulturelle a r rangem ente r  samt 
krav om betaling i de butikker, hvor tøj og 
andre  varer hidtil var blevet udleveret efter 
rationeringsmærker (som man dog fortsat 
skulle have). De fanger (f.eks. danskerne), 
som modtog pakker udefra, skulle nu betale 
gebyr ved afhentningen, og tilsendte penge 
blev sat ind på den spærrede konto — om reg
net til Theresienstadt-kroner.

I banken udførtes et kolossalt arbejde, idet 
samtlige fangers konti hver m åned skulle gø
res op og desuden indføres i fangernes bank
bøger, som altid skulle bæres i lommen, klar 
til at vises frem på forlangende.

Alt fik mere tiltalende navne; til eksempel 
kaldtes SS-lejrkommandanturen nu  »Dienst- 
stelle«, »Transportnumm er« blev til »Kende

num m er« og »Tagesbefehl« til »Mitteilungen 
der  jüd ischen  Selbstverwaltung T heresien
stadt« (fig. 14). Der blev anlagt blomsterbede 
og sået græs, bygget musikpavillon, indrettet 
sportsplads, legeplads, fælleshus og biblio
tek; hospitalet forbedredes, og husene blev 
malet i lyse farver. Hos danskerne fik man 
tilmed potteplanter og gardiner.

Den 23.ju n i  1944 besøgtes lejren af en 
kommission med repræ sentan ter for såvel 
dansk som internationalt Røde Kors; ved en 
vel-arrangeret rundgang  i lejren fungerede 
alt efter hensigten, og den virkelige situation 
gik næppe op for den besøgende kommission. 
Specielt for de danske fanger var besøget 
(der også havde repræsentation fra det d an 
ske udenrigsministerium) dog en o p m u n 
tring; de var ikke glemt, og besøget var uden 
tvivl med til at hindre, at de blev sendt med 
transporterne mod øst.

Transporterne
A f de ca. 88.000, der kom på transport fra 
Theresienstadt, vendte lidt over 3.000 tilba-
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noch heute Freitag den 13 .4 «1945  
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Theresienstadt, den 1 3 ,4 ,1 9 4 5

Fig. 15. Eksempel på transportseddel fo r  dansker. Disse sedler er udformet på samme måde som dem, der uddeltes til 
fanger, der skulle transporteres mod øst.

ge; resten døde i Auschwitz eller andre  u d 
ryddelseslejre. O rd re  til transporter  kom 
ovenfra til SS-lejrkommandanten fra Berlin 
m ed angivelse a f  antal, og hvilken slags fan
ger der skulle af sted. Selve udvælgelsen af 
de enkelte fanger overlod man til den jødiske 
selvadministration, og i »Tagesbefehl« m ed 
deltes så, at en transport på f.eks. 2.500 skul
le afgå en a f  de nærmeste dage. Hver fange 
fik fra centralkartoteket en indkaldelsesfor- 
mular, der meddelte, at han skulle møde et 
givet sted på en given tid, og angav, hvad han 
måtte tage med af  bagage. På form ularen var 
påklæbet en strimmel med fangens trans
portnum m er,  navn, fødselsår og adresse, og 
med de nøjagtigt førte kartoteker var der in
gen mulighed for at unddrage  sig, selv om 
m ange må have hørt  rygterne om, hvor 
transporterne  gik hen.

Udvælgelseskriterierne var ikke faste; en 
tid var gamle og syge således friholdt, men 
senere sendtes netop disse af sted. Kort før 
kommissionsbesøget i jun i  1944 sendtes såle
des 7.500 m ennesker af sted, for at der ikke 
skulle være tuberkulose at se i lejren, og for 
at den ikke skulle virke overfyldt.

Da m an i efteråret 1944 endnu  engang 
havde udnyttet det, der var opbygget i T h e 
resienstadt, til at optage en film om »den by 
Føreren havde foræret jøderne«, afgik der 
store transporter  — blandt de deporterede 
var filmens agerende og dens instruktør — og 
fangetallet sank fra 29.000 til 1 1.000.

Den 13. april 1945 fik de danske jø d er  
meddelelse om, at de skulle på transport, og 
hver fik en personlig transportseddel (fig. 
15). To dage efter afgik de hvide busser fra 
Svensk Røde Kors med de danske fanger.

Theresienstadt
Blandt koncentrationslejrene ser Theresien
stadt ud som en undtagelse. Forholdsvis få 
døde i selve lejren, når m an tager i betragt
ning, at fangernes gennemsnitsalder var høj, 
og at en del af de ældre døde kort efter an 
komsten på g rund  af strabadserne under 
transporten  til lejren. Der fandtes et, efter 
forholdene, forbilledligt sundhedssystem, 
organiseret af fangerne selv (mange var læ
ger), og dødsstraffen blev i al stilhed afskaf
fet af den tyske lejrledelse, da byen fik status 
som »ghetto«. Men billedet er forvrænget.



Theresienstadt var et led i systemet af ar- 
bejds- og udryddelseslejre, som så mange 
blev sendt videre til. For alle disse blev T h e 
resienstadt et akvarium, hvor de, magtesløst, 
for en tid blev stillet til skue, og hvor de m åt
te spille med i et gigantisk teater, der skulle 
forhindre, at det blev kendt, at de selv i virke
ligheden var bestemt til udslettelse.

Nu er det kendt alligevel, og grundige vær
ker er også skrevet om Theresienstadt, så 
m an ved at bladre og sammenligne småsed
ler ne fra lejren må spørge, om man virkelig 
havde regnet med, at mønsterlejren ville bli
ve godtaget af eftertiden som typisk for kz- 
lejrene? Nu udfyldte den jo  ved nogle lejlig
heder sin rolle, nemlig ved kommissionsbesø- 
get i juni 1944 og som kulisse for filmopta
gelsen i efteråret samme år. Men har disse 
begivenheder, der blev de faktiske højde
punkter i forsøget på at bedrage om verde

nen, virkelig været det, man fra tysk side 
med så megen kraft arbejdede hen imod?

Man kan være tilbøjelig til at glemme, at 
nazisterne faktisk mente, at de ville vinde, og 
at de tænkte og handlede ud fra den overbe
visning. Det korthus af attester, statistikker, 
penge og personlige papirer, der skabtes i 
Theresienstadt, virker kun meningsløst og u- 
virkeligt, fordi nazismen tabte. Set ud fra 
overbevisningen om, at nazismen ville sejre, 
var projektet derim od rationelt og fremad- 
skuende og præget a f  stor respekt for histori
ens senere dom. For her skabte man jo, end 
nu mens kam pen for sejren stod på, de 
autentiske dokum enter,  der efter sejren ville 
overbevise efterfølgende generationer om 
den  nazistiske racepolitiks humanitet.

Måske er småsedlerne fra Theresienstadt 
derfo r  i virkeligheden brikkerne til en histo
rieskrivning, der aldrig så dagens lys.



Fra barnepige til husjomfru
A f  E d i t h  M a r i e  R o s e n m e i e r  o g  O l e  H ø j r u p

I Nationalmuseets Etnologiske Undersøgel
ser (NEU) Findes en meget stor samling op 
tegnelser om at være tjenestekarl og tjeneste
pige skrevet ud fra en spørgeliste, eller re tte
re et hæfte med spørgsmål, udarbejdet i 1952 
af  Bjarne Stoklund, professor i faget eu ro 
pæisk folkelivsforskning.

Spørgelisten fra 1952 drejede sig fortr ins
vis om forholdene på landet, m en NEU øn
skede siden at inddrage hele samfundet. Fra 
hvilke miljøer kom tjenestepigerne, hvilke 
forudsæ tninger og ønsker til livet kom de ud 
at tjene med, og hvordan oplevede de de mil
jøer,  som de i en kortere eller længere å rræ k
ke kom til at leve i? Hvor det i 1952 gjaldt om 
at belyse den gamle bondekultur,  drejede det 
sig nu  om at belyse de kulturelle variationer i 
det industrialiserede samfund. Et a f  proble
m erne, de r  ønskedes belyst, var således, i 
hvor høj grad tjenestepigerne optog no rm er 
fra de miljøer, som de arbejdede i, og om 
vendt hvilke træk de tog afstand fra. Et andet 
problem var, hvilke piger der søgte til hvilke 
kulturelle miljøer. For at få svar på sådanne 
spørgsmål kræves der  udførlige oplysninger. 
For den, der udarbe jder serien af  spørgsmål 
og forslag til at skrive ud fra, er det et p ro 
blem, hvor meget beretterne kan og vil skrive 
om. Det er N E U ’s spørgeteknik, at spørgsm å
lene skal vise beretterne, hvilke oplysninger 
NEU er interesseret i. Derimod skal de en 
kelte spørgsmål ikke besvares direkte.

Serien af spørgsmål skal helst føles let og 
ubesværet. Man kan vanskeligt forestille sig, 
hvor svært det er at opnå. Et udkast skrives, 
det læses af en række fagfæller, der kom m er 
med nye forslag, og når det endelig er fær
digt, prøves det på berettere, som på forhånd 
har ytret interesse for emnet. De sidste rettel
ser og tilføjelser foretages, og så trykkes hæ f
tet. 16 sider blev det på. Pressekampagnen 
forberedes. Problemet er at finde gode illu
strationer, som aviserne kan vælge mellem.

Helst stregtegninger. En dag sendes der ca. 
160 breve af sted til alle landets aviser og til 
alle distriktsblade. Nogle journalister ringer 
for at få mere at vide, andre  udvider på egen 
hånd vor tekst, m en næsten alle aviser er po
sitive og hjælper til. H urtig t begynder breve
ne at komme, først fra dagbladenes opfor
dringer, lidt senere kom m er distriktsblade
nes læsere til. De er flest. Heldigvis kom m er 
der  breve fra alle dele af landet, i alt ca. 800. 
Der sendes dagligt en hel stak forsendelser af 
sted med spørgelisten Fra barnepige til hus
jom fru ,  et forklarende brev, en portion træ 
frit arkivpapir og en returkonvolut, hvor 
NEU betaler portoen. Denne er en hovedud
gift på undersøgelsernes nedskårne budget. 
H o n o ra r  får beretterne ikke. De tror på Nati
onalmuseet som formidler af viden og livser
faring til kom m ende slægter, og de venter, at 
vi får analyseret og bearbejdet fortidens tje
nestepigers iagttagelser og oplevelser.

Så begynder konvolutterne at komme til
bage med besvarelserne. De første er ikke al
tid de bedste. Det tager lang tid at skrive. 
Mange af beretterne har ikke prøvet at skrive 
m ere end  to-tre siders breve til børn og søs
kende, m en resultaterne overstiger alle for
ventninger. Adskillige berettere udbeder sig 
mere papir, og nogle får endda flere gange, 
50, 100, 200 sider, under tiden  mere.

For NELI er det vigtigt at få både udførlige 
og præcise oplysninger, også om sider af til
værelsen, som m an ikke plejer at omtale for 
hvem som helst. Emnet tjenestepige kan van
skeligt belyses uden  at omtale andre  familiers 
daglige liv. 1 spørgelisten anføres det, at 
NEU gerne vil have navne anført. Så kan be
re tn ingerne engang suppleres med de of
fentlige arkivers og fotosamlingers indhold. 
Beretterne har ikke altid fotografier fra de 
omtalte steder, og NEU har kun råd til at 
affotografere et lille udvalg. Resten af bille
derne  nøjes vi med at xeroxe til studiebrug.
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Nelly Griese var Icererdatter, men da hun tidligt blev forældreløs, måtte hun — imod sit ønske — tjenestepigevejen. H un  
er fotograferet i en Holte-villa nord fo r  København 1933. Det er efter klokken 2, da dragten i herskabshjernmet var sort 
kjole, hvidt forklæde og stuepigekappe.

Alle beretninger skal læses omhyggeligt, 
og der skal skrives et personligt takkebrev. 
Det er ikke svært. Flere af beretterne lærer 
man bedre at kende end sine egne pårø ren 
de. Navnlig dvæler mange ved barndom s
hjemmet. En bred vifte af danske og skånske 
miljøer bliver beskrevet. Levevilkår og livs
former, hvis eksistens man næppe kendte, 
bliver rullet op i levende billeder med et væld 
af detaljer. Ofte lægges der ikke fingre imel
lem, navnlig ikke i skildringen af fædrene.

Indtægterne hos småfolk kom fra mange 
kilder, deriblandt fra børnenes eget lønarbej
de i de sidste skoleår. Ved dette arbejde lærte 
de noget om andres levevilkår, men i virke
ligheden vidste de kun lidt om, hvilke mulig
heder livet bød på. Det er karakteristisk, at 
mange af pigerne fra småkårshjem gerne vil
le være lærerinde. At undervise var det alter
nativ til hjemmet, som de virkelig havde op
levet. Men ønsket om at gå i skole og komme 
på seminarium var for de fleste en vag drøm, 
som hurtigt forsvandt i livets hverdag.

Anna Dahlmann, der  er født 1910 i Jylland 
som datter af et gårdejerpar, fortæller: »Der 
var ingen, der spurgte, om man ville læse videre. 
Det var en selvfølge, at man blev på gården og 
arbejdede. Så der var ingen muligheder fo r  yderli
gere skolegang. Først i 1933 havde jeg  sparet sam
men til et højskoleophold sammen med min søster. 
Det blev en stor oplevelse. M ine inderste drømme 
var at blive bibliotekar. Jeg  vidste ikke rigtigt, hvad 
det var. M en det var noget med bøger. Jeg  syntes, 
det måtte være himlen at gå mellem bøger hele da
gen. Jeg  nævnte det aldrig fo r  noget menneske.« 
(NEU 35988). Anna Dahlmann blev hjemme 
i 1 V2 år og fik derefter en række pladser, 
først på en gård hos nogle bekendte.

Nelly Griese, født 1913, er datter af en før
stelærer på Falster. Begge forældre døde på 
g ru n d  af sygdom i 1926. H un beretter: »M i
ne forældres mening var, at jeg  skulle være lærer
inde, men jeg  fik  en formynder, der var gårdejer, 
og ligeledes en gårdejer som plejeforældre, og selv 
om jeg  havde planer og ideer, måtte jeg  ud at tjene 
efter konfirmationen.« (NEU 36420).
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Landmandsdatteren Esther Petersen var fr a  barndommen vant til at bruge kræfterne, så det var ikke uvant at bære 
tørv ind, da hun tjente i Haslev præstegård, en martsdag 1937.

Meta Frantsen er født 1923. Faderen var 
arbejdsmand, m oderen  hjemmesyerske på 
Lolland. H un  fortæller om sin skolegang:
»Ja, jeg  var glad fo r  skolen, fu lg te  godt med. Lære
ren ville, jeg  skulle fortsætte i byskolen, men der 
var ikke råd, fo r  det kostede dengang 10 kr. om 
måneden +  bøger, pænt tøj og en ordentlig cykel. 
Jeg  var meget ulykkelig, men måtte ud at tjene, 
først 4 måneder hos min gode mormor, da min 
moster skulle på husholdningsskole. Det var en god 
tid.« Senere i beretn ingen ræ sonnerer hun 
over den huslige vej: »Mit liv efter konfirmatio
nen har været forvirret, og det var tilfældigt, hvad 
der fa ld t fo r  a f  pladser. N år jeg  skulle ud at lære 
h usligt arbejde, skulle jeg  have startet på en herre
gård, et sygehus eller restauration som elev, senere 
som assistent, og så på husholdningsskole og til 
sidst seminarium fo r  at blive uddannet som hus
holdningslærerinde, m en det var der jo  ikke råd til. 
Som elev f ik  man en lille løn, måtte kun gå i hvidt, 
og husholdningsskole og seminarium kostede man
ge penge, så det var umuligt, men på den måde

havde det knap været så træls at gå den huslige 
vej.« (NEU 36231).

Esther Petersen, født 1912 på Sjælland 
som datter  af en landmand, tænker i sin be
re tn ing over det almindelige fremtidsmøn- 
ster: »Efter konfirmationen kom de fleste a f  mine 
kammerater ud at tjene. Hvis jeg  tænkte på noget 
med fremtiden, var det fo r  en ung pige at komme 
ud at tjene i huset og fo r  en dreng at tjene som karl 
på landet, og måske man så senere blev gift med en 
landmand.« (NEU 36007). Esther Petersen 
hjalp godt et år hjemme og blev som 16-årig 
sendt på et som m erophold på højskole af 
forældrene.

N år en pige før eller efter konfirmationen 
kom ud at tjene, var den første plads ofte 
som barnepige. Martha 1 homsen er født i 
1893 i Vendsyssel. Hendes forældre havde et 
m indre boelssted. H un skriver: »Jeg blev kon
firmeret om efteråret og kom så ud at tjene (1907) 
som barnepige på en stor proprietær gård. Der var 
tre små børn, den mindste var 3 uger og de to
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Vaskedag i pensionatet Røde Gård mellem Gilleleje og Hornbæk sommeren 1926, indsendt a f  A nna Hansen

andre IV 2 og 2 V2 år, meget søde børn.« Om a r
bejdet skriver hun: »Når jeg  nu tænker på det, 
synes jeg, at der var en dejlig have. Den skulle jeg  
holde ren. Børnene kunne jo  gå ved mig. De havde 
også en masse bær, ribs og solbær og stikkelsbær, 
der skulle plukkes og pilles. Jeg  f  ik 3 kr. om måne
den i løn og fik  jo mad og vasket mit tøj. Jeg spiste 
sammen med herskabet, men jeg  havde hele tiden et 
barn 1 en høj stol ved siden, som jeg  skulle hjælpe, 
så jeg  f ik  næsten aldrig det, jeg  kunne spise. M en  
om aftenen, når pigerne var ude at malke, skulle 
jeg  gå ud 1 køkkenet og bære to store fade fu lde  
vandgrød og to fade mælk og sætte ned 1 folkestuen 
til karlene. Så spurgte jeg, om jeg  måtte tage en 
tallerken vandgrød, og det måtte jeg  nok, så jeg  gik 
ikke sulten i seng. Inde i spisestuen fik herskabet en 
kop th i og et stykke med ost, og det kunne jeg  også 
nok have fået, men jeg  ville hellere have grød, fo r  
jeg  var godt sulten. Det var jo også på en tid, hvor 
jeg  voksede meget.« (NEU 36060).

Efter plads som barnepige var der mulig
hed for at få pladser på gårdene, som stadig

havde brug  for kvindelig arbejdskraft. Marie 
K nudsen Jensen, født 1900 i Hadsten  sogn, 
beretter herom. H un  er datter af en kampe- 
stensm urer og husflidsmand, m oderen  var 
hjemme og havde løst arbejde som roehak- 
ning og høstarbejde ude. Marie Knudsen 
Jensen  var i 1915-18 ung  pige på en mellem
stor gård efter at have været bettepige (hjæl
pepige) på en anden  gård. G årdejeren var 
ugift og havde husbestyrerinde: »Før jeg  prø
ver på at beskrive den daglige arbejdsgang, må 
man huske på, at alle de ting, der i dag er selvføl
geligheder, overhovedet ikke fandtes dengang så
som indlagt vand, varme eller elektricitet. For at 
begynde med vandet, så skulle hver dråbe pumpes 
op a f  en brønd til både madlavning, rengøring, 
opvask, storvask og drikkevand til kreaturerne. 
Dette sidste tilfaldt dog normalt ikke mig, men alt 
der skulle bruges inde, var det min pligt at sørge 
for. Det blev til mange spande i et yderst propert 
hus. Til opvarmning havde vi en kakkelovn i hvert 
rum, dog ikke 1 mit værelse, og et komfur både 1
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køkken og bryggers. Bræ?idet var tørv, bøge- og 
grantræ samt kvas, dvs. hele trætoppe, som vi hug
gede i småstykker, et arbejde jeg  fa n d t både hygge- 
ligt og morsomt. Også træet til kakkelovnene hjalp 
vi kvinder med at kløve og sætte i stakke, fo r  når 
det så var tørt at bære det ad en hønsestige op på 
loftet, hvorfra vi så hentede det daglige forbrug  
ned igen. Belysningen var levende lys og petrole- 
umslamper inde og lygter i staldene. Det var min 
opgave at holde dem alle i orden, og et ganske 
bestemt ritual blev nøje fu lg t i denne forbindelse. 
H ver fredag fo r m id d a g  kl. 11 samlede jeg  husets 
lamper og lygter, rengjorde dem, hældte petroleum 
på samt pudsede alt, hvad pudses kunne. Der var 
ikke noget med tilrøgede glas eller anløbet metal, 
nej alt skulle stråle og skinne.

E n ganske almindelig arbejdsdag i vinterhalvå
ret kunne se sådan ud: Vækkeuret ringede klokken 
4,30. Vi stod så op og rensede aske ud a f  komfur og 
kakkelovn, tændte op med en halmvisk og det fø r  
omtalte kvas, der blev så lagt 3-4 stykker tørv på, et 
par store kedler vand sat over, og vi gik ud til 
morgenmalkning. Der var så varmt vand, når vi 
kom ind. Første måltid var også her mælk og brød, 
men fremskridtet var nået til denne gård, så vi fik  
hver vores egen tallerken. Til slut kaffe med 
franskbrød. M it første arbejde var at lukke hønsene 
ud og give dem korn og vand. Derefter gik vi igang 
med rengøringen. Husbestyrerinden tog soveværel
serne og køkkenet. Dette sidste blev næsten aldrig 
brugt. Det stod kun til pynt, fo r  al maden blev 
tilberedt i bryggerset. Opvask, rengøring a f  grøn
sager, fisk  og deslige fa n d t også sted der. M iddags
maden, der bestod a f  to retter god, veltillavet, va
rierende mad, f ik  jeg  allerede fra  starten lov til at 
være med til at tilberede og lærte ret hurtigt at 
kunne lave det på egen hånd. Vi spiste på slaget 
12. E fter middagen vaskede jeg  op, mens frøken  
Kirsten (husbestyrerinden) satte eventuelle rester til 
side og ryddede op. Så havde vi IV 2 time fr i  bereg
net til middagssøvn. Jeg  sov nu aldrig, men lavede 
en masse håndarbejde i disse fritimer. Dengang 
hæklede vi jo  blonder og mellemværk til linned med 
mere, og broderi og knipling lavede jeg  en del af. 
Klokken 14 gik vi igen 1 køkkenet og rodede op i 
gløderne fo r  at få  blus på til kaffen, der skulle stå 
klar til mænnerne klokken 3.

Eftermiddagstimerne havde ikke noget helt fa st 
program. Vi lappede, stoppede og reparerede i det 
hele taget, hvad der var. M en vi strikkede da også 
strømper til husherren, ligesom vi hæklede lysedu

ge, gardiner og tæpper til stuerne. Selv om der 
ingen fru e  var, skidle der være hyggeligt og pyntes 
op, syntes både Kirsten og jeg. Somme tider gik vi 
til købmanden med et par store kurve æg og fik  
kolonialvarer i bytte. Det var en god lang tur på et 
par kilometer hver vej.

N år sne og frost hindrede udendørs ophold, hyg
gede vi os med grammofonmusik og stegte æbler på 
kakkelovnen. Klokken 18 var der aftensmad, som 
regel smørrebrød og the og så igen lidt opvask. M en  
så kom den tid på dagen, jeg  var mest ked af, 
nemlig ventetiden inden der måtte malkes klokken 
20. H vis vi ønskede det, var der aftenkaffe med 
hjemmebag klokken 21,30, og så var dagens plig
ter endelig forbi.«

I sit 7. år som tjenestepige i 1920-21 tog 
Marie Knudsen Jensen  en enepigeplads i A- 
byhøj ved Arhus hos en handelsgartner. H un  
fortæller videre: »Jeg skulle nu til at nyde lettel
serne i husholdningen. Her var både indlagt vand, 
elektrisk lys og gas. Trods disse moderne bekvemme
ligheder blev arbejdstiden her ikke kortere end på 
landet. E t stort gartneri med drivhuse, mistbænke 
og grøntsager på friland  samt en detailbutik med 
disse produkter samt fru g t og blomster, en ret stor 
lejlighed og to friske drenge kunne godt give arbej
de nok til en enepige. H ver morgen klokken 5 star
tede jeg  i køkkenet med at koge øllebrød og lave 
kaffe til hr. K., der selv kørte ind på grønttorvet 
med et læs varer, der var plukket, pakket og bund
tet alt efter arten dagen før. På slaget 6 kørte han 
a f  sted med vognen forspændt to små raske heste. 
Denne morgentime, hvor hr. K. og jeg  nød dagens 
første måltid sammen, var fo r  øvrigt den mest fred 
fyldte 1 døgnet. Fruen og børnene sov endnu, og hr. 
K. var aldrig morgensur. Heldigvis var vi begge 
A-mennesker, der nød at komme tidligt op.

Ellers var hele dagen travl med mange forskelli
ge gøremål. Klokken 7 skulle børnene op og sendes 
i skole. Fruen, der normalt selv passede butikken, 
stod op ved samme tid. Jeg  gik så i gang med ren
gøringen i det forholdsvis store hus. Der var butik i 
kælderen samt lagerrum og vaskehus. I  stueetagen 
var der 4 stuer, køkken og spisekammer, mens der 
på l .s a l  var.sove-, børne- og pigeværelser, i alt 4. 
Fruen satte mig ret hurtigt ind i forretningsgan
gen, så jeg  kunne afløse i butikken. Dog var det 
ikke let at holde huset, som jeg  gerne ville, når man 
hele tiden blev jaget fra  det, man var i gang med.

Den præcision og orden, jeg  var vant til i mine 
forrige pladser, var helt borteliminer et her. Alt
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»Mit værelse 1922 efter hukommelsen i 
Tegning a f  Elisabeth Bonde Petersen.

Villa »Aros« hos direktør L. i Arhus«.

havde et lidt tilfældigt præg. H vor jeg  f.eks. var 
oplært i, at hver ske, kniv og gaffel havde sin be
stemte plads i knivkassen, og fo r  alt i verden skulle 
vende samme vej, så gik man ikke op i den slags 
bagateller hos familien K. Få dage efter min tiltræ
delse havde jeg  renset drengenes tøj og spurgte f r u 
en, hvor klædebørsten havde sin plads. H u n  kikke
de meget forundret på mig og sagde: — Bevares, 
skulle den have en bestemt plads, det har jeg  aldrig 
anet, men kan De finde en plads til den, er De da 
velkommen til det. Jeg  blev hurtigt klar over, at jeg  
kunne ordne tingene og føre huset helt på mine 
egne betingelser. Fruens yndlingsudtryk var, hvis 
jeg  en enkelt gang spurgte, hvordan hun ville have 
en bestemt ting udført: Det er da så ravruskende 
ligegyldigt.

Var arbejdstiden lang til daglig, og det var den, 
fø r  klokken 20  om aftenen var vi aldrig færdige, 
og visse dage blev det langt senere, hvis vi skulle

hjælpe med at bundte radiser, persille med mere, så 
havde jeg  til gengæld en ugentlig frieftermiddag 
og fr i  hver anden søndag. Det havde jeg  aldrig prø
vet før.

Faste spisetider var der ikke noget, der hed. 
Gartneriet og forretningen gik frem for alt. Jeg  
kunne godt risikere at skulle ned ad trappen tre til 
fire  gange under måltidet fo r  at sælge fo r  10 øre 
persille eller et bundt rabarber.«

I sin sidste plads fra 1921-24 var Marie 
Knudsen Jensen fæstet som kokke- og stuepi
ge i Arhus hos en skræddermester:

»Den 1. november 1921 mødte jeg  i min 5. og 
sidste plads som ugift. Det var ikke et decideret 
herskabshus, men det snerpede derhen ad. Herska
bet bestod foruden a f  skræddermesteren selv på 78 
år a f  fru en  på 76 og en datter på 28  år. Jeg  var 
fo r  en løn a f  60 kr. pr. måned fæstet som både 
kokke- og stuepige, hvad jeg  også let kunne klare.
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Jeg  var bestemt heller ikke alene om arbejdet. Vi 
havde en by pige på 13 år, der kom hver dag efter 
skoletid, og hun gik ærinder og bar brænde op fra  
kælderen til de mange kakkelovne. Desuden havde 
vi en fa st vaskekone en gang om måneden og en 
strygejomfru, der havde strøget familiens tøj i 25  
år. N år gulvtæpper skulle bæres ned og bankes, 
støvsuger fandtes ikke, eller dyner luftes, kom en 
arbejdsmand og påtog sig dette. E n  sadelmager el
ler dekoratør, hvad man vil, kom to gange årligt og 
skiftede gardinerne fra  sommer- til vintergardiner 
eller omvendt. Der var virkelig god hjælp til alt, og 
selv om lejligheden bestod a f  11 værelser + forret
ningslokaler, syntes jeg  nærmest at være kommet i 
himmerige. For det første startede dagen her 2 ti
mer senere, end jeg  var va nt til. Klokken 7 præcis 
stod husets herre op og fik  serveret havregrød og 
kaffe.«

Efter at have fortalt om skrædderforret- 
ningen fortsætter hun: »Hr. S. passede selv fo r 
retningen på nær i middagsstunden fra klokken 12 
til 13. Da var det min opgave at betjene kunderne. 
N år jeg  så kom op igen og selv havde spist og 
vasket op, var eftermiddagen min egen. Jeg  kunne 
fr i t  benytte deri, som jeg  ville. H vis jeg  opholdt mig 
på mit værelse, der var meget hyggeligt og med 
kakkelovn, kunne det ske, at fruen  ringede, hvis 
der kom gæster, om jeg  ville lave kaffe. Ingen fo r 
langte dog, jeg  skulle være hjemme, bare jeg  sagde, 
når jeg  gik, så var det i orden. Klokken 18 servere
de jeg  aftensmaden, til tider en lille varm ret evt. 
rest fra  middagen, ellers smørrebrød og te. Efter 
opvasken havde jeg  så fr i  til næste morgen.« 
(NEU 36058).

Det mest krævende arbejde som tjenestepi
ge var arbejdet som husjomfru, hvorved pi
gen skulle kunne forestå husholdningen så
vel i private hjem som på institutioner. Det 
krævede enten lang tids huslig erfaring eller 
en formel uddannelse inden for hushold
ning. I Marie Knudsen Jensens beretning 
har vi m ødt husbestyrerinden, som ledede 
husholdningen for en ugift gårdejer. Her 
m øder vi Karen Pedersen, datter af en herre- 
gårdshusm and på Sjælland. H un  havde a r
bejdet i huset siden konfirmationen, da hun  
blev tilbudt en plads som »husmoder« i et 
KFUK-pensionat i en provinsby. Det var i 
1931, og hun  skriver: »Jeg var dengang kun 27  
år, så det var en stor beslutning at påtage sig så 
stort et ansvar. M en det var også en udfordring,

som jeg  ikke kunne forbigå. Jeg  f ik  nu selv piger at 
kommandere med, fo r  det var en stor historie at stå 
for. Vi havde 11 fastboende pensionærer og en del 
inde fra  byen. Desuden sendte vi aftensmad ud a f  
huset og afholdt familiefester. Den store mødesal i 
forbygningen brugtes også til foreningsvirksom
hed. Jeg  havcle på et tidspunkt 2 unge piger, 1 for- 
middagskone og en hus holdnings elev. Vi havde det 
bedste forhold til hinanden. De kaldte mig »Lille
mor«.« (NEU 35993). I længden fandt Karen 
Pedersen arbejdet for anstrengende og tog 
plads i et herskabshjem i London.

Erindringerne lægger op til en diskussion 
om, hvilke faktorer der har betydning for 
valg a f  livsstilling. Anna Dahlm ann beretter 
således: »Jeg hadede husligt arbejde såvel som alt 
landarbejde. Jeg  syntes, det var frygteligt at bo på 
landet. Så jeg  havde kun ét ønske, at komme til 
byen og muligvis få  en eller anden form  fo r  uddan
nelse. Ægteskab tænkte jeg  aldrig på, og det lykke
des mig og mine søstre og mange ligesindede at få  
en uddannelse med stort besvær og mange afsavn. 
M en det var det værd. M ange a f  os, ja  de fleste 
forblev ugifte.« (NEU 35988). Anna Dahl
m ann skaffede sig en uddannelse som social
rådgiver.

Didda Danielsen, født 1913, landmands- 
datter  fra Grindsted havde, indtil hun  i 1936 
blev syg af kighoste med følgesygdomme, 
haft huslige pladser ude og hjemme. Læger
ne fortalte hende, at h u n  ikke måtte regne 
m ed at kunne holde til strengt legemligt a r 
bejde. H u n  skriver om sit valg af livsstilling: 
»Først var jeg i mit hjem, til kræfterne var blevet 
bedre, derefter kom jeg  til min plejebror og sviger
inde i Fredericia, hvor jeg  skulle passe en forret
ning »Tusind Ting«, var alene i forretningen om 
dagen og boede og levede hos fam ilien et halvt år, 
men det var slet ikke noget fo r  mig. Fru L., hvem 
jeg  var i stadig forbindelse med, havde fåe t dreng 
nr. 3, Niels. H u n  savnede hushjælp og tilbød mig 
at komme tilbage til Bakkevej igen. Jeg  måtte få  al 
den hjælp, der var nødvendig, bare jeg  ville tage 
mig a f  børnene. Det kneb at måtte sige nej, men der 
var jo  ingen f  remtid i det. Rejste atter til mit hjem, 
hvor vi diskuterede: hvad så? Jeg  fik  et strålende 
tilbud fra  en morbror, der tilbød at bekoste min 
uddannelse som sangerinde. Det var fristende, men 
min manglende selvtillid sejrede. M ine forældre 
vidste også noget om, at det var en lang og trang 
vej — uden garanti fo r  arbejde, og de havde talt
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Inger Oppenhejm har sendt et fotografi a f  pigen Valborg i Martensens Allé i København 1920. H u n  er den celdre 
erfarne pige, der var velegnet til selv at f å  sig et hjem. Ikke alle f i k  det.

med vor huslæge, som ikke mente, jeg  havde nerver 
til det. De var blevet tyndslidte i de par år, der nu  
var gået. M in mor Ønskede, jeg  skulle tage lærer
uddannelse. Det tiltalte mig også at arbejde med 
børn. Så var der spørgsmålet om penge til uddan
nelsen. Det huslige interesserede mig meget, og ved 
et hus gerningskur sus i Alslev talte jeg  med lærerin
den om min stilling. H un  anbefalede mig varmt at 
få  en husholdnings lærerinde-uddannelse på »An
kerhus«. Da den kun var toårig og foregik på kost
skole, tiltalte det mig, især også fordi der var m u
ligheder fo r  at komme til at undervise børn og unge 
piger. M in beslutning var taget. Jeg  husker, mine 
forældre f ik  det at vide i køkkenet. Far sad på 
køkkenbordet. H an sagde: »Ja, når du så er fæ r- 
dig, gifter du dig, så er de penge spildt, tag hellere 
en let husbestyrerindeplads«. Det slog hovedet på 
sømmet. Jeg  søgte ind på »Ankerhus« til maj 1940.

E fter 3 måneders prøvetid blev jeg  optaget som 
elev.« (NEU 36392). Didda Danielsen arbej
dede i 32 år som husholdningskonsulent.

Esther Petersen, født 1912, for hvem det 
var naturligt at blive tjenestepige, fortæller: 
»Arsagerne til, at jeg  skiftede fra  husassistent, 
hvad jeg  nu  var glad for, var dels, at jeg  syntes, jeg  
efterhånden var fo r  gammel til at fortsætte som 
husassistent, og dels, at jeg  længe havde haft lyst til 
at arbejde med mennesker i et kristeligt arbejde, 
især blandt unge.« (NEU 36007). Esther Peter
sen tog et toårigt kursus på en menigheds- 
skole, hvorefter hun  først arbejdede for 
KFUK, senere for Ydre Mission i Danmark.

Det vil være interessant at se, hvad det er, 
de r  er bestemmende for meddelernes valg af 
livsstilling. Er det økonomiske faktorer eller 
kulturel påvirkning, der bidrager mest, eller
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N år herskabsfamilien lå på landet, var det ikke ferie fo r  tjenestepigerne. Det hvide sommertøj gav umådelig megen vask 
og strygning, og undertiden blev husstanden udvidet med børnebørn. Inger Oppenhejm har sendt billedet a f  barneple
jersken søster Helga sommeren 1926 i Rungsted. Elskede de små børn hende, var det ikke altid tilfældet med de større, 
hvis bevægelsesfrihed hun ofte måtte begrænse.

er det karakteren og helbredet hos det enkel
te menneske, der afgør, hvordan  h u n  væl
ger? Mange m eddelere nævner uopfordre t  
ønsker for deres senere tilværelse, ligesom de 
fortæller om de friheder, de tog sig i pladser
ne. Det er væsentligt, fordi sådanne beskri
velser kan tillægges en høj kildeværdi.

Sonja Reitov, født 1922, skriver: »Det kunne 
ikke undgås, at man snød ind imellem f.eks. når jeg  
daglig skulle støvsuge i sønnernes værelser. De var 
jo  kun hjemme i weekenden. Ja , så lod jeg  støvsuge
ren gå og fa n d t så en a f  deres mange bøger at læse
i, men så var det med at passe på, når fru en  kom op 
ad trappen.« (NEU 36576).

Erindringerne er gode til at beskrive varia
tionerne inden for forskellige form er for tje
nestepigearbejde fra barnepige over stue-, 
kokke- og enepige til husjomfru. Det er for 
tidligt at vurdere, i hvor høj grad erindringer 
kan belyse, hvordan de forskellige klassetil
hørsforhold for herskabet og tjenestepigerne 
påvirkede pigernes tilværelse. Tilsyneladen
de små ting kan minde tjenestepigen om 
hendes undero rd n ed e  stilling. Esther Peter
sen skriver om sit arbejdes betydning for

hjemmene: »De fleste a f  mine husmødre hjalp 
selv til i hjemmene og havde ingen speciel frihed. 
M en selvfølgelig var der ting de kunne grundet 
mit arbejde, f.eks. når præstefruen i Haslev næsten 
daglig gik på besøg med marmelade, saft og småka
ger og lignende, som jeg  havde lavet.« Esther Pe
tersen var i denne plads fra 1936-39 først 
som kokkepige, derefter som enepige.

Det er en arbejdsbetingelse for NELI og i øv
rigt for hele Nationalmuseet, at folk har tillid 
til institutionen. Derfor må man passe godt 
på beretn inger som disse, og når en eller an 
den  institution anm oder om at få tilsendt de 
lokale beretn inger til studiekredsarbejde, gy
ser man ved tanken om de skandaler, beret
n ingerne vil kunne afstedkomme. Vi m øder 
af  og til omtalte personer på gaden, læser om 
dem  i avisen og tænker somme tider vort om 
det. Det er også vort problem, at oplysnin
gerne ikke kom m er forkerte steder hen.

Men vi håber på hurtigt at kunne udgive et 
fyldigt udvalg af de mange beretninger, som 
forhenværende tjenestepiger har brugt m an
ge timer på at skrive til os — allesammen.
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Sejlskibe og sølvfisk i glas og ramme
A f  B a r n a  B e n g t s s o n  o g  A n n a - G r e t h e  R i s c h e l

»Helwetius o f Philadelphia«, tilhørende Handels &  Søfartsmuseet på Kronborg, mus.nr. 805 , mål: 54,0x43,0 cm. 
Sejlskibsbilledet er malet i 1809 a f  C. Butty med tush og sepiaf arve på håndgjort kludepapir med kæde- og netlinier. 
Papiret er meget nedbrudt og misfarvet efter svampeangreb, og papiroverfladen har helt mistet sin oprindelige struktur. 
Støv og snavs er trængt ind i kanterne, fordi rammen ikke har været lukket ordentligt med papirklæbebånd. Sølvkræ  
har ødelagt store malede områder i havet og på sejlene. Ved skriften forneden er papiret misfarvet på grund a f  
syreskade. Sejlskibsbilledet skildrer den amerikanske fregat »Helwetius o f Philadelphia«, som blev »tagen a f  kaperfører 
Peter Andersen a f  Hornbek d.25 J u li 1809«.

Hvis man vil fange sølvfisk, kan man følge 
H erlu f Petersens råd i bogen »Hjemmenes 
Skadedyr« fra 1939: »Om Natten lægger 
man Lokkemad med Gift. En god Lokkemad 
er Papir eller Papstykker, besmurt med Sirup 
eller Honning, hvortil man sætter Arsenik el
ler Fosforgift (pas paa Børnene!).«

At sølvfisk eller sølvkræ, som de også kal
des, kan lide honning, klister og stivelse har

været til skade for mange af vore akvareller, 
og har resulteret i, at både papir og farver 
helt er forsvundet fra større og m indre p a r
tier af billederne. På ovenstående gengivelse 
a f  »Helwetius« mangler således en del af bøl
gerne i højre side, hvor sølvfisken har fjernet 
både farven og det øverste lag af papiret.

Sølvfisken er desværre ikke den eneste fa
re, der t ru e r  vore papirskatte — også borebil
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Fotografi, tilhørende Handels &  Søfartsmuseet på Kronborg, mus.nr. 824, a f  maleri a f  Adolph Heinrich Hansen fr a  
1919. Fanøkvinde skrivende ved et chatol. På dette maleri ses lysestager og porcelænshunde. På væggen bagved findes 
et billede med en skonnertbrig. I  vinduet til venstre fo r  den skrivende blomstrende pelargonier mellem stribede gardiner. 
Sign. H .H ., mål: 46,5x56,0 cm. B ag på billedet er der skrevet med blyant: »Kapt. Søren Tofts hustru, Mette Toft fra  
Nordby paa Fanø«.

ler, svampe, fugtige omgivelser, for stærkt lys 
og især m ontering med dårlig, syreholdig 
pap og lim kan i løbet af kort tid nedbryde så 
meget, at en konservering og restaurering vil 
blive om fattende og måske komme for sent. 
Det er især papiret, som nedbrydes og svæk
kes, og fordi farver og papir i akvarellen u d 
gør en uadskillelig helhed, m edfører det, at 
hele dens æstetiske frem toning ændres.

Skal de sejlskibsbilleder, som har pyntet i 
skipper- og sømandshjem i så mange år, red 
des og bevares, også for kom m ende generati
oner, må m an søge at eliminere disse farer.

Skibsportrætter/sejlskibsbilleder
De mange skibsportrætter, kadrejer- og kap

tajnsbilleder stam m er fra sejlskibstiden, hvor 
de blev malet på skipperens bestilling i de 
fleste havnebyer i Europa og Amerika. På 
dem  alle er sejlskibet hovedmotivet i modsæt
ning til marinemalerierne, hvor havet eller 
kysten er det centrale. Vi har derfor i denne 
artikel valgt at kalde dem sejlskibsbilleder.

Fra slutningen af 1700-tallet til midten af 
1800-tallet, hvor sejlskibet må vige pladsen 
for det effektive dampskib, bliver der således 
udført  utallige akvareller, gouacher, tegnin
ger og tryk på papir både af professionelle og 
am atørmalere med en maritim baggrund. 
Nogle af billederne er gået i arv i familierne, 
mens andre  er endt på museer og hos 
samlere.
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Billedernes komposition
Oplægget til sejlskibsbillederne er som regel 
en omhyggelig udført  tegning med blyant, 
kul, kridt eller blæk, hvor der er benyttet pas
ser, lineal og andre  tegneredskaber for at få 
alle de vigtige detaljer så korrekte som muligt 
inden koloreringen.

Oftest gengives skibet — for fulde sejl — set 
fra siden, hvad der er det enkleste og samti
dig den vinkel, hvorfra skibet er lettest at 
genkende.

For billedbalancens skyld er skibet ofte 
skildret fra en anden synsvinkel som et fjer
nere skib, og i nogle tilfælde afsluttes hori
sonten med en kendt eller lokal kyststræk
ning eller en havneby. Bølgernes kon turer  
kan være mere eller m indre  natu rtro  eller 
stiliserede.

De nye vandbaserede maleteknikker 
I samme periode får akvarelmaleriet sit store 
gennem brud, som det kan ses a f  de mange 
billeder, der males. Der udgives også m ang
foldige instruktions- og lærebøger, især i 
England, med gode tekniske vejledninger og 
oplysninger om, hvordan de forskellige fa r
ver tilberedes og bruges. Hos kunst- og far
vehandlere dukker nye form er for akvarel
farver op som en variant af de tørre farveka- 
ger. De nye færdigblandede, fugtige tubefar
ver er praktiske på rejser, også u n d e r  varme
re himmelstrøg, fordi de ikke tø rre r  ud  og 
krakelerer.

I en engelsk beskrivelse fra 1732 af en 
transportabel akvarel-malekasse nævnes der
— ud over farverne, sukker, pensler, blyanter 
og passer -  også pulveriseret gummi arabi- 
cum, alun og vand. Således var kunstneren — 
selv uden for sit atelier i naturen — i stand til 
at foretage den nødvendige forbehandling 
og afspænding af papiret. Blev det ikke gjort, 
ville papiret reagere og udvide sig, når de 
fugtige akvarelfarver blev påført. Limen 
skulle sikre, at overfladen blev malefast og 
glat, og alunbejdsen bevirke, at farven hæfte
de bedre til papirfibrene.

Oliefarveri vandbaserede farver  
Til olie/akvarelfarver anvendes der stort set 
den samme slags pigmenter eller farvekorn, 
men til akvarel- og de beslægtede gouache- 
farver (også kaldet dækfarver) benyttes der

desuden en anden  form for bindemiddel. 
M ængden af anvendte pigmenter i de vand
baserede farver er ligeledes langt mindre 
end  i oliefarver. Bindemidlet kan f.eks. være 
dekstrin, men det mest benyttede og velegne
de er gummi arabicum, som er en vegetabilsk 
vandopløselig gummiekstrakt fra akacietræ
er. For at undgå, at bindemidlet tø rre r  ud og 
mister sin klæbeevne, tilsættes lidt honning, 
og de nye tubefarver bliver blandet med en 
smule glycerin, som skal holde dem fugtige.

Hvis der ikke er noget bindemiddel i de 
vandbaserede farver, vil m an nok kunne ma
le med en opløsning af vand og pigmenter 
alene, m en farven vil kun hæfte til papiret i 
kraft a f  dettes sugende overflade og evt. løs
ne sig, når vandet er fordampet.

En oliefarve gøres lysere ved tilsætning af 
et hvidt pigment som blyhvidt eller det nye 
zinkoxid, også kaldet Chinese White. Dette 
bruges også til at lysne gouachefarvene, som 
udover akvarelpigmenterne desuden inde
holder så meget hvidt, at de bliver opaque — 
dvs. farven dækker papiret fuldstændigt selv 
i et tyndt lag. Den transparente akvarelfarve 
lysnes derim od ved at blive fortyndet med 
vand og mørknes ved at blive malet over med 
endnu  et transparen t farvelag.

Akvarelteknikken betegnes som en lase
rende  teknik, og kendetegnet er, at m an næ
sten overalt gennem  farvelaget kan se den 
underliggende hvide bund, nemlig papiret. 
D erfor er papirets farve, s truktur og overfla
de en del af den visuelle oplevelse på højde 
med farverne. Det frem går også tydeligt af 
den  gamle engelske læresætning for akvarel
malere »Never lose your paper«!

Papirfremstillingen
I slutningen af 1700-tallet, hvor de første 
sejlskibsbilleder dukker op, er papirfremstil
lingen stadigvæk et håndværk. Hvert ark bli
ver formet individuelt i formbunde, som be
stemmer arkets størrelse. Råmaterialet er 
hør- og bomuldsklude, som sorteres, udva
skes og bleges. De findeles mekanisk og stam
pes i stampeværket, til man til sidst har en 
fibersuppe, pulpen, bestående af enkelte cel
lulosefibre i vand.

Papirmagerens værktøj er en slags firkan
tet si, som består af en træramme, hvori et
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Clipperen »Great Republic«, tilhørende Frilandsmuseet, 
mus.nr. Prot 746., mål: 45,0x31,0 cm. Dette lille skibs- 
portræt viser et amerikansk sejlskib med mandskab og 
passagerer på dækket fo r  fu lde  sejl midt på  havet med 
hvide skumtoppe. Studerer man skumtoppene nærmere 
under lup, ser man, at der både mangler noget a f  papir- 
overfladen og selve farvelaget. Det er det hvide papir, 
som ligger fr it, og overfladen er ret ujævn. Derfor kom 
sølvkræet først under mistanke, selv om det virkede ejen
dommeligt, at den så målbevidst skulle have fu lg t den 
hvide farve fr a  top til top. Det viser sig imidlertid, at 
maleren Truelsen på flere a f  sine billeder netop har an
vendt at kradse fa rve  bort, så det hvide papir lå fr it, når 
han malede havet på sine sejlskibsbilleder.

Vandmærke på bille
det a f  »Johanna 
Magdalena« (øverst 
næste side).

(Øverst næste side). »Johanna M agdalena«, tilhørende 
Handels is' Søfartsmuseet på Kronborg, mus.nr. 
K 2 2 2 2 , mål: 75,2x51,3 cm. Billedet er malet på hånd
gjort kludepapir med kæde- og netlinier og vandmærke 
med en blanding a f  akvarel- og gouachefarver, og det 
viser et hvalfangerskib ved Spitsbergen 1803 ifølge 
teksten under billedet, som er på hollandsk. Det er signe
ret, men der er kun bevaret de tre første bogstaver 
»Hin...«. Det minder i sin stil og komposition meget om 
et andet hvalfangerbillede fr a  1810 a f  den hollandske 
maler Hinrich B utt, selv om sidstnævnte billede er mere 
professionelt udført.

Billedet fr a  1803 er malet på papirets »bagside«, dvs. 
den side, der har vendt ned mod metaltrådnettet, og der 
er tydelige aftryk a f  formbundens vandmærke i højre side 
og a f  de lodrette kædelinier. Papiret er meget gulnet i 
lodrette striber efter lang tid i fo r  kraftigt lys, og kanterne 
er misfarvede og fedtede med vandskjolder. Flere a f  ska
derne er sket inden indramningen.

Glasset har været i stykker et stykke tid, fø r  det blev 
udskiftet. Det store kryds i billedets højre side viser tyde
ligt, hvordan papiret er blevet nedbrudt langs glassets 
brudlinier, hvor lys og luft og snavs har kunnet påvirke 
papiret. Skildringen a f  det eventyrlige hvalfangerliv i 
fjerne lande er et yndet tema fo r  denne tid — og man 
tvivler ikke et øjeblik om, at maleren har skildret en 
oplevet situation. Især episoden i nederste højre hjørne 
med nedslagtningen a f  sælerne er yderst livagtig, mens 
hans afbildning a f  Spitsbergen er mindre troværdig.
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Ved restaurering og især retouchering a f  »Johanna Magdalena« er brugt en forsigtig skrabeteknik til fjernelse a f  de 
meget misfarvede partier. Det kunne lade sig gøre på dette grove papir, hvorved de mørknede områder kunne dæmpes 
så meget, at det kun blev nødvendigt at retouchere med pastelkridt og udelade de dækkende gouachefarver.
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»Galeasen Amalia«, tilhørende Handels &  Søfartsmuseet på Kronborg, mus.nr. K 4 6 8 4  — 343:49 , mål: 58,9x47,2  
cm er malet på håndgjort kludepapir a f  Jacob Petersen, som har signeret og nummereret billedet No 787. Det skildrer 
en begivenhed fr a  Kaperkrigen i 1813, hvor Danmark var i krig mod E ngland og Sverige efter i lang tid at have 
kunnet holde sig neutral med de handelsfordele, som det gav, hver gang der var krig. Billedet er malet med en blanding 
a f  akvarel- og gouachefarver, og det har været så hårdt angrebet a f  sølv fisk , at store partier er helt forsvundet og andre 
er spindelsvævstynde. Billedet er desuden skæmmet a f  mørke pletter fr a  et svampeangreb, og det har på et tidspunkt 
været udsat fo r  kondensvand, som har opløst noget, a f  den blå fa rve  i havet og trukket den om på papirets bagside. De 
synlige skjolder er malet over med dækkende farve, ligesom de manglende partier er malet på lapperne ved en tidligere 
restaurering.

fintvævet m etaltrådnet er udspændt, støttet 
m ed smalle træribber. Papirarket dannes 
ved, at fo rm bunden  dyppes i og fyldes med 
pulpen, som afvandes gennem  metalvævet, 
når form en igen løftes op. Fibrene ligger på 
kryds og tværs og låser sig fast til h inanden  i 
alle krydsningspunkterne ved afvandingen 
og den efterfølgende optørring. U n d er  mi
kroskop ser papir ud som et tykt filttæppe.

H older m an et stykke håndgjort papir op 
mod lyset, vil m an se nogle lodrette, lyse li
nier. Det er aftryk efter de kraftigere kæde
tråde, som er placeret over de smalle trærib
ber med ca. 2 cm’s mellemrum. På tværs af 
disse ses vandrette tættere linier, som er spor 
af metaltråde, nemlig de såkaldte netlinier.

Det tørre ubehandlede papir er alt for ab
sorberende at skrive og trykke på, fordi fa r
ven vil suges ned mellem fibrene og sprede 
sig. D erfor må papiret efterbehandles, så 
overfladen bliver glat og m indre porøs. Dette 
gøres dels ved tilførsel af animalsk eller vege
tabilsk lim, som udfylder mellemrummene, 
og dels ved forskellige former for presning. 
Presningen er bestem m ende for papirets en 
delige struktur, og der kan opnås en glat, 
jævn overflade, hvis arket presses mellem to 
metalplader. En lidt m indre glat fås, hvis to 
ark presses mod h inanden mellem metalpla
der, og en ret ru  s truktur fremkommer, hvis 
arkene blot stables og presses ved deres egen 
vægt. Disse forskellige s truk turer er kunst
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På bagsiden a f  »Galeasen Amalia« kan man se deri tidligere restaurering a f  sølvfiskeangrebet, hvor der er sat 
papirstykker fa s t med kanter a f  frimærkeark. H er kan man også tydeligt se skjolderne a f  den blå farve, som er 
forsvundet fra  forsiden.

neren  opmærksom på, når han skal vælge pa
pir, specielt egnet til den teknik, han ønsker 
at bruge til sit billede. Således vil et motiv 
med mange fine detaljer naturligt kræve et 
hårdt-presset papir, hvor de mange små hul
rum  er lukket med lim. Males en akvarel på 
det grove, let-pressede papir, vil m an opnå 
en fin kornet virkning, fordi farven både 
lægger sig på de øverste og nederste flader.

Vandmærke — dateringsm uligh ed 
Papirmagerens vandmærke eller signatur er 
dannet på metaltråd nettet i f o rm bunden  
med en tykkere metaltråd, som er syet fast. 
Dette symbol udskiftes så ofte, at det med 
rimelighed kan benyttes som et ret sikkert 
dateringsbevis sammen med andre m etoder 
til datering af papir. I højre side af det store 
sejlskibsbillede fra Spitzbergen er der f.eks. 
et vandmærke, som består af en figur, bog
staverne VDL og navnet Vander Ley, hvilket 
er navnet på en hollandsk papirmølle.

I et af de store værker om europæiske 
vandm æ rker vil m an måske kunne finde 
frem til, i hvilken periode dette mærke findes 
på Vander Ley papirerne. Man skulle således 
kunne  få konstateret, om det er sandsynligt, 
at maleren er Hinrich Butt, som m an ville 
form ode ud fra de bevarede tre første bog
staver af signaturen: »Hin...«.

Er m an i øvrigt i tvivl om, hvorvidt et naivi- 
stisk sejlskibsbillede er originalt og gammelt 
eller blot en senere kopi, kan vandm ærket i 
papiret også være en hjælp. Findes der ikke 
noget vandmærke, som det er tilfældet med 
mange af de senere fremstillede akvarelpapi
rer, kan man forsøge, om de anvendte pig
m enter kan give noget svar.

Denne korte gennem gang af de nye akvarel- 
og gouacheteknikker, beskrivelserne af de 
nye vandbaserede farver og ikke mindst pa
pirfremstillingen skulle være tilstrækkelig til 
at vise, at papir må regnes blandt de mest
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»Romerske Galiase Amalata« tilhører Handels &  Søfartsmuseet på Kronborg. M us.nr. K 8 0 3 , mål: 56,5x44,2 cm. 
Tusch- og gouachefarver på kludepapir uden kæde- og netlinier. Under billedfeltet står der: »Romerske Galiase 
Amalata bringses ob a f  en Dansk Kapperbaad fr a  Kiøbenhavn, som føres a f  Capt: J u li og J . C. Thomsen Dannebrogs
mand som Stürman.«

Skibsportrættet er blevet beskåret i begge sider. Bl.a. i højre side mangler det yderste a f  stævnen. Dette er sandsynligvis 
sket i forbindelse med en indramning. Bagsidens misfarvning og især de brune kanter på forsiden er tegn på, at papiret 
er lys- og syreskadet. På bagsiden ses et utal a f  rødbrune pletter — dels nogle, som synes at være spildte, og dels andre, 
som viser angreb a f  mikroorganismer. På forsiden ses svampeangrebene som mørke pletter. Sølvkræ har ødelagt 
områder i sejlene og på havet. Der findes også enkelte huller efter borebiller. I  kanterne ses mekaniske skader og 
manglende papir.

følsomme organiske materialer. Kombinatio
nen af dette materiale med yderst raffinere
de maleteknikker, malet direkte på papiret, 
med de fineste p igm enter og bindemidler må 
resultere i, at gouache- og akvarelfarver på 
papir er det sarteste sarte. Netop derfo r må 
m an søge at skabe de bedste omgivelser for 
bevaringen af sejlskibsbillederne.

Indre/ydre påvirkninger
De fleste materialer har en naturlig begræ n
set holdbarhed, helt afhængig af kvaliteten 
og det omgivende miljøs klimatiske forhold.

U nder  gunstige vilkår foregår ældningen u- 
hyre langsomt og umærkeligt, og først når 
nedbrydningen har nået et vist punkt, kan 
man iagttage et forfald. Forskning inden for 
de sidste årtier har påvist, at nedbrydnings- 
processerne fremskyndes u nder  indflydelse 
af omgivende materialer og et ugunstigt 
klima.

De mange skader, som ses på museums
genstande i magasiner og udstillingslokaler, 
kan kun skyldes uheldig påvirkning fra lys, 
fugt, tem peratur,  støvnedfald, materialer og 
ikke mindst den stigende luftforurening. Der

96



er som regel ikke en enkelt årsag til, at ned 
brydningen fremskyndes, det er et samspil af 
flere faktorer.

Indre miljø — papirets egen kvalitet 
Sejlskibsbillederne er heldigvis fremstillet i 
en periode, hvor det gode kludepapir stadig 
er det mest anvendte. Men det stigende pa
pirforbrug nødvendiggør anvendelsen af 
nye materialer. Fra 1860erne begynder en 
produktion af maskinfremstillet papir, hvor 
pulpen består af cellulosefibre fra træ — det 
såkaldte træslib. Dette behøver ikke at betyde 
en kvalitetsforringelse, men i mange tilfælde 
bliver træslibmassen ikke renset tilstrækkeligt 
for sit naturlige indhold a f  lignin. Det m ed
fører, at træslibpapiret ret hurtigt kan svinge 
fra en basisk tilstand til en sur og derved ned 
brydes langt hurtigere end kludepapiret. 
Lignin er ikke i sig selv et skadeligt stof, men 
det virker syretiltrækkende og vil i fugtige 
omgivelser være medvirkende til nedbryd
ningen af papiret.

Ved overgangen til maskinfremstillet papir 
er man begyndt at forlime papiret. Allerede i 
pulpen tilsætter man en alun/harpiksopløs
ning i stedet for den  tidligere efterlimning af 
de enkelte ark. Papirmageralun eller alumi- 
niumsulphat er et surt salt, som danner 
svovlsyre ved tilstedeværelse af fugt. Ved 
denne tilsætning af et ikke-neutralt stof til 
papirmassen har man allerede indbygget et 
faretruende element i papiret, som autom a
tisk vil formindske holdbarheden.

Fugtpåvirkningen
På grund  af papirets hygroskopiske -  vand- 
sugende -  karakter vil det altid søge at beva
re en balance med den omgivende lufts fugt
indhold. Papir vil ligesom træ optage og afgi
ve fugt i takt med luftens fugtighedssving- 
ninger. (Luftens indhold af vanddam p er af
hængig af temperaturen). Papirfibrene vil 
både udvide sig i længde og bredde u nder  
optagelse af væde og ligeledes vil de svinde 
igen ved udtørring. Disse dimensionsændrin- 
ger kan ses som folder og kantstramninger, 
når papiret udvider sig og trækker sig sam
men. Udsættes papir ofte for sådanne skift i 
fugtigheden, vil fibrene hurtigt miste deres 
elasticitet og afkortes og briste. Der vil derfor

være større risiko for mekaniske skader. Er 
de r  først sket en forskydning i papirets indre 
balance ved, at de r  er frem komm et folder og 
voldsomme spændinger, skal m an anvende 
ret drastiske m etoder for at rette det ud igen.

Lyspåvirkning
Lysets elektromagnetiske bølger kan m edfø
re varmeudvikling eller udløse fotokemiske 
processer. De ultraviolette stråler er de mest 
energirige og derfo r de skadeligste. UV-strå- 
ler findes i rigelige m æ ngder både i dagslys 
og kunstlys. Men selv om de frafiltreres, vil 
også de synlige og infrarøde stråler have en 
nedbrydende effekt på papiret i form af 
varme.

Hvis bemalet papir udsættes for lys i et par 
måneder, risikerer man, at papirets farver 
bleger, og selve papiret gulner -  ja, endog 
limstoffet kan gulne. På denne måde kan den 
oprindelige farvebalance, som kunstneren 
har arbejdet bevidst med, ødelægges helt. 
Gulningen eller oxidationen er et tegn på, at 
papirfibrene nedbrydes og mister deres styr
ke. Jo  dårligere en kvalitet det er, desto h u r 
tigere sker oxidationen.

L u f  foruren i ng
I de senere år har m an konstateret en stigen
de luftforurening. Det drejer sig bl.a. om luf
tens indhold af svovldioxid og kvælstofilte 
fra bilernes udstødning, men desuden også 
om sod og snavs. Disse gasser og luftbårne 
partikler har en nedbrydende effekt på pa
pircellulosen. Særlig ondartet er svovldioxi
den, som let om dannes til svovlsyre ved fugt, 
og de jernforbindelser, som findes i støvpar
tiklerne, vil virke frem m ende på processen.

B iologisk påvirkning
Stiger luftens indhold af vanddamp, samti
dig med at tem pera tu ren  er over 20° Cels., 
som det ofte er tilfældet i august-september, 
kan papiret meget let blive angrebet af mi
kroorganismer. De fleste svampetyper fore
trækker et surt miljø i modsætning til bakte
rier, som helst lever i et basisk miljø. Både i 
papiret og i limstoffet findes der rigelig næ
ring for mikroorganismer. Resultatet af et 
angreb ses hurtigt som forskelligartede mis
farvninger i form af gule, brune, røde, grå
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og sorte pletter. Nogle kan endda ligne store 
olieplamager, men ved opbevaring i m indre 
fugtige omgivelser vil de ud tørre  og stå som 
blegede pletter.

Den almindeligste form for angreb af 
svamp viser sig ved utallige små, rødbrune  
pletter -  »foxing« -  som især observeres, når 
billederne er monteret på syreholdigt pap.

Resultatet af svampeangreb vil i alle tilfæl
de være, at papircellulosen eller limstoffet vil 
nedbrydes, og papiret misfarves og svækkes. 
Ved god luftcirkulation, lave tem pera tu rer  
og en rimelig stabil luftfugtighed har man 
allerede begrænset risikoen for biologisk 
nedbrydning.

Skadedyr
Angreb af skadedyr kan også forekomme i 
støvede, fugtige og varme omgivelser. I de

skandinaviske lande er der ikke så stor risiko 
for angreb som i de tropiske og subtropiske 
om råder. De mest almindelige hjemlige ska
dedyr er mus, borebiller, fluer og m ider — for 
ikke at glemme sølvkræet, som blev nævnt i 
begyndelsen af artiklen. Sølvkræ er lyssky og 
gem m er sig om dagen i revner og sprækker, 
ja  endog i en m useum sm ontre  eller i et ind
ram m et billede. Man er ikke altid opm æ rk
som på deres tilstedeværelse, før der m ang
ler noget af en tegning eller et billede.

De indrammede sejlskibsbilleder 
Som det vil fremgå af billedmaterialet i d en 
ne artikel, ses også mange andre  form er for 
nedbrydning  på sejlskibsbillederne foruden 
skaderne efter sølvfisk. Det kan måske un d re  
nogen, fordi m an stadig vil mene, at et ind
ram m et billede burde  være godt beskyttet

Billedet på modsatte side tilhører Handels ö 3 Søfartsmuseet på Kronborg. M us.nr. 1 8 3 :49. M ål: 7 7 ,0 x 7 2 ,0  cm. 
Udført på håndgjort kludepapir som tusch- og sepialav er ing. Papiret er klæbet sammen a f  4 stk. papir a f  forskellige 
størrelser. Dette sejlskibsportræt er blevet skæriket som gave til museet i 1929. På fotografier fra  1950 og 1968 ses de 
samme skader efter angreb a f  sølvfisk som på fotografier fr a  1983. De store, mørke pletter efter svampeangreb, 
»foxing«, ses både i 1983, 1968 og 1950, mens de mindre først er synlige i 1968, og siden er angrebet ikke blevet 

forværret. Svampeangrebet synes at være blevet stoppet måske p.g.a. ændring a f  luftfugtigheden. Foxing dannes som 
regel i et surt og f  ugtigt miljø. Alle 3 fotografier viser, at papiret er kraftigt misfarvet og syreskadet, p.g.a. alt fo r  
kraftigt lys og montering på syreholdigt pap.

Sejlskibsportrættet viser en dramatisk episode ved Taffel Bayen ved Kap Det gode Hciab. Episoden er tidligere blevet 
skildret a f  Fritze Lindahl i »Nationalmuseets Arbejdsmark« 1967. -  »Prospekt a f  Taffel Bayen paa Cap det Gode 
Haab, og hvorledes det Danske Ostindiske Compagniets Skib Arve Prinsen a f  A  ugustenborg i en Orcan den X II April 
M D C CLXXXX blev sat paa Land tillige med VI andre Skibe. A, en Engelsk Orlogs Fregat, B, Arve Prinsen a f  
Augustenborg, C Ditto hvor den driver paa en Hollender og knækker sit Bovsprüd af, D, Hollenderen, E , Det Danske 
Compagniets Skib Princesse Lovisa Augusta, F, Arve Prinsen a f  Augustenborg hvordan den ved H ielp a f  sit Store 
Stenge Stagseil, fa ld t fo r  Vinden og ko?n paa Strand paa et fordeelagtigt Stedt som den siden kom a f  igien, og efter 
fornøden Reparation fordtsatte sin Reise til Indien, og derefter lykkelig arriverede paa Kiøbenhavn Rede cl: V I te lu l  
M D C C LXXXXII under Commando a f  Capit: M . I. Nörager, G, en Americaner, H , en Genuesisk Ostindifarer, I, en 
Hollansk Brik, K, en Engelsk Walfanger, L, en Fransk Slavehandler, M , Ditto« —.

Nederst ses bagsiden efter konservering. Forneden på sejlskibsportrættet findes der nogle hvide skjolder. Netop på 
bagsiden sås på disse steder to pålimede lapper a f  kludepapir. De skidle dels understøtte og dels erstatte det manglende 
papir. På forsiden a f  den højre lap er den manglende tekst tilføjet med blæk. Limresterne har ved en analyse på museets 
laboratorium vist, at det drejer sig om en hvedestivelse med en pH  på 7,9. Denne basiske lim synes at have beskyttet 
originalpapiret mod misfarvning a f  lys og syre. Den synlige del a f  lappen med blækteksten har ikke været beskyttet og er 
derfor blevet syreskadet. Limens vandindhold har medført, at papiret har udvidet sig ved lapperne og givet store 
spændinger under optørringen. Brune papirklæbestrimler har været klæbet på bagsidens kanter.

Konserveringen har først og fremmest bestået i at fjerne papirklæbestrimler, de gamle lapper og limrester. Nyt 
reparationsmateriale er blevet tilpasset, og lappen med påskriften er blevet renset og påsat igen. Hele papiret er blevet 
fugtet let og presset forsigtigt. Den sarte maleteknik har gjort det vanskeligt at bruge vandbade, som man normalt 
anvender inden fo r  papirkonserveringen. M en alene presningen a f  papiret har givet papiret fornyet styrke. For at 
beskytte mod yderligere nedbrydning a f  svampe og syre sætter man et bagsidepapir, behandlet med calciumcarbonat og et 
desinfektionsmiddel, fa s t mellem sejlskibsbillede og bagsidekarton.
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mod omgivelserne, i hvert fald mod støv. Et 
indram m et billede vil som regel omfatte en 
ram m e med glas, hvor originalbilledet er 
presset direkte mod glasset, hvis ikke der er 
benyttet en passepartout. Som beskyttelse af 
bagsiden anvendes der  træ, lærred eller mest 
almindeligt pap, som bliver fastholdt med 
billedsøm og papirklæbestrimmel.

Man får derved et lukket rum  — et minikli
ma -  hvor kun bagsidematerialet kan optage 
og afgive fugt fra omgivelserne. Billederne 
er ofte ophæ ngt tæt til væggene, således at 
de r  ikke kan foregå en luftcirkulation om 
kring dem. Ved kolde, uisolerede vægge vil 
overfladetem peraturen  være lavere end den 
omgivende lufts tem peratur,  og der  vil d an 
nes kondensvand på bagsiden af billederne. 
Dette ses som små dugdråber  på bagsidepap
pet. Mens pappet nem t vil opsuge fugten, vil 
det også nem t afgive fugten videre til origi
nalen. H er ligger risikoen for et helt lille 
»drivhusklima« og de d era f  følgende skader: 
en direkte sejlen i vand, bølgende papir, 
skjolder og angreb af mikroorganismer.

Vi kan ofte se, at sejlskibsbillederne har 
været om m ontere t  flere gange, og som regel 
må vi begræde disse om m onteringer, fordi 
m an i mangel af bedre hver gang har an 
vendt for dårlige materialer som f.eks. b run  
papirklæbestrimmel og ligninholdigt træslib- 
pap. Man har ikke været opmærksom på, 
hvor kritisk m an skal være med valg af m ate
rialer, som er i direkte kontakt med et så føl
somt em ne som papir. Det dårlige pap vil 
hurtig t nedbrydes af syre i fugtige omgivel
ser, og der  vil kunne ske en syrevandring fra 
pappet til papiret, ligesom også svampean
greb på pappet smitter videre.

Man kan i det store og hele fastslå, at om 
dagen er sejlskibsbillederne mest udsat for 
lysskader og udsving i luftfugtigheden, mens 
der  om natten er størst risiko for kondens
dannelse, mikroorganismer og sølvkræ. De 
forskellige form er for nedbrydning vil før el
ler senere resultere i en syredannelse, som vil 
ødelægge cellulosefibrene og misfarve bille
derne.

N år skaden er sket
Hvis vi ikke skal være den sidste generation, 
som får glæde af sejlskibsbillederne, må vi 
gøre en aktiv indsats. De ydre påvirkninger 
må ændres til det bedre, så nedbrydningen 
standses.

Man må overveje, om billedet for det før
ste hæ nger det rigtige sted, hvor det ikke u d 
sættes for direkte sollys eller udtørres af strå
levarme fra et varmeapparat. H æ nger bille
det på en uisoleret væg eller et sted, hvor der 
sker store og hyppige udsving i fugtigheden, 
må m an beskytte det fra bagsiden med et ek
stra tykt neutralt pap, selv om dette selvfølge
lig også med tiden bliver fugtigt. Den bedste 
og rigtigste løsning vil være at flytte billedet 
til et andet sted, ligesom det også vil være 
gavnligt at sætte små korkpropper på ram 
mens bagside, så der kan ske en stadig luft
cirkulation om kring billedet.

I alle tilfælde bør m an udskifte bagside
pappet med et absolut neutralt, syrefrit kar
ton eller pap. Det allerbedste vil være at m on
tere sejlskibsbillederne i en passepartout, og
så af syrefrit karton. Passepartouten vil give 
en afstand til glasset, så der kan ske en luft
cirkulation ved papiret, og samtidig undgår 
man, at der kan ske en afsmitning af farvela
get på glasset. På denne enkle måde vil man 
allerede have forlænget billedets levetid og 
forebygget kom m ende skader.

Faren for angreb af sølvfisken har man 
måske allerede fjernet indirekte ved indfø
relsen af  centralvarme, så man nu kun mø
der  de små skadedyr i fugtige rum  som køk
kener og badeværelser. Der er også stadig 
mulighed for at lægge insektpudder ud.

Det er konservatorens opgave, når skaden 
er sket, dels at søge at styrke og stabilisere det 
nedbrudte papir, så vidt det er muligt, og 
dels at dæm pe de synlige skader således, at 
billedets æstetiske værdi bliver bevaret, uden 
at harmonien i forfaldet forstyrres.

Vi håber, at man efter denne gennemgang 
måske vil se på sejlskibsbillederne med nye 
og åbne øjne -  som et minde om den glor
værdige og eventyrlige sejlskibstid.
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Nordbokorsene fra Grønland
A f  M a r i e  S t o k l u n d

Fig. 1. Efter C. C .R a fn : Europæiske Oldsager fr a  America. Antiquarisk Tidsskrift. København 1854. Til højre korset, 
som blev fundet i 1848. (Nørlund nr. 152, 13,3x10,9 cm). Korset til venstre med runeindskriften, M aria, er funde t 
»paa Kirkegaarden i en opraadnet Ligkiste, hvori der laa Menneskebeen« og sendt til København i 1852 (D. 12208, 
20,9x11 ,6 cm).

I 1848 borttog stormen en del af den gamle 
kirkegård i Ikigaat i det daværende Juliane- 
haab distrikt, hvor man længe havde været 
klar over, at der havde ligget en kirke og en 
kirkegård, og man bemærkede da »en Deel 
af en Ligkiste og deri en Beenrad i uforstyr
ret Tilstand. I dennes foldede H æ nder laa et 
lidet, 5 Va höit Trækors.« Dette kors blev 
sendt ned til København, hvor det indgik i 
»Det Americanske Cabinet« (fig. 1 ). Man 
havde allerede tidligere foretaget en rydning 
af kirkeruinen og enkelte udgravninger, og i 
de følgende år blev der gentagne gange ind

sendt kors og rapportere t  om fund  af både 
kister og ligklæder. Men først i 1921 gen
nem førte  Poul N ørlund  en større undersø
gelse af nordboernes kirkegård i Iki- 
gaat/Herjolfsnæs og hjembragte de berømte 
no rdbodrag ter  og en række trækors.

Efter Nørlunds opgørelse stammer i alt 58 
kors fra Ikigaat, hovedsagelig lavet af fyr, 
drivtømmer. Nogle af disse kors er utrolig 
velbevarede, andre  mere medtagne, nogle 
findes kun som fragmenter. To af  korsene er 
sat sammen af forskellige dele, i det ene til
fælde er tværarmen af enebær og forsynet
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Fig. 2. Gammelt udstillingsbillede a f  korsene fr a  Ikigaat!Herjolfsnes. Det største kors i midten måler 69x28,7 cm.

m ed en lang runeindskrift,  mens korsstam- 
m en er af fyr og har en indskrift, som tyde
ligt er ristet af en anden. 1 alt syv af korsene 
har runeindskrifter. N ørlund  har dateret 
korsene til o. 1300, men regner med, at de 
har været b rugt gennem  en længere periode. 
Der er begravelser i op til tre-fire lag u nder  
h inanden. N ordbodrag terne  viser, at man i 
Grønland fulgte europæisk mode i 13-1400- 
tallene, ja  helt frem mod år 1500, og nogle af 
korsene er fundet mellem og u n d e r  d rag 
terne.

Korsene varierer meget i størrelse og udfø
relse; det største kors er 69 cm langt, 28,7 cm 
bredt, mens et af de mindste kun måler 
10,5x7,5 cm. Hovedparten  er mellem 20 og 
30 cm lange. De enkleste kors er lavet ved at 
splitte korsstammen foroven og kile tværar
men fast i revnen. Men de fleste er dog frem 
stillet ved, at de to dele af korset er fældet 
sammen og holdt på plads af en trænagle i 
skæringen. Kun et enkelt kors er skåret helt 
ud  i ét, og det ender ikke i en spids forneden. 
Ellers er alle korsene — på nær tre — fælles om
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at ende i en form for tilspidsning, en kortere 
eller længere spids, tap eller lignende, rund  
som en gulerod eller mere flad, eller som en 
spiger (fig. 2 ).

Da Nørlund i 1924 publicerer sine resulta
ter fra gravningen i Herjolfsnæs, sammenlig
ner han disse korsspidser med dem, vi finder 
på processionskors af metal, og antyder m u 
ligheden af, at de største kors fra kirkegår
den i Herjolfsnæs/Ikigaat kan være proces
sionskors. Hvad angår hovedparten  af korse
ne, når han imidlertid til det resultat, at kor
senes spidser muligvis efterligner proces
sionskors, i praksis er de uden  betydning, re 
ne rudim enter. Det finder han  en parallel til 
på et relikvieskrin fra 1200-tallet fra M ün
chen i fremstillingen af en apostel, som hol
der et tilspidset andagtskors i hånden.

N ørlund når frem til, at de grønlandske 
trækors er ligkors, som har ligget på den 
dødes bryst eller på kistelåget, og sammenlig
ner med de små absolutionskors — syndsfor- 
ladelseskors -  der er fundet i grave i Nor- 
mandiet og England. Disse kors kendes imid
lertid ikke fra andre  dele af Europa eller 
Norden, m en Nørlund forestiller sig, at lig
kors af træ har været almindeligt brugt, de er 
blot ikke bevaret andetsteds. I den forbindel
se nævner han den langt senere skik i visse 
dele af Danm ark at lægge kors af strå på de 
døde.

Nørlunds opfattelse af disse kors vinder 
genklang. I 1928 påviser den svenske forsker 
Louise Hagberg en udbredt brug af ligkors i 
varierende udform ninger,  også i Norden, 
spændende i tid fra middelalder helt ned til 
vore dage, og h u n  regner helt naturligt de 
grønlandske kors for at høre hjemme i denne 
tradition. Ligkorset på den dødes bryst eller i 
hans hånd gør, at djævelen og hans tjenere 
intet formår, den døde kan hvile i fred til 
opstandelsesmorgenen. I korsets tegn skal 
den døde sejre over alle mørkets magter. På 
g rund  af middelalderens enkle begravel
sesskik og følelsen af lighed over for døden 
har man ikke brugt fornem me kors af mere 
holdbart materiale.

Herefter cementeres så at sige opfattelsen 
af de grønlandske trækors som ligkors og u n 
derbygges yderligere ved, at man finder små 
trækors på brystet af de døde i begravelserne

ved Guddal kirke i Vestnorge, opført før 
1327. Endelig inddrages de norske blykors 
og sættes i forbindelse med den fransk-engel- 
ske ligkors-tradition på den ene side, samti
dig med at de paralleliseres m ed de g røn 
landske trækors.

Man kendte henim od et dusin af disse bly
kors, især fra Sydvestnorge, tre med ru n e r  
og to med minuskel-indskrifter. Går m an 
imidlertid fundforholdene igennem for disse 
såkaldte ligkors, viser det sig, at kun to af 
dem  med blot nogenlunde sikkerhed kan si
ges at stamme fra kristne grave. De fleste af 
disse kors er »gravhøjskors«. De har været 
stukket ind i gravhøje og røser, og opfattel
sen af dem som ligkors bygger på en teori 
om, at m an ville indvie de hedenske begra
velser med Kristi kors -  hvad der må siges at 
være meget usikkert.

Heller ikke de senere fund  af  blykors i bå
de Sverige og Norge kan siges at have nogen 
sikker sam m enhæ ng med begravelser. Det 
gælder ikke engang det lille blykors fra Löd- 
öse i Våstergötland, som man ellers ud fra 
indskriftens sam m enhæ ng med den liturgi
ske tekst, der brugtes i forbindelse med døds
fald, um iddelbart ville karakterisere som et 
ligkors. Det er fundet 20 m fra Skt. Olofs 
kirkegård i 1400-tals lag, men henføres på 
g ru n d  af indskriften til 1 2 0 0 -tallet og til en af 
kirkegårdens grave.

Derimod er der fundet enkelte blyplader i 
grave. Men både blypladen fra Skt. Knuds 
kirkegård i Odense og den fra Alvastra i Ö- 
stergötland har latinske formler med det 
formål a f  skaffe en levende af  med en syg
dom ved at overføre den til den døde i g ra
ven. H er  er formålet magisk. Der er efter
hånden  fundet mange blyplader, ofte foldet 
sammen og forsynet med indskrifter af u d 
præget kristent-magisk indhold, tit latin skre
vet med ru n e r  — som på et af de seneste d an 
ske runefund , blypladen fra Blæsinge (som 
er nævnt un d er  Danefæ s. 17-18). Disse ind
skrifter kan ikke med nogen ret karakterise
res som gravindskrifter, og der er intet reelt 
grundlag for at sammenstille dem med de 
grønlandske trækors, som det gang på gang 
er sket.

Alle disse blykors eller blyplader med ind
skrifter — nogle med hvad man kunne kalde
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bluff-indskrifter, et mylder af tegn uden  m e
ning -  må karakteriseres som klart magiske. 
Meget tyder på, at bly i sig selv, i kraft a f  sin 
store holdbarhed, har været anset for et m a
gisk materiale. I et middelalder-håndskrift 
fra Uppsala (C 222) findes der således en be
sværgelse mod elverfolk med den  anvisning, 
at den  skal skrives på bly.

De små franske og engelske ligkors af bly 
kan have latinske exorcisme- eller absolu- 
tionsformler, dvs. indskrifter som fordriver 
det onde og tilsiger syndernes forladelse: 
»Kristi kors trium ferer. Kristi kors fordriver 
fjenden.« Det ligner hverken indskrifterne 
på de norske blykors eller de grønlandske 
trækors.

I andre  tilfælde giver de korte oplysninger 
om navn og dødsdag. Lignende oplysninger 
a f  nekrolog-art kan også forekom me på bly
plader i Norden, som den der er fundet i 
Absalons grav i Sorø, dateret 1201. Men den 
type indskrifter finder vi ikke på de g rø n 
landske kors, snarere på den lille pind, der lå 
i b u n d en  af en af kisterne i Ikigaat, og som 
med ru n e r  berettede, at »denne kvinde blev 
lagt over bord i Grønlandshavet, som hed 
Gudveig« -  rent bortset fra, at Gudveig ne t
op ikke lå i denne kiste.

Ser vi nu  på de grønlandske kors, kan vi slå 
fast, at de i deres udform ning  heller ikke lig
ner blykorsene; der er ingen af de nordiske 
blykors, der ender  i den spids, som er så ka
rakteristisk for de grønlandske kors, og den 
er heller ikke typisk for de små engelske og 
franske ligkors. Både de magiske nordiske 
blykors og disse ligkors af bly er lavet til at 
ligge, mens m an um iddelbart ved at betragte 
Ikigaat-korsene må få det indtryk, at der må 
være en mening med alle disse spidser eller 
tappe (jf. fig. 2 ); disse kors synes ikke at være 
beregnet til at ligge.

Kan det tænkes, at de grønlandske kors 
har været stukket ned i jo rd en  på kirkegår
den? Kan de have m arkeret graven en tid for 
så til sidst at ende i jo rden? Fra Hallvardskir- 
ken i Oslo kendes et eksempel på to ganske 
simple trækors, som har stået mellem gavl
stykkerne på en trækiste og stengravens gav
le. Det ene kors er fuldstændig bevaret, det 
er 22,7 cm langt og 31 cm bredt, det vil sige, 
at det er på størrelse med mange af Grøn-

landskorsene. Den norske begravelse antages 
at stamme fra 1100-tallet. Man kunne tænke 
sig trækors rejst for enden  af en art opbyg
ning i træ, svarende til de grave, der kendes 
med den  karakteristiske, ofte korsprydede 
gavlsten.

Vi ved så lidt om middelalderens simple 
begravelser. Grave af sten, ja, selv kister af 
træ har  været sjældne -  ikke blot i Grønland. 
Nogle tænker sig, at man har brugt at rejse 
trækors på gravene, men vi ved det ikke.

F.eks. m ener P. V. Glob, at der i Grønland, 
såvel som i Norge og Danmark, har været 
store gravkors a f  træ, de er blot gået tabt, og 
fra Grønland kendes kun de m indre trækors 
fundet i grave. Men Glob mener, at det er 
nordbograve, de r  er gengivet på en eski
moisk hvalrosbenkam fra Dunholm i Øst- 
grønland. Kammen er prydet med fire ind- 
skårne malteserkors; på de to af dem er der 
en horisontal linje u n d er  korset, som ifølge 
Glob beviser, at det er gravkors fra en n o rd 
bokirkegård: linjen angiver jordsm onnet.

Man kunne i og for sig tænke sig, at Iki- 
gaat-korsene også havde stået på kirkegår
den, m en vender man sig til Nørlunds beskri
velse a f  fundom stændighederne, må man 
kom m e til det resultat, at disse kors efter alt 
at døm m e må have ligget i selve gravene. De 
er fundet så langt u n d e r  den oprindelige 
overflade -  fra 6 6  cm til lidt over 1  m nede -  
at de ikke kan have ligget på overfladen efter 
en tid at have stået stukket ned i jo rden . Det 
er i den forbindelse væsentligt, at kirkegår
den  i Ikigaat har ligget u rø rt  efter ca. 1500.

N ørlunds plan (fig. 3) viser, hvor korsene 
er funde t i forhold til de ret få kister og til 
dragterne, der ellers er brugt til at svøbe lige
ne i. Nogle af de smukkeste kors blev fundet i 
forbindelse med kister, idet syv -  eller en 
fjerdedel af de kister, der blev fundet i 1921
-  indeholdt kors eller fragm enter af kors. To 
af de tidligere fundne kors, f.eks. det der 
blev nævnt i indledningen, er fundet i eller 
ved kister. Et kors lå på kistelåget (fig. 4), et 
andet på brystet af et barn i en kiste. Fire 
kors er fundet sammen med dragter eller 
dragtdele, et af dem  lå inde i dragten, således 
at det må have ligget på den dødes nøgne 
bryst. Denne begravelse lå un d er  to andre 
begravelser. Tre andre  kors synes at have lig
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Fig. 3. Plan over kirkegården i Ikigaat med korsenes placering i forhold til kister og dragter. Efter N ørlund: Buried  
Norsemen at Herjolfsnes.

get oven på svøbet i brysthøjde. Ca. tre fjer
dedele af de kors, N ørlund fandt, lå uden 
påviselig forbindelse til dragter eller kister, 
og det forklarer Nørlund  med, at det er de 
ældste kors fra helt forsvundne grave. Jeg  
skal i øvrigt ikke komme ind på hans forsøg 
på en kronologi ud fra stilhistoriske overve
jelser, blot nævne, at han tænker sig, at korse
ne degenererer, og at de allersimpleste kors, 
som synes at ligge tættest ved den gamle 
overflade, er de yngste.

I sin beskrivelse af de enkelte kors siger 
N ørlund om et af de tidligere fundne  kors 
(Nørlund nr. 121), at det har en flad spids, 
hvori der er boret et hul til at fastgøre korset 
på en stav eller lignende. Dette kors kan ikke 
være fremstillet som ligkors, det må have 
haft en anden funktion først. Spørgsmålet 
er, om ikke alle disse kors med spids, tap eller 
lignende har været brugt til noget andet, før 
de kom i gravene som ligkors, for der synes 
ikke at være tvivl om, at de endte som ligkors.

Dette spørgsmål leder til andre spørgsmål:
Er der andre eksempler på, at man har brugt 
kors, man havde i forvejen, som ligkors? Et 
af de danske processionskors — et bronzekru
cifiks — er fundet på et kistelåg i Roskilde

Fig. 4. Fra Nørlunds udgravning i 1921. Runekorset 
(D 10652) på kistelåget. Sml. fig . 15.
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Fig. 5. Korsfæstelsesgruppe (D 11672) fr a  kirkegården i 
K  i la a rsarfiklSandnæs.

domkirkes krypt (D684), men det kaldes 
processionskors, ikke gravkors. I Trondheim  
fandt man i 1866 i domkirken i en af  ærkebi- 
spegravene på ligets bryst et kors af kobber 
med spor af forgyldning, som vel næppe hel
ler er fremstillet som ligkors.

Også enkelte halskors er kommet med i 
grave; det kan gælde det lille jetkors fundet 
a f  eskimoer i vandkanten ved kirkegården i 
Ikigaat (Nørlund nr. 101), eller det lille guld
kors, som lå på skelettets brystkasse i biskop 
Svends grav i Øm (t 1191), antagelig et val- 
fartskors, der er b rugt som ligkors.
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Fra k irkegården i Kilaarsarfik/Sandnæs 
stam m er en korsfæstelsesgruppe af gran, 
34,5 cm lang, 13,3 bred, 0,5-1 , 8  tyk, fundet 
m ed bagsiden opad i højde med knæet under 
et skelet i omkastet jo rd  (fig. 5). Som det 
f rem går af billedet, må genstanden have væ
ret gjort fast på noget m ed søm eller nagler 
gennem  to huller. Korsfæstelsesgruppen må 
have været anbragt og brugt til noget, før 
den  havnede i graven, muligvis som ligkors.

Det næste spørgsmål, m an må stille, er da, 
om der  er fundet kors af samme type som 
Ikigaat-korsene andetsteds, hvor de ikke kan 
tolkes som ligkors?

Man må her gøre sig klart, at Nørlunds 
opfattelse af Ikigaat-korsene som ligkors og 
ikke andet præ ger forskningen fremover. En 
korsarm fra Sigtuna af træ uden  forbindelse 
m ed nogen grav, som m an først har tolket 
som en rest a f  et alter- eller processionskors, 
omtolkes f.eks. som et gravkors.

Ved Poul Nørlunds og Aage Roussells u d 
gravninger i Kilaarsarfik/Sandnæs, ru in 
g ru p p e  51 i Vesterbygden fandt man som 
nævnt korsfæstelsesgruppen på kirkegården, 
og desuden  nogle få fragm enter og et enkelt 
primitivt kors uden  spids, som lå mellem en 
m and  og en kvinde, der hver var begravet 
med et barn. Men man fandt også fragm en
ter a f  kors i gårdtomten, f.eks. en forskåret 
s tum p af  en korsarm, 8  cm lang, 1 cm tyk, 
som Roussell antager er gået i stykker u nder  
fremstillingen. Den blev fundet i et staldrum. 
I boligen er der fundet en korsarm (?), som 
er 24,7 cm lang, og i m øddingen den neder- 
ste del a f  et kors med en tydelig spids (fig. 6 ). 
Roussell regner øjensynlig med, at det er lig
kors, men um iddelbart er det mere nærlig
gende, at disse kors har hørt til i gården og 
ikke har haft nogen som helst forbindelse 
med grave.

Også i Qassiarsuk/Brattahlid er der fundet 
en korsarm, der ikke synes at have noget 
m ed kirkegården at gøre, idet den lå i N o rd 
gårdens m ødding (D 12207).

Det vigtigste parallelfund blev imidlertid 
gjort på Bryggen i Bergen ved de store u d 
gravninger efter brandkatastrofen i 1955. 
H er  er fundet ca. 1V2 dusin trækors uden 
påviselig sam m enhæng med kirke eller kir
kegård. Det er kors a f  nogenlunde samme



Fig. 6. Korsfragmenter fra  
Kilaarsarfik/Sandnæs 
(D 11736). Det næsten hele 
kors lå i en grav. Korsar- 
men øverst er fra  boligen. 
Korsfoden til højre er fundet 
i møddingen, mens den for- 
skårne stump a f  en korsarm 
næstøverst til venstre er fra  
stalden, den nederste fra  
kirkegården.

størrelse som de grønlandske og i mange til
fælde også forsynet med en tap eller spids til 
fastgørelse. Disse kors karakteriseres i Ber
gen som andagtskors. To af dem -  det ene 
kun et fragment, en tværarm -  har ru n e in d 
skrifter, ligesom syv af de grønlandske har 
det. Om disse to runekors skriver den norske 
runolog Aslak Liestøl, at det er meget sand
synligt, at de har haft en funktion i dagligli
vet; de kan have været b rugt som ondtafvær- 
gende middel, eller de kan have været sat op 
på noget til brug ved personlige andagter. 
H an foreslår, at også de grønlandske kors 
kan have været brugt på lignende måde, men 
her har man givet de døde deres kors med i 
graven som det private centrum  og symbol 
for troen. Liestøl gør i øvrigt opmærksom på, 
at der er fundet flere lignende (rune)kors 
uden  begravelsestilknytning.

Man har også i en af gårdene i Vesterbyg- 
den i Grønland (ru ingruppe 53 d) i et bolig
rum  fundet et trækrucifiks, 21,3 cm højt, 
som forneden afsluttes i en lille kort spids 
(fig. 7). Mon ikke vi her har et krucifiks, be
regnet til at anbringe, f.eks. i en andagtskrog. 
Man kunne tænke sig, at der også i de g røn
landske gårde har været en »Herrengottwin- 
kel«, som det f.eks. kendes fra katolske tyske 
gårde. Man har tænkt sig, at der stadig var

Fig. 7. Krucifiks a f  træ (D 12812) 2 1 ,3 x 1 0 ,2  cm fra  
Roussells udgravning i Vesterbygden, ruingruppe 53 d 
(Austmannadal).
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Fig. 8. Midterparti fr a  tre
kantrelieffet i Ribe domkir
ke. Fra 1100-tallet. Len
nart Larsen fot. 1970.

m inder om det i danske bondestuer, når de 
religiøse stik langt op i tiden hang i krogen 
over bordendebænken. På samme m åde kun
ne korsene have været anbragt.

Aage Roussell, der  har skrevet om dette 
krucifiks, er imidlertid i tvivl om anbringel
sen, idet han først antager, at det kan have 
siddet på et husalter eller lignende, men se
nere, at det ikke har skullet gøres fast til no
get, idet spidsen blot er dekorativ. Man måtte 
da opfatte det som »håndkors«, svarende til 
de »håndkors«, som Harald Langberg m ener 
at kunne påvise i sin bog om Gunhildkorset. 
H an  omtaler imidlertid kun fyrstefamiliers 
pragtkors, der senere er blevet forsynet med 
holdere og brugt som alterkors i kirkerne. 
Man kunne tænke sig, at m an også i andre

kredse har haft personlige kors a f  den art, 
f.eks. i den  grønlandske hverdag.

Der er flere middelalderlige fremstillinger 
a f  personer, som holder forholdsvis små kors 
med håndgreb, som kan være lidt smallere 
end  selve korset, se f.eks. fremstillingen af 
Henrik Løves bryllup med Mathilde 1168 i 
H enrik  Løves evangeliar (som er gengivet 
hos Langberg) eller trekantrelieffet fra Ribe 
domkirke (fig. 8 ). Også de tidlige, romanske 
gravsten har kors af denne type, f.eks. r idde
ren på Vejerslev-stenen (der nu er udstillet i 
Nationalmuseet) eller Kristus på Bregninge- 
ligstenen fra Tåsinge (fig. 9). Endelig er der 
små »håndkors« i hæ nderne på Modestia 
(mådehold) og Pax (fred) på Lisbjerg-alterets 
frontale (i Nationalmuseet), og de apostle og
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Fig. 10. Gravsten fr a  Vinkel kirke. Efter ] . F>. Løffler: 
Danske Gravstene fr a  Middelalderen. Kbh. 1889.

Fig. 9. Bregninge-ligstenen, Tåsinge. Optrukket fo t. a f  
Erik Moltke.

kirkefædre, som traditionelt fremstilles med 
kors, kan ligeledes have disse små kors; men i 
senere fremstillinger er der en tendens til, at 
håndkorset afløses af stavkorset — eller kors
fanen.

Meget tyder således på, at håndkors har 
spillet en stor rolle i de middelalderlige ritua
ler. Materialet viser desuden, at kirkernes 
kors af den størrelse kunne bruges på tre m å
der: de kunne bæres direkte i hånden, de 
kunne være anbragt i en stage, og de kunne 
være stukket ned i en holder af en eller an 
den art.

Det samme må have været tilfældet med de

grønlandske kors, hvis spidser således ikke 
blot har et dekorativt eller symbolsk formål, 
men det rent praktiske, at korsene ved hjælp 
af dem kunne gøres fast. De middelalderlige 
islandske kirkefortegnelser, de såkaldte mål- 
dager, omtaler netop, at korsene kunne være 
forsynet med en art fod -  »meö under- 
stööum« eller »meö stalli«. I den forbindelse 
er det værd at minde om de talrige fremstil
linger af processionskors på runesten og på 
de tidlige romanske ligsten fra både Sverige 
og Danmark, hvor korsene fremstilles både 
med og uden  holder, med en m arkeret stav, 
eventuelt tydeligt tilspidset (fig. 1 0 ).
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Også på norske ligsten er der fremstillin
ger af tilspidsede kors, som i øvrigt i ud fo rm 
ning kan ligne nogle af korsene fra Ikigaat 
meget. Det samme gælder den grønlandske 
ligsten fra Qassiarsuk/Brattahlid (fig. 11).

Hvis vi nu vender os til indskrifterne på de 
grønlandske kors, er de r  da noget, der tyder 
på, at de er ligkors-indskrifter, eller kan de 
opfattes som andagtskors-indskrifter?

Der er som allerede nævnt syv kors med 
runeindskrifter, men da et af korsene er sat 
sammen af to forskelige dele — tværarm en er

Fig. 12. Runekors (D 10664, nr. V hos F innur Jönsson) 
sammensat a f  to helt forskellige dele med tværarmen på 
hovedet. 24,7x15 cm.

Fig. 11. Ligsten fr a  Quassiarsuk/Brattahlid, optrukket. 
Sml. korset fig . 12.

af enebær, mens korsstammen som de øvrige 
kors er af fyr — og de to indskrifter ikke kan 
være lavet af den samme, er der otte forskel
lige indskrifter, som vi kan sammenligne 
med de to indskrifter på andagtskorsene fra 
Bergen.

På tre af de grønlandske kors står blot nav
net på Guds moder, M aria — på de to af dem i 
form en M aia. Maria-indskrifterne er så al
mindelige på alle mulige genstande, at de in
tet siger om korsenes funktion.

M aria  står der også på korsstammen af det
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genbrugte kors (fig. 12): M aria M ikai(l) à mik 
Brakil (eller Brigit?) -  Torir. Det må opfattes 
som en anråbelse af Maria og ærkeenglen 
Mikael, efterfulgt af en ejerindskrift, »ejer 
mig Brakil«, hvor ordstillingen ganske vist er 
sjælden. Torir -  det står på hovedet i forhold 
til resten af indskriften -  må vel være den, 
der rister runerne.

Mikael anråbes som den, der hjælper sjæ
len i døden på mange svenske og bornho lm 
ske runesten, og ville derfor passe godt i en 
ligkors-indskrift. Men samtidig fremstilles 
ærkeenglene ofte som sidefigurer til korsfæ
stelsesgruppen, der består af Kristus på kor
set, flankeret af Maria og Johannes. Der er 
intet i vejen for at anråbe Mikael på et an- 
dagtskors, og der passer ejerformlen bedre.

Tværarmen af enebær på dette kors har en 
ret forvansket indskrift efter et latinsk for
læg, den er vendt på hovedet, hvad der tyder 
på, at den der gjorde det ikke var så stiv i 
ru n e r  — altså næppe risteren af indskriften 
på korsstammen. De to felter i korsenderne 
skal vistnok tolkes som en forvansket gengi
velse af principium est a — etfin is  o, »begyndel
sen er alfa — og slutningen omega«, sml. Joh. 
Ab. 1,8. Det første og det sidste bogstav i det 
græske alfabet er hyppigt brugt som symbol 
for Kristus som livets begyndelse og ende og 
er tit gengivet på middelalderens kors.

I midterindskriften findes nogle af de ord, 
vi så ofte støder på i de magiske indskrifter 
og formler, og som tit synes at være sat i fo r
bindelse med en værnefunktion: agla — attah 
gibbor /eolam adonai — hebraisk »du er stærk 
i evighed, Herre« — og tetragramma(ton), »fire- 
bogstavtegnet«, dvs. de hebraiske bogstaver 
JH V H  for Gud. Måske skal der også læses 
pantocrator, »den almægtige« (græsk), ligele
des en af de mange omskrivninger for Gud, 
gudsnavne, der fra middelalderens tidlige 
religiøse digtning indgår i liturgien, i velsig
nelser og djævleuddrivelser og i decideret 
magiske formler, som får et langt liv i de fol
kelige sortkunstbøger. Det er bl.a. disse guds
navne, vi finder på de norske blykors, der 
som påvist hører hjemme i denne magiske 
sfære og ikke kan karakteriseres som ligkors.

Endnu et af de grønlandske kors (fig. 13) 
begynder med Maria og anvender et andet af 
disse gudsnavne: Eloi(him), skrevet iloi(him),

Tig. 13. Runekors (D 10639, F innur Jönsson VI). På 
tværarmen læses m aria  : iloi(h)i(m ) — i(o)anisfaJ)iir. 
På korsstammen (i)sutius | m iusilo i ok  su n ro k an ti. 
»Maria. Eloi(him) — Johannes. Fader(en) — Jesus Deus 
meus Eloi og Søn(nen) og (Hellig)ånd(en)«.

iloi — vi genfinder det i magiske indskrifter. 
D erudover er det, der står på dette kors, nav
ne, som så at sige svarer til korsenes eller 
korsgruppernes traditionelle billedprogram. 
Latin og norrøn t sprog blandes i denne ind
skrift, hvor der kan være lidt tvivl om læseføl- 
gen. Begynder vi med venstre tværarm, står 
d e r  i oversættelse: »Maria. Eloi(him) — J o h a n 
nes, Fader(en)« — og på korsstammen, læst 
fra neden og opefter: »Jesus min Gud, Eloi -  
og Søn(nen) og And(en)«. På hver side af 
korsstammen står således navnene på de to 
»forbedere« (sml. fig. 4): Maria og Johannes. 
Desuden nævnes Treenigheden: Faderen, 
Sønnen og Helligånden. O rdet andi eller and, 
som hyppigt i runeindskrifter bruges om den 
afdødes ånd, sjæl, betegner her Helligånden, 
som ellers i runeindskrif ter så at sige kun 
omtales på latin som Spiritus Sanctus. Det er
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Fig. 14. Indskriften på korset (D 10633, F innur Jons - 
son II) læses nedefra, ko^alm atikrkæ koJM ibaruæ l 
»Gud, den Almægtige, vogte G udleif vel«, idet kæ opfat
tes som gæ ti, vogte, snarere end geym i, gemme. 
29,5x13,8 cm.

Fig. 15. Korset er f  undet på låget a f  en kiste, se fig . 4. 
(D 10652, F innur Jönsson III) 36,3x15,6 cm. In d 
skriften begynder forneden på korsstammen, J^urlibr : 
ko r | Jjikrostana, på tværarmen står m  tilu fsok(t)y(r- 
ku n ar) | ko^i o lm okku  (m  hører til o lm okku). »Tor- 
leif gjorde dette kors til lov og forherligelse (dy r k u n a r  ?,) 
fo r  Gud den Almægtige«.

karakteristisk, at denne indskrift intet inde
holder, som peger på en speciel tilknytning 
til død og grav.

Indskriften på det næste kors (fig. 14): 
»Gud, den Almægtige, vogte Gudleif vel« 
kan for mig at se lige så vel gælde en levende 
kvinde som hendes sjæl i døden. Den kan 
sammenlignes med en runeindskrift i d o m 
kirken i Trondheim : »Gud vogte dig. Erling 
Sigmundssøn, nu og altid«.

Heller ikke indskrifterne på de to sidste 
kors synes med større ret at kunne knyttes til 
døde end til levende: »Torleif gjorde dette 
kors til lov og forherligelse (?) for Gud den 
Almægtige« står der på det ene (fig. 15), på

det andet: Christus natus est nobis, »Kristus er 
født for os« og »Isus Kristr hialpi, »Jesus Krist 
hjælpe«.

Ser vi nu til sammenligning på de to kors 
fra Bergen, har det ene, hvor kun tværarmen 
er bevaret, indskriften: rexiudeorum inno- 
mini patrisnazarenus, som efter al sandsyn
lighed kan udfyldes: Jesus Nazarenus, Rex Ju -  
dceorum. In  nomine Patris et Filii et Spiritus Sanc- 
ti, »Jesus fra Nazaret, jødernes  konge. I Fa
derens, Sønnens og Helligåndens navn«. Alt
så en såre traditionel indskrift på et kors, jf. 
IN R I, / esus Nazarenus. Rex Judceorum, en ind
skrift på linje med de grønlandske korsind- 
skrifter i sin almene religiøse karakter.
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Det andet kors fra Bergen er beskrevet på 
begge sider, i modsætning til de kors, vi hidtil 
har beskæftiget os med. Indskriften kan ikke 
tolkes fuldt ud, men den indeholder bl.a. hel
gennavnene benatit, Benedict og marhret, 
Margareta. Den hellige Margareta, som be
sejrede en drage, afbildes ofte med det kors, 
hun  besejrede dragen med. Der står desuden 
agla to gange på hver side af korset -  dette 
værneord, som også stod på et af de g røn
landske kors (fig. 12).

Indskrifterne på de to runekors fra Ber
gen synes at være så nært beslægtede med 
Grønlandskorsenes indskrifter, at man i 
hvert fald ikke ud  fra dem kan påvise nogen 
forskel i brug. Det synes lige så rimeligt at 
kalde de grønlandske kors andagtskors, så
dan  som korsene fra Bergen er blevet det.

Takket være de frem ragende bevarings- 
forhold på kirkegården i Ikigaat er en værdi
fuld samling m iddelalderdragter blevet beva
ret til i dag. De kaster et enestående lys over 
hverdagen i de små nordbosamfund.

Hvad jeg  har søgt at vise i denne artikel er, 
at også trækorsene fra nordboernes grave er 
noget, som bringer os tættere på deres tilvæ
relse i hverdag og fest. De smukt skårne 
grønlandske trækors med de omhyggeligt 
udførte rune r  er ikke blot fremstillet for at 
komme med i graven, men har haft en funk
tion, før de blev ligkors. De har været an 
dagtskors eller »håndkors«, som kan tænkes 
at have været anvendt mange gange for at 
bringe velsignelse eller afværge det onde, og 
når  de ikke var i brug som »håndkors«, har 
de haft deres faste plads, måske i stuens »hel
lige hjørne«.
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Møller og møllebevaring
A f  T o r b e n  E j l e r s e n

Elektriciteten slog de gamle møller ud. Den stråtækte Borgnæs vindmølle på Æ rø fra  1848 blev nedrevet 1969. Fot. 
1967 Anders Jespersen.

Danske vandmøllers og vindmøllers ku ltur
historie, teknik og bevaring har tidligere kun 
appelleret til nogle få entusiaster. 1970ernes 
energidebat har imidlertid stimuleret den hi
storiske interesse for disse »vedvarende« 
energiform er. Ind  imellem snusfornuftige 
betragtninger over kW-mængder, virknings
grad eller middelvindhastighed b lander sig 
nu  også følelsesmæssige udsagn om idyllisk 
bortgem te vandmøller i bindingsværk eller 
m arkant placerede spånklædte vindmøller 
på bakketoppene, begge mølletyper op rinde
lige og ærlige energ iproducenter fjernt fra 
industrikulturens foruren ing  og beton. Sym
patien for lokalsamfundet og dets bygnings
kultur støder til som motiverende faktor. Re
sultatet er blevet et behov for viden om møl
lerne og ønsket om at bevare flere af dem.

Kulturhistoriske undersøgelser 
En af  forudsætningerne for et kulturhisto
risk studium af det danske møllevæsen er en 
registrering af, hvor vand- og vindmøllerne 
har ligget eller endnu  er bevaret. På Natio
nalmuseets møllelaboratorium har man u n 
der  rejser, ved interviews, litteratur og gen
nem  kort i dag kendskab til 3770 mølleste
der, som fordeler sig sådan:

Vand
møller

Vind
møller /  alt

J y l l a n d .......................... 1025 953 1978
Fyn m .ø e r  ................. 329 298 627
Sjælland/Lolland/

Falster m. ø e r ......... 425 570 995
B o rn h o lm ................... 98 72 170

I a l t .................................. 1877 1893 3770
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Kaleko vandmølle ved Fåborg. Den ældste del a f  mølleanlægget går tilbage til fø r  1643. M øllen har i dag to 
overfaldshjul. Fot. 1965 Anders Jespersen.

Denne opgørelse er dog hverken dækkende 
eller repræsentativ, da registreringen ikke er 
foretaget lige grundigt overalt. Det frem går 
nemlig af en sammenligning med den offi
cielle statistik fra 1906. Der fandtes da i Dan
mark 522 kornmøller med vand som driv
kraft, hvoraf 115 i forbindelse med vind og 8 
med anden form for energi. Samme år op 
gjordes antallet af vindmøller til over 2000 
svarende til én vindmølle i gennemsnit pr. 
kirkesogn.

Nationalmuseets mølleregistrant forsyner 
møllerne med num m er, navn, sogn og amt, 
efter den administrative inddeling for kom
m unalreform en i 1970. Endvidere oplyses 
om møllernes placering i det internationale 
UTM-kortnet, og møllerne er angivet med 
num m er og art på kortblade i 1:25.000.

Nationalmuseet ha r  på grundlag af  besøg 
udfyldt skemaer med elementære bygnings
mæssige og mølletekniske oplysninger over 
et stort antal vand- og vindmøller, som har 
eksisteret efter ca. 1945. Dette materiale er 
suppleret med fotografier.

Ingeniør Anders Jespersen, som forestod 
Nationalmuseets møllehistoriske arbejde 
mellem 1953 og 1980, har på grundlag  af de 
indsamlede oplysninger, hvoraf en stor del 
s tammer fra egne iagttagelser før den nævn
te periode, kunnet påvise, at de danske vand
møller mølleteknisk set og med varianter stort 
set følger to traditioner. I den sydvestlige del 
a f  D anmark har vandmøllerne haft kværne
ne un d er  stjernhjulet — overtræk — og rim e
ligvis påvirket af vindmøllerne, hvor denne 
indretning er naturlig. Derimod har det
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Karlstrup stubmølle på Frilandsmuseet i Sorgenfri. M øl
len fra  ca. 1800 er opmålt 1980 ved Børge Ehrhardt. Se 
illustration a f  vingeaksel s. 123.

nordøstlige Danmarks vandmøller haft u n 
dertræk.

Om de hollandske vindmøller i D anmark har 
A nders Jespersen konstateret, at også de er 
fordelt mellem en sydvestdansk og en n o rd 
østdansk type — uden at der i øvrigt er tale 
om nogen sam m enhæng med, hvad der ne t
op er omtalt ved vandmøllerne — og atter 
med mange varianter. Den typiske sydvest
danske vindmølle er stråtækt, møllehatten 
ligner en om vendt båd, bygningen mangler

gennemkørsel, og stjernhjulet har sit eget 
loft. Den rummeligere nordøstlige vindmølle 
har derim od høj m uret underbygning med 
porte, hatten er løgformet, møllen er spån
tækket, og kværne og stjernhjulet befinder 
sig på samme etage.

O m både vandmøller og vindmøller gæl
der det imidlertid, at de forskellige byggetra
ditioners oprindelse og alder endnu  ikke er 
tilstrækkeligt udforsket. Således vil møllety
pernes fordeling ru n d t  om i Danmark måske
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Myreager vindmølle på Bornholm. Møllen er opført 1865 og f ik  efter 1900 vindrose og jalousivinger. T il højre 
motorhus fra  1926 med råoliemotor. Mølle og motor er stadig driftsklare. Fot. 1983 Møllelaboratoriet.

g. = Grubbe 

k. =  Kværn

L om s loft 

Mezzaninloft

Lorrisloft

Kværnloft

Nordøstlig tradition. E fter Anders Jespersen.

Broloft

Omgang

Sydvestlig tradition. E fter Anders Jespersen.

Omgang



i/i f t  med fràndspager træ/r (ersen ud, sænfc t// stenens p/d a  
er pàet ned ùt efjeséangen, Sårn ses pd fø/jende bi Ve de.

-23

Løft, êrzeidøjçstæ ngen t/t punki b sænk derefter 
stenen.

Brudstykke a f  tegneserie som dokumenterer vending a f  
møllesten (løberen) til bildning ved hjælp a f  håndspager, 
øjestang og terser. Tegning 1982 ved Poul Hansen efter 
ældre forlæg.
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vise sig at være afhængig af, hvilket tidspunkt 
m an vælger som udgangspunkt. Er den 
spåntækkede løgformede møllehat f.eks. 
ikke en yngre type end  den  bådformede?

Mens det stadig i rigt mål er muligt at stu
dere møllernes opbygning og indretning 
først og fremmest ved de eksisterende mølle
bygninger, men også fra brandtaksationer og 
and re  arkivalier, kan man kun i ringe u d 
strækning følge møllebyggernes håndværks
mæssige overvejelser. Traditionerne overle
veres, som skik er i det ældre håndværk, 
m undtlig t og via det daglige praktiske arbej
de. 1 dag findes kun meget få møllebyggere, 
og de er gamle og har tilmed kun deltaget i 
reparationsarbejde. De yngste vindmøller 
s tam m er fra kort før 1914. De nyeste vand
møller går tilbage til før århundredskiftet.

Ved Institut for Jysk Sprog- og Kultur
forskning søgte Peter Skautrup i begyndel
sen af 1930rne at samle oplysninger om for
skellige sproglige betegnelser for mølledele
ne samt om arbejdsgangen i vindmøllerne. 
Desværre fik m an kun indsamlet et spredt og 
beskedent materiale. I slutningen af 1970er- 
ne har Benny Boysen via en privat etnologisk 
spørgeliste fået lidt hold på nogle vestjyske 
vandmøller med henblik på det daglige a r
bejde, økonomiske og sociale forhold. Træk 
af hverdagslivet på vindmøller efter 1900 er 
indsamlet af Langelands Museum omkring 
1980. Disse tre initiativer samt enkelte andre 
supplerer og afbalancerer følgelig National
museets hidtidige overvejende bygningsmæs
sige og mølletekniske forskning. Dog findes 
d er  hos Nationalmuseets etnologiske u n d e r 
søgelser en række værdifulde beretninger, 
hvor livet på møllerne får profil.

En sam m enfattende fremstilling af det 
danske møllevæsens historie med balance 
mellem de fysiske, økonomiske og sociale 
aspekter findes ikke. For en enkelt landsdels 
vedkom m ende er der tilløb til det i Steen 
B. Böchers værk om Vandkraftens Udnyttelse i 

det sydlige Nørrejylland fø r  og nu  fra 1942. Tal
rige artikler i lokalhistoriske årbøger samt 
hæfter og småbøger rum m er fortrinsvis op
lysninger om en bestemt mølle. Der er imid
lertid materiale nok — ud over selve de eksi
sterende bygninger. I centrale og lokale arki
ver og museer gem m er sig stof til flere un-

Løfl, træ£ pjestcrngen {4 punkl b.sæn/c stenen tit øjestan- 
gen ved. punMl c . //as 2 terser oy fanden pami tit næste
Seenk/iing.



Blåbcek vandmølle ved Fak
se. Møllen stammer fr a  ca. 
1800. B ildning a f  mølle
sten (løberen) vendt med 
stenkran. I  forgrunden lig
geren. Fot. ca. 1964 Anders 
Jespersen.

dersøgelser, hvor det især må gælde om at 
skildre og forklare tilstande og udviklings
tendenser samt skabe synteser og overblik 
fremfor at opremse årstal og navne.

Bevaring a f  møller
Vand- og vindmølleenergiens erhvervsmæs
sige betydning tog stærkt af efter 1900, selv 
om der skete en svag opblussen un d er  de to 
verdenskriges brændstofmangel. Møllebyg
ningerne blev ef terhånden omdannet, blev 
forladt og gik i forfald eller blev revet ned.

Samtidig sporedes den første, spæde op
fattelse af møller som historisk interessante

og i nogle tilfælde bevaringsværdige anlæg. I 
1912 blev den  meget gamle Kaleko vandmøl
le ved Fåborg sikret ved om dannelse til m u 
seum. Fuglevad vindmølle, som man havde 
villet sprænge i luften som led i en militær
øvelse i 1918, og som senere blev indlemmet i 
Frilandsmuseet ved Sorgenfri, og Kastels- 
møllen i København blev også bevaret på de
res oprindelige pladser. Ellers var det karak
teristisk for bevaringsindsatsen i 1920rne og 
1930rne, at man reddede nogle af de gamle 
og sjældne stubmøller, m en også andre  møl
letyper, ved at flytte bygningerne til en ræk
ke frilandsmuseer. Frilandsmuseet ved Sor
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genfri genrejste således Karlstrup stubmølle i 
1921, samme år fik Haderslev m useum  sin 
stubmølle fra Rangstrup, mens Maribo i 
1925 hentede en lignende mølle fra Fejø. 
Købstadmuseet Den gamle By i Arhus og Fri
landsmuseet Hjerl H ede genopførte  deres 
stubmøller om kring 1930. Den fynske 
Landsbys vandmølle og hollandske mølle 
blev genopstillet i begyndelsen af 1940rne.

Efter 2. verdenskrig er en d n u  nogle mølle
bygninger blevet flyttet som bevaringsaktion, 
Svanninge Stampemølle til Den gamle By i 
Arhus, mens Frilandsmuseet ved Sorgenfri 
har haft mulighed for at genopføre sin Læsø- 
stubmølle samt vandmøller fra Bornholm og 
Fyn. Skagens Fortidsm inder Fik sin stråtækte 
vindmølle f r a j e r u p .  Senest ha r  N ationalm u
seet om kring 1980 afsluttet genopførelsen af 
det vandhjulstrukne Rebstrup Uldspinderi 
fra H im m erland  i Stampen i Dyrehaven.

Ingen af  disse flyttede møller er blevet fre
det efter bygningsfredningsloven, da de m åt
te formodes at være kommet i gode hæ nder  
på museerne. Det er i øvrigt karakteristisk 
for denne lovgivning, som stam m er fra 1918, 
at de r  med undtagelse af Å benrå Slotsvand- 
mølle — og det alene på g rund  af selve byg
ningens oprindelse fra ca. 1550 -  først blev 
fredet møller i egen ret i 1949 nemlig Karle
bo og T ip p e ru p  vindmøller og Blåbæk vand
mølle, alle tre på Sjælland, samt den  før
nævnte Kaleko vandmølle på Sydfyn.

I forhold til Danmarks oprindeligt anselige 
og ret gamle møllebestand var således om 
kring 1950 næsten ingen anlæg beskyttet i 
henhold  til fredningslovgivningen og heller 
ikke på anden  måde sikret m od at gå til g ru n 
de eller at blive ændret. Forklaringen er lige
til. Møllerne føltes i almindelighed ikke gam 
le og ærværdige nok, der stod jo  desuden 
m ange ru n d t  om kring endnu, og de forekom 
vel for tekniske — møller er en slags maski
ner, emballeret a f  bindingsværk, strå og tag
spån, blik eller pap — og faldt på en måde 
uden  for bygningsfredningslovens rammer. 
Desuden spillede det en stor rolle, at byg
ningshistorikerne knap nok havde noget 
kendskab til møllernes historiske udvikling 
og indretn ing og derm ed  m uligheden for 
med autoritet at kunne udpege bevarings- 
værdige anlæg.

Ganske vist havde historikeren Holger 
Hjelholt, sprogforskeren Peter Skautrup, 
m useum sm anden Axel Steensberg og geo
grafen Steen B. Böcher fra hver sit udgangs
punkt gjort møllestudier. Aage Rohmanns 
afhandlinger om bornholmske mølletyper 
bør også huskes. Men først og fremmest med 
ingeniør Anders Jespersens undersøgelser af 
selve mølleværkerne, bygningernes u d fo rm 
ning samt møllernes lokaliseringsmønster 
blev møllebevaringen tilført mere sikker og 
systematisk baggrund.

Nationalmuseets møllearbejde 
Nationalmuseet stillede sig i 1953 bag et møl
leudvalg, som med privat og offentlig støtte 
skulle forsøge at realisere en bevaringsplan 
for et repræsentativt udvalg af vand- og vind
møller. Man sigtede efter som et nærmest u- 
fravigeligt princip, at møllerne skulle bevares 
på stedet, og så heri den både antikvarisk og 
økonomisk bedste metode. Ønskesedlen in
deholdt snart ca. 30 vandmøller og 60 vind
møller, senere ajourført og udvidet noget. 
Mølleteknisk er typespredningen størst in
den  for vandmøllerne, hvorfor der ved u d 
vælgelsen af de bevaringsværdige bygninger 
blev taget mest hensyn til møllens indre. D er
imod ligner vindmøllernes mølleværker m e
re h inanden, så der ved udpegningen af de 
bevaringsværdige blev taget mere hensyn til 
landskabelige og bygningsmæssige forhold — 
altså det ydre.

Initiativet fra Nationalmuseets mølleud
valg resulterede i, at antallet af fredede møl
ler mellem 1954 og 1959 øgedes fra 3 vind
møller og 6 vandmøller til henholdsvis 35 og 
28. Den nyeste fredningsliste, som kom i 
1984, ru m m er 58 vindmøller og 40 vandmøl
ler. Hertil kom m er så de museumsejede 
ikke-fredede bygninger, nemlig 6 vandmøl
ler og 7 vindmøller. Generelt gælder det, at 
vindmøllerne dom inerer på Sjælland, Lol- 
land-Falster og Fyn samt Bornholm, mens 
vandmøllerne står stærkere i Jylland.

Parallelt med Det særlige Bygningssyns 
fredning  af  møller er det siden midten af 
1950erne lykkedes Nationalmuseet med be
tydelig hjælp fra privat og offentlig side, h e r
u n d e r  ikke mindst i form af beskæftigelsesar
bejder, at restaurere eller vedligeholde et
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DK-5102 ARRES KO V MOLLE

Snit \ 'est - Ost mod Nord (Section W~E)

Rekonstruktion (Reconstruction) 
Jan. 1975 Otto Madsen

Arreskov vindmølle ved Fåborg. Møllen, som byggedes ca. 1850, blev opmålt inden nedrivningen 1974.
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Kjeldals vandmølle syd fo r  Nibe. Opsætning a f  nyt over- 
faldshjul til møllen, som er fr a  1843. Til højre det dob
belte armelag, til venstre et buestykke eller ring med ud
stemninger til vandskovlene, øverst en påboltet laske. 
Fot. 1966. P. Veiby Nielsen.

ikke ringe antal a f  de fredede møller. I første 
om gang har m an satset på at gøre eller holde 
bygningerne »tætte på tag og fag«. Dette er 
naturligvis forudsætningen for, at man kan 
sikre møllernes indm ad af kamhjul, stokke
drev, aksler, kværne osv. Flere dusin vandhjul 
og møllevinger er blevet udskiftet eller m on
teret dér, hvor de for længst var forsvundet.

Det må dog ikke overses, at der også af 
privatpersoner, møllelaug og kom m uner er 
blevet udført et im ponerende restaurerings
arbejde. Denne tendens til lokalt igangsatte 
møllerestaureringer fik et ekstra skub i 
1970erne og intensiveres tilsyneladende i

1980erne. Arbejdsløsheden og den voksende 
interesse for det nære samfunds bygnings
kultur kom m er møllesagen til gode.

Alt i alt er der ved de nuværende fredn in 
ger sikret et nogenlunde rimeligt og rep ræ 
sentativt antal gamle vandmøller og vindmøl
ler. Der bør derfor vises tilbageholdenhed 
m ed nyfredning. Med ret mange flere møller 
på listen vil det næppe være muligt u nder  
den  øjeblikkelige statslige økonomi at få til
strækkelig store tilskud til restaurering. Selv 
om argum entationen  for en mølles — eller 
helt andre  bygningers -  bevaringsværdi ud 
fra en kulturhistorisk eller arkitektonisk 
synsvinkel ikke har  det fjerneste med økono
mi at gøre, må der alligevel herske et trovær
digt forhold  mellem fredningsiver og penge
pung. Med hensyn til Nationalmuseets møl
lelaboratorium vil dettes fremtidige indsats i 
selve møllerestaureringsarbejdet alene dreje 
sig om rådgivning og møllebyggerassistance.

Møllebyggeren laver nyt vandhjul 
Lad os følge Nationalmuseets møllebygger 
u n d er  løsningen af en typisk opgave som 
fremstilling af et vandhjul samt overvejelser i 
forbindelse med restaurering af en hollandsk 
vindmølle med vindrose og jalousivinger.

Dadelpalmen skal som bekendt stå med fo
den i vand og hovedet i ild for at trives. Net
op dette miljø er den konstante trussel for 
vandmøllen, især dens vandhjul. For at bøde 
noget på dette problem har  m an f.eks. på de 
bornholmske vandmøller søgt at beskytte 
vandhjulet og dets aksel ved at trække det 
ind u n d e r  gavlen af bygningen, mens man på 
andre møller har afdækket hjulet med en af
skærmning mod sol og regn.

Et vandhjul af træ — je rn  er sent og yderst 
sjældent blevet brugt i D anmark i modsæt
ning til f.eks. i England -  har gerne en leve
tid på ca. 25 år. Så må det udbedres eller 
oftest fornyes helt. Det er da ingen sag for 
møllebyggeren at fjerne de møre trærester 
og tærede beslag. I mange tilfælde er den 
svære vandhjulsaksel af egetræ dog ikke 
udtjent.

I ældre tid havde vandhjulsakselen for
holdsvis kort levetid. Det skyldtes, at man i 
modsætning til senere praksis, hvor man 
samlede egerne omkring akselen, i stedet for
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Nationalmuseets møllebygger Frede Dahl fremstiller ny vinge aksel a f  egetrce til Karlstrup stubmølle på Frilandsmuseet 
i Sorgenfri. Se illustration s. 116. Fot. 1983 Møllelaboratoriet.

stak egerne tværs igennem. Men derm ed  
vandrede fugtigheden lettere ind i træet og 
ødelagde akselen. Denne gamle vandhjulsty- 
pe med gennemstukne arme er i dag kun 
bevaret på Kaleko vandmølle, hvor princip
pet naturligvis må fastholdes af historiske 
grunde, når møllens hjul og aksel skal 
fornyes.

Findes også trækonstruktionen -  lejebuk
ken — som vandhjulsakselens ydertap hviler 
på, intakt, er sagen klar. Møllebyggeren kan 
gå i gang med at fremstille det nye vandhjul. 
Drejer det sig om et overfaldshjul, skærer 
møllebyggeren hjulsidernes eger — gerne kal
det armelaget -  af douglasgran. Samme træ
sort bruges til vandhjulets skovle og b u n d 
brædder, mens selve hjulsidernes buestykker 
eller ringe, hvori der laves retvinklede u d 
stemninger til skovlene, samt lasker forarbej
des af egetræ. Trædelene imprægneres for at 
øge holdbarheden.

Derefter kan møllebyggeren begynde at 
samle hjuldelene med galvaniserede bolte. 
Først samles hvert armelag med »låse« om 
kring vandhjulsakselen, hvorefter den enkel
te hjulsides normalt 6 eventuelt 8 buestykker

boltes sammen ved hjælp af de kortere la
sker. Nu kan de såkaldte aler eller bundskov
le -  først de brede, så de smalle -  bankes ind i 
udstem ningerne i buernes indersider, mens 
lange trækbolte holder hjulsiderne sammen. 
Til sidst lægges bundbræ dderne. Hjulet er 
færdigt, stigbordet kan atter hæves, så vandet 
begynder at fylde skovlene og m ed sin vægt 
sætter hjulet i bevægelse.

Vindmølleproblemer
Som vandmøllens hjul er vindmøllens vind
fang denne kraftmaskines centrale, mest iøj
nefaldende og samtidig mest udsatte mekani
ske del, hvis levetid er begrænset til 25-30 år. 
Hertil kom m er så for den hollandske vind
mølles vedkom m ende møllehattens sarte 
drejemekanisme og stubmøllens udsatte 
krydsfod.

H ar den hollandske mølle bevaret sin ind
retning til vinger med kludesejl og den karak
teristiske tøm m erkonstruktion bagpå med 
bomme, stivere og svans med håndspil til krøj- 
ning — drejning — mod vinden, giver restau
reringen ingen problemer. Den består blot i 
den nødvendige udskiftning af tømmeret.
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Større økonomiske, praktiske og princi
pielle problemer rejser sig imidlertid, hvis 
vindmøllen hører til den store g ruppe  af 
»hollændere«, som i begyndelsen af dette å r 
h undrede  blev automatiseret med vindrose 
til selvkrøjning af hatten og jalousier til selv- 
svikning af vingerne. Denne modernisering 
var en stor lettelse i møllerens arbejde, men 
de bevægelige jalousier, som skulle afbøde 
for hård t vindpres og derm ed urolig gang i 
mølleværket, og den lille vindroses tandhjul 
samt møllehattens tandkrans krævede allige
vel hyppigt tilsyn og smøring. Dette kniber 
det selvsagt med i dag, hvor møllerne med få 
undtagelser for længst er ude af drift.

Selvkrøjningen ru m m er et betydeligt fare
moment. Den lille vindroses tandhjulsud-

Karlebo vindmølle ved Hillerød. Mølleri er rejst 1837. 
Rensning a f  krøjekrans a f  støbejern, inden den restaure
rede møllehat skal på plads. Fot. 1983 Møllelaborato
riet.

(Side 124) Vistoft vindmølle nær Ebeltoft. Møllen fra  
1870 har manuelt kr øjeværk og kludes ej Isvinger. Fot. 
1979 Anders Jespersen.

veksling er meget lavt gearet, for at den skal 
kunne transportere  den 8-10 tons tunge møl
lehat med vinger ru n d t  efter vinden. U nder  
en pludselig æ ndring  af v indretningen i 
storm, kom m er vindrose og møllehat så at 
sige bagefter. Møllen kan da komme i bag
vind, hvor vingernes jalousier klapper sam
men til en stor flade. Presset på vingerne bli
ver da så voldsomt, at hatten i værste fald 
blæser ned og knuses sammen med vindfan
get og måske dele af møllebygningens om 
gang, hvis den har en sådan.

En truende  situation opstår endnu  lettere, 
hvis den skrøbelige tandkrans af støbejern, 
som hatten dre jer ru n d t  på, har nedslidte el
ler ligefrem knækkede tænder. Da hindres 
hattens bevægelse, og bagvindsproblemet lu
re r  konstant.

I vindmøllernes velmagtsdage blev en så
dan  skade på tandkransen naturligvis repa
rere t omgående. I øvrigt holdt mølleren sig 
vågen u n d e r  storm for at være parat til at 
klatre op i møllehatten for ved hjælp af det 
håndsving, som selvkrøjemekanismen er for
synet med som sikkerhed, at kunne hjælpe 
vingerne i vinden igen. Men hvem styrter til i 
dag?

Følgelig har m an i forbindelse med re 
staureringen af en bevaringsværdig vindmøl
le m ed vindrose og jalousivinger ofte fore
trukket at tage vindrosen ned og »føre møl
len tilbage« til den ældre tilstand med krøj- 
ning med svans og håndspil og samtidig æ n
dre  vingerne til føring af kludesejl. Så kan 
møllen stå uden  dagligt opsyn. Men m an kan 
også beholde vindrosen, evt. låse hatten fast i 
den herskende vindretning — sydvest — og 
nøjes med at sætte nye kludesejlsvinger op. 
Da en vindmølle i dag normalt står »til pynt« 
uden  sejl, har blæst bagfra ikke noget at gribe 
fat i.

Af historiske g runde  må man dog håbe, at 
de r  trods de store vedligeholdelseskrav og 
behov for stadigt tilsyn kan bevares nogle af 
de »automatiske« vindmøller som dokum en
tation for denne sidste fase i vindmøllens tek
niske udvikling.

Kludesejlsvinger
Vælger man at give møllen vinger til klude
sejl eller at forny eksisterende vinger af sam
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Unnerup vindmølle, Nordsjælland. Vingestok med neds krammet laske a f  fladtømmer. Vingestokken spændes fa s t i den 
e?ie ende og presses ned i den anden med et par sten. Derefter kan lasken lægges ned i udskæringerne. N år belastningen 
fjernes, beholder vingestokken sit svaj. Tegning 1943 ved Chr. Lytthans.

me slags, må møllebyggeren atter i gang. En 
mølles vindfang består af to vingestokke. 
Den inderste stok skal bue mest for at gå fri 
af mølleskroget u n d e r  vingernes drejning. 
H ver vingestok kan fremstilles a f  ét langt 
stykke tømmer, hvori på bagsiden er ind
skrammet et andet og kortere stykke træ som 
laske. Men den enkelte vingestok kan også 
være sat sammen af fire stykker træ. Mølle
byggeren b ru g e r  da et kortere stykke tøm 
m er og giver dette svajet ved at lægge et an 
det stykke -  lasken -  bagpå. D erefter føjer 
han to »spidser« til, så vingen får den  rette 
længde. Spændebånd af jern støtter de fo r
skellige samlinger.

Det er endnu  ikke tilfredsstillende u n d e r
søgt, hvordan møllebyggerne i ældre tid af
hængigt af tøm m eret og lokale traditioner 
udform ede vingerne. Bevismaterialet er jo 
næsten helt forsvundet, bortset fra hvad bil
leder og arkivalier måske kan give.

Nationalmuseet har hidtil ladet et savværk 
skære den enkelte vingestok ud af én lang 
træstamme — gerne douglasgran — idet man 
u n d e r  skæringen sørger for, at tømmeret får 
det nødvendige svaj og tilspidsede form. I 
virkeligheden er det håndværkshistorisk set 
en utilfredsstillende fremgangsmåde. Man 
har af økonomiske grunde villet spare den 
lange fremstillingstid, som kræves, hvis hver 
vingestok skulle sættes sammen af flere m in
dre  stykker tøm m er ved hjælp af komplicere
de udskæringer, der kun kan udføres som 
håndarbejde. Desuden kan fugtighed og d e r 
m ed råd lettere trænge ind mellem vinge - 
stokkens enkelte dele og svække konstrukti-

Fremstilling a f  nye kludesejlsvinger til Karlebo vindmøl
le ved Hillerød. Det ses, at hækskederne er stillet i forskel
lig vinkel gennem vingestokken fo r  at give vingens over
flade det rette smig. Fot. 1982 Møllelaboratoriet.

onen.
Efter opskæringen til hele vingestokke 

høvles overfladen af, og møllebyggeren kan 
derpå  forberede udstem ningen af hullerne, 
hvori de tværstillede hækskeder skal sidde 
m ed de tynde riglister og danne bæreflade 
for sejlene. Afhængigt af vingernes længde 
skal der sidde 20-25 hækskeder på hver vin- 
gehalvdel. Møllebyggeren benytter sit smig
bræt, hvorpå han på basis af gamle erfarin
ger har angivet de forskellige hækskeders 
hældningsgrad. Ved hjælp af smigbrættet af- 
m æ rker han på vingestokken, hvordan hul
lerne skal være, for at hækskederne kan få 
den  rette stilling. Den yderste hækskede ved 
vingespidsen står ca. —3°, den næste er i vin
kel, mens de følgende hækskeder ind mod 
akselen hælder mere og mere for at ende 
med ca. 20°. Men andre nuancer i graderne 
findes også.

På den  anden  side af vingestokken anbrin
ges de aftagelige vindbrædder let opskalket. 
Alt dette er forudsætningen for, at vingernes
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overflade med sejldug og b ræ dder kan fa det 
karakteristiske, aerodynamiske smig eller 
vridning, som er nødvendig, for at vinden 
kan sætte møllen i bevægelse.

Efter im prægnering kan vingestokkene 
m ed talje hejses på plads i akselhovedet, 
hvorefter hækkeriet monteres. Det er dog en 
god hjælp og til sikkerhed for håndvæ rker
ne, at m an i dag kan lade en kran løfte vinger 
og aksler på plads, og ikke mindst tage hele 
møllehatten ned til restaurering af  dens tøm 
merkonstruktion, spanter eller spånbeklæd
ning samt vindrose. Ja, selv en hel stubmølle 
kan hæves, så m an sparer afstivning og do n 
krafte, hvis krydsfoden skal fornyes.

Den bedste måde at bevare en vandmølle 
eller vindmølle på er simpelt hen at bruge 
den. Møllen er da u n d er  opsigt, og småska- 
vanker udbedres, inden de bliver uoverskue
lige og kostbare. Men dette er naturligvis øn
sketænkning, det gamle mølleris dage er for
bi. Netop derfor er det glædeligt, at det flere 
steder alligevel er muligt i forbindelse med 
museums- eller foreningsejede møller at kø
re dem ved lokale begivenheder og a rrange
menter. Det må i hvert fald tilrådes lejlig
hedsvis at lade vandhjulet gå, så det ikke 
»gror fast«, og i det mindste dreje en vind
mølles vindfang blot en kvart, så det ikke 
hæ nger sig skævt, og fugtigheden samler sig i 
de samme vingespidser.

D orf vindmølle nær D ronninglund. Møllen blev re
staureret omkring 1980. Om sommeren kan publikum se 
møllen i drift. Fot. 1983 Møllelaboratoriet.

Karlebo vindmølle ved Hillerød. Møllen fr a  1837 fik  
efter 1900 vindrose og jalousivinger. E fter restaurering 
er møllehatten med vindrose klar til ophejsning med 
kran, hvorefter vindfanget til kludesejl kan monteres. 
Fot. 1983 Møllelaboratoriet.
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Ikke bare gas
En kalejdoskopisk oversigt over foreløbige arkæologiske 
resultater af naturgasprojektet

A f  B i r g i t  A n d e r s e n ,  J e t t e  B a n g ,  P e t e r  B i r k e d a h l  C h r i s t e n s e n ,  

J e n s - A a g e  P e d e r s e n  o g  H a n s - C h r .  V o r t i n g

Da Folketinget i 1979 besluttede, at naturgas
sen fra Nordsøen skulle indgå som en vigtig 
del af Danmarks fremtidige energiforsyning, 
var det samtidig startskuddet til landets hidtil 
største arkæologiske projekt. Allerede før 
starten forelå der en aftale mellem det stats
lige aktieselskab Dansk Olie & Naturgas 
(D.O.N.G.) (og snart også de regionale n a tu r
gasselskaber) og de antikvariske m yndighe
der om varetagelse af de arkæologiske inter
esser. Dette var dengang en sag for F red
ningsstyrelsen, men efter 1.jan u a r  1983 har 
rigsantikvaren ansvaret for de arkæologiske 
»nødgravninger«.

Tusinder a f  kilometer gasrør skulle i de 
kom m ende år nedgraves på kryds og tværs 
gennem  landet, og i tilgift kom også en o- 
lierørledning fra Nordsøen til Fredericia. 
Det var klart, at jo rdarbe jder af et så kolossalt 
om fang ikke kunne undgå at berøre en del af 
de fortidsminder, Danm ark er så rigt på.

Mange tusinde fortidsminder er efter en 
systematisk berejsning kendt og registreret 
på kort, især gravhøje og dysser. A ndre arter 
a f  fortidsminder op træ der i registrene i mere 
spredt fægtning og afspejler ofte en systema
tisk, målrettet -  og derfor ofte ensidig -  a r 
kæologisk indsats. Det gælder således ældre
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stenalders bopladser langs de jyske vandløb 
og omkring den vestsjællandske Amose. Men 
det må være indlysende, at et meget stort an 
tal fortidsminder endnu  unddrager  sig e r
kendelse og registrering og stadig fjæler sig 
u nder  mulde.

Vi har udm ærkede fredningsbestemmel
ser, som ud over en varig fredning af om 
kring 30.000 fortidsminder også omfatter en 
begrænset beskyttelse af alle de øvrige, som 
ikke må ødelægges, uden  at rigsantikvaren 
har taget stilling til, om der først skal foreta
ges en arkæologisk undersøgelse. I så fald 
kan et jo rdarbejde kræves udsat i helt op til et 
år.

For anlægsmyndighederne kunne disse 
fredningsbestemmelser komme til at indebæ
re uoverskuelige forsinkelser og fordyrelser 
af anlægsprojektet. Man var derfor meget in
teresseret i at indgå en aftale med den an 
svarlige antikvariske myndighed om i p r in 
cippet at få »renset« de berørte arealer for 
fortidsminder, strækning for strækning, in
den starten af selve anlægsarbejdet.

Også arkæologerne så fordele ved en så
dan aftale, vel vidende, at man næppe u nder  
nogen omstændigheder ville kunne opspore 
og undersøge samtlige »skjulte« fortidsmin
der, som ville blive berørt. Man ville kunne 
arbejde u nder  betydeligt m indre pres, og der 
ville være tid til en grundig  overfladeafsøg
ning, gående ud fra det princip, at fortids
m inderne i vidt om fang giver sig til kende i 
jordoverfladen gennem bearbejdet flint, ler
karskår, trækulspletter, stenkoncentrationer 
m.m. Dette ville kunne registreres af en træ
net iagttager på de rette tidspunkter.

Naturligvis vil der være visse dyrknings- 
mæssige begrænsninger i iagttagelsesmulig- 
hederne, ligesom der kan være dækkede kul
turlag, som selv m oderne dyrkning ikke er 
nået ned til. Desuden vil jordfæstegrave u n 
der flad mark sjældent give sig til kende.

Men netop den fundkategori, som nok er 
mest truet, og som har mulighed for stadig at 
udfylde store huller i vor viden om oldtids- 
folkenes daglige liv, nemlig bopladserne i det 
åbne land, skulle der på denne måde være 
gode muligheder for at finde frem til. De 
sidste 20 års ret intensive bopladsundersøgel
ser har kun i nogen grad rådet bod på tidli

gere tiders meget kraftige dominans af grav
fund. Der har desuden været en udpræget 
geografisk (vestjysk) slagside.

Ud over de pladser med tydelige, m uld
fyldte anlægsspor, som m an også ville finde 
ved en overvågning af anlægsarbejderne, vil
le en omhyggelig overfladeafsøgning yderli
gere afsløre de ødelagte pladser, der kun 
m arkerer sig gennem  fund  i pløjelaget. Såle
des kunne et rigt materiale til belysning af 
landets bebyggelseshistorie indsamles i form 
af bl.a. sådanne ydmyge fund, som i sig selv 
ikke siger meget, men som foreliggende i 
hundredvis kan give vigtig ny viden.

Det skulle da klart være i såvel arkæologer
nes som anlægsmyndighedernes interesse at 
søge fortidsm inderne påvist og undersøgt 
fo rud  for anlægsarbejderne, således at der 
herefter  kun ville blive grebet ind i ganske 
ekstraordinære tilfælde. Der blev derefter 
sammensat en lille arkæologgruppe, for øje
blikket bestående af 5, som arbejder i m ar
ken, og 1 administrator. Herved har  man 
søgt at sikre en stabil og erfaren  m edarbej
derstab, som altid kan sættes ind, hvor der er 
størst behov, og således at m an mest økono
misk får det størst mulige faglige udbytte.

Arbejdet fandt hurtigt sin form. I første 
om gang udpeger anlægsmyndigheden en 
bred korridor gennem  terrænet, og inden 
for denne foretages en gennem gang af m u
seernes arkiver for at påpege, hvor der ligger 
allerede kendte fortidsminder. Som regel op- 
søges disse for at blive indmålt nøjagtigt på 
anlægsmyndighedernes kort. U nder  hensyn
tagen til også en række andre  forhold såsom 
blødbundsarealer, byggelinier, d ræ n m.v. 
fastlægger teknikerne herefter en foreløbig 
linieføring. Denne markeres oftest i terrænet 
ved mærkepæle i markskellene, hvorefter 
bl.a. arkæologerne kan gå i gang med deres 
forundersøgelser.

Krumbøjet — ofte frysende, da det væsent
ligst er et vinterarbejde — zigzagger arkæolo
gen sig hen over m arkerne omkring den 
m arkerede linie i et 20-30 m bredt bælte. Et
hvert synligt spor af fortidige aktiviteter regi
streres, indmåles og beskrives.

De fundne pladser vurderes da, i samråd 
med det lokale museum, ud fra de indhøste
de erfaringer, og hvor der menes at være
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Typisk pr)vegravningssituation på naturgasnettet. E n  rendegraver med planérskovl har trukket en s/gegr/ft midt i 
gastracéet.

chance for bevarede anlæg un d er  mulde i- 
værksættes en prøvegravning. Denne foreta
ges ved hjælp af en rendegraver, som af
skræller muldlaget i normalt 1,5-2 meter b re 
de baner, dækkende en begrænset del af det 
berørte område. De spor, der eventuelt h e r 
ved frem kom m er, undersøges og vurderes 
specielt med henblik på, om -  og i givet fald i 
hvilket om fang -  der skal foretages videre 
udgravning. Også her foregår overvejelserne 
i sam råd med det lokale arkæologiske 
museum.

N år de forskellige forundersøgelsers resul
tater foreligger, vurderer anlægsmyndighe
derne, om der evt. er bedre økonomi i en 
æ ndre t linieføring. Først herefter ved vi, om 
en udgravning skal foretages, eller der skal 
startes forfra på en æ ndret linieføring.

Skellet mellem prøvegravning og videre 
udgravning har således været nødvendigt, 
selv om det på flere m åder er uheldigt. Lods
ejeren skal forstyrres endnu  en gang, og for 
arkæologerne betyder det ekstra arbejde. Til 
gengæld kan udgravningerne, som i langt de

fleste tilfælde foretages af det lokale muse
um, ofte udskydes til et mere gunstigt tids
punkt.

Umiddelbart er det de ef te rhånden  op 
mod 200 større eller m indre egentlige u d 
gravninger ved lokalmuseerne, der falder i 
øjnene som resultat af det hidtidige arbejde. 
Og der er fundet meget nyt.

At fundene fra ældre stenalder er få, skyl
des ikke mindst ledningernes placering i ter
rænet, idet man for at undgå blød bund i så 
vidt om fang som muligt styrer uden om de 
bassiner og ådale, hvor denne tids bopladser 
trænges. Der er dog ved Vester Nebel i Øst
jylland af Forhistorisk Museum, Moesgaard, 
undersøgt et par pladser med hyttetomter 
fra Maglemosekultur. I øvrigt repræsenteres 
ældre stenalder ved en del løsfund og min
dre flintforekomster, der ikke har affødt vi
deregående undersøgelser.

En stor del a f  de udførte  prøvegravninger 
er udført  på pladser, der med større eller 
m indre sikkerhed dateres til yngre stenalder, 
hvilket ikke kan undre , da flinten er nærmest
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uforgængelig og forekom mer i mængde på 
stenalderens bopladser. Prøvegravningerne 
på disse pladser viser desværre næsten altid, 
at de er pløjet helt i stykker.

Kun enkelte egentlige udgravninger er u d 
ført på yngre stenalders bopladser. Ved 
Gremmeløkke på Vestfyn undersøgte F red
ningsstyrelsen et par yderst keramikrige g ru 
ber i forbindelse med en lille hesteskoformet 
bygning af nogen lighed med de samtidige 
kulthuse af Herrup-type. Spændende er også 
en plads ved H anstedgård nær Horsens med 
gruber, kulturlag med underliggende a rd fu 
rer  og en D-formet hyttetomt med ildsted, 
udgravet af Vejle Kulturhistoriske Museum.

Fra ældre bronzealder må en enkelt plads 
fremhæves. Ved Brændekilde på Midtfyn 
undersøgte Fyns Stiftsmuseum en halv snes 
mere eller mindre komplette, ovale stolpe
sætninger, 2-3 m brede og dobbelt så lange, 
hyppigt med dobbeltstolper i gavlene. Utvivl
somt huse af nogen lighed med væsentligt 
større anlæg ved Vadgård i Nordjylland, tid
ligere undersøgt af Nationalmuseet. (Efter 
manuskriptets indlevering er gode parallel
ler publiceret fra den ligeledes fynske bo
plads Røjlemose).

Fra og med yngre bronzealder, og specielt 
når det gælder ældre jernalder,  synes billedet 
at være vendt. Mens de tidligere perioders 
pladser på overfladen hovedsagelig eller 
udelukkende markeredes af bearbejdet flint, 
suppleres dette nu ofte med en bred vifte af 
indikatorer, først og fremmest keramik, men 
også f.eks. trækulspletter, varmesprængte 
sten, knusesten og slagger. Samtidig sker en 
m arkant stigning i antallet af positive prøve
gravninger, og derm ed i antallet af egentlige 
udgravninger. Mens prøvegravningerne på 
landsplan fordeler sig om trent ligeligt mel
lem pladser, stort set udelukkende med fund 
af bearbejdet flint, og pladser med bl.a. fund 
af keramik, foretages 95 % af de egentlige 
udgravninger på lokaliteter tilhørende yngre 
bronzealder eller jernalder. Førromersk og 
ældre romersk je rna lder tegner sig heraf  for 
mere end halvdelen.

På flertallet af de undersøgte pladser fra 
yngre bronzealder har man kun kunnet u n 
dersøge affaldsgruber eller b rønde som 
f.eks. ved Ørsted i Sønderjylland (Haderslev

Museum). Med de begrænsede midler, der er 
til rådighed, ville det nok for andre perioders 
vedkom m ende være en tvivlsom anvendelse 
af ressourcerne. Men tidligere undersøgelser 
af denne tids bopladser er ret få. Vor hidtidi
ge viden om periodens oldsagsforråd, h e ru n 
der keramikken, er langt overvejende bygget 
på tidens utallige, men ret stereotype u rn e 
grave. Affaldsgrubernes indhold udfylder 
således væsentlige huller i vor viden.

I nogle tilfælde er det også lykkedes at af
sløre hustom ter fra denne tid. Ganske velbe
varede var nogle hustomter, som Varde M u
seum udgravede ved Nybro. De havde væg
konstruktion, der afveg fra den, man hidtil 
ha r  kendt fra hovedsagelig vestjyske fund. I 
stedet for kraftige vægstolper var der her 
spor af risfletninger, der synes at have fast
holdt en tørve- eller jordvæg.

Fra førrom ersk og ældre romersk je rn a l
der  var udviklingen i landsbyen og dens huse 
i forvejen ganske velkendt fra en del bo
pladsundersøgelser i Jylland. N aturgasun
dersøgelserne har bragt en stribe nye pladser

Sølvfibula med guldbelægning fr a  yngre romertid, fu n 
det i grube under prøve gravning ved Terkelsbøl, Tinglev 
sogn, Sønderjyllands amt.
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for dagen med rig variation over temaet det 
treskibede langhus, og ofte m ed spor efter 
indhegninger. Nævnes kan f.eks. pladser ved 
Galsted, Sønderjylland (Haderslev Museum), 
ved Egtved og om kring Børkop i det sydlige 
Østjylland (Vejle Kulturhistoriske Museum).

I det østlige D anm ark  var billedet af tidens 
huse imidlertid uklart på g rund  af m anglen
de fund. Der var i 1940rne ved Lundsgård  
nær O dense udgravet et par hustom ter af en 
an d en  type end de jyske, idet de tilsyneladen
de kun havde haft én række tagbærende stol
per, såkaldte midtsuler. Kort tid efter mentes 
denne  Lundsgård-type også konstateret ved 
Jægerspris på Sjælland. I de senere år har 
dog flere forskere betvivlet tolkningen af dis
se spor og har  i stedet opfattet dem  som dele 
a f  den fra Jylland velkendte hustype.

Nu har naturgasprojektet imidlertid, alene 
på Fyn, kunnet frem drage en halv snes nye 
pladser m ed spor af huse. Mest oplysende 
b landt disse er nok bopladsen ved Staurby på 
Vestfyn, hvor Fyns Stiftsmuseum ved siden 
af  en lille snes meget små langhuse af »jysk« 
type også fandt et halvt dusin repræ sentanter  
for den  omtalte Lundsgård-type. Flere a f  dis
se har endda  været mere regelmæssige og 
velbyggede end de hidtil kendte, og tvivlen 
om typens eksistens er derfo r  uberettiget.

Også sporene efter et par a f  de såkaldte 
staklader med 2 x 2  tagbærende stolper kon
stateredes ved Staurby. Ældre fund ved Ma- 
riesminde i Thy  viser, at disse nok reelt har 
været egentlige boliger, hvilket støttes af, at 
den  på den  midtfynske Stenløse-boplads var 
den  dom inerende hustype.

Lundsgård-hustypen synes ikke påvist ved 
nogen af de sjællandske naturgasudgravnin
ger. Det »jyske« treskibede langhus ser her 
ud  til at være enerådende på de hidtil u n d e r 
søgte bopladser fra ældre jernalder.

Med yngre romersk je rna lder  svigter fu n 
dene på øerne, men ikke i Jylland, hvorfra en 
halv snes nye, gode bopladser med velbeva
rede strukturer,  tilhørende perioden frem til 
og med vikingetiden, er bragt for dagen tak
ket være naturgasprojektet.

Den hidtil største undersøgelse er foreta
get a f  Esbjerg Museum ved Skonager n o rd 
øst for Varde, hvor der blev afdækket i alt ca. 
14.500 n r ,  i øvrigt også med spor a f  en førro- 
mersk bebyggelse, m en med hovedparten  af 
anlægssporene fra tiden 4.-7. årh. H erfra  
stam m er ca. 30 hustomter, hvoraf de fleste 
ha r  været store langhuse, men nogle også 
m indre. Desuden undersøgtes to grubehuse, 
dvs. delvis nedgravede, m indre hytter, og og
så de såkaldte staklader var repræsenteret.

Bronzespcende fr a  vikinge
tid fundet i et a f  grubehuse
ne på den store Syvsigbo- 
plads ved Lundsbcek, N u -  
strup sogn, Sønderjyllands 
amt.
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hegn. Dateringen lyder på 3. årh. Lidt se
nere, formodentlig med hovedvægten i 
5. årh., er en boplads ved Emmerske nær 
Tønder, undersøgt af Haderslev Museum, 
hvor de r  foruden  spor af 7 tilsvarende lang
huse og 3 grubehuse også fandtes hele 23 
g ruber med tilknytning til je rnudv ind ing  
samt 4 brønde.

O m kring  Lundsbæk nær Vojens er konsta
teret et større bopladskompleks med bebyg
gelser strækkende sig over ca. 1000 år, fra 
ældre rom ertid  til ind i vikingetiden. Den 
største undersøgelse her blev foretaget på 
Syvsigpladsen, hvor 18 langhuse og 27 g ru 
behuse blev afdækket. Endvidere skal næv
nes LI. Kleinbjerg med 14 langhuse og 10 
grubehuse. Ikke så langt herfra  fandtes to 
andre  pladser med bebyggelsesspor fra vi
kingetiden, ved Uldal og ved Vojensgård. Al
le de omtalte pladser undersøgtes af H ad er
slev Museum.

Øernes bopladser fra yngre je rna lder  er 
ikke fundet, idet der dog må tages forbehold 
over for et par hustom ter undersøgt af Sølle
rød Museum bl.a. ved Albertslund nær Kø

Udgravningssituation og plan a f  grubehus med pla nke - 
uægge og stenbygget ovn på vikingetidsbopladsen Uldal 
Nord, Skyydstrup sogyi, Sønderjyllands amt. Bemærk i 
tværprofilen det mørke bundlag, som skyldes, at gu lv  n i
veauet på et tidspunkt er hævet ved påfyldning a f  et 
isolerende lag brændte småsten.

En plads ved Bække (Esbjerg Museum) 
nord  for Vejen har bl.a. omfattet et im pone
rende gårdsanlæg med et ca. 50 m langt hus, 
opdelt i flere rum  og omgærdet af et stolpe
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Perlekæde og bronzefibula i jo rd f ceste gr av på LI. Kleinbjerg-pladsen ved Lundsbæk, Nustrup sogn, Sønderjylland. 
Dateret ca. 400.

benhavn. Visse konstruktive træk peger her 
mod yngre jernalder/vikingetid, m en ældre 
rom ertid  er også en mulighed.

I de senere år har undersøgelser på Falster 
godtgjort, at »den vandrende landsby« ikke 
blot er et jerna lderfæ nom en, men fortsætter 
op i middelalderen. Det kan derfo r ikke u n 
dre, at der også ved naturgasundersøgelser
ne frem kom  spor af middelalderbebyggelser. 
Vejle Kulturhistoriske M useum har foretaget 
undersøgelser ved Veerst, Esbjerg Museum 
ved Bække i Sydjylland, og Fyns Stiftsmuse- 
um  ved Rønninge på Østfyn, mens der des
værre blev foretaget linieflytninger omkring 
et par lovende pladser ved Ringsted og 
Slagelse. Til gengæld lagdes linien så tæt op 
ad landsbyen Ottestrup, at den gik gennem 
et areal, der først blev lagt øde ved udskift
ningen. Men her gjorde Holbæk Museum 
kun fund  fra ældre middelalder.

Linieomlægningen ved Ringsted var sm er
telig, rent videnskabeligt set. Ud fra keramik
ken kunne pladsen konstateres i b rug  i 1200-

tallet, mens en teglbygning på stedet også in
deholdt senere keramik.

Kun 300 m herfra  undersøgte Holbæk 
Museum en flere gange bebygget plads, bl.a. 
med en håndfu ld  20 m lange haller med hver 
to buede tagbærerrækker, et træk, der er al
mindeligt i Jylland i yngre je rna lder  og æld
ste middelalder. H er på stedet må de i det 
mindste til dels placeres i 1100-tallet, idet der 
fandtes teglstumper i flere af stolpehullerne.

Der er næppe tvivl om, at denne plads aflø
ses a f  den i 1200-tallet beboede, og at denne 
igen afløses af godset Kærup, som dog først 
op træ der  i de skriftlige kilder i slutningen af 
1400-tallet.

Kærups direkte forgænger, som altså glip
pede i denne omgang, kan dog når som helst 
undersøges, når tid og penge gives. Vi ved jo  
nu, hvor den  ligger.

Grave kunne ikke på forhånd forventes 
påtruffet og undersøgt i særlig stort tal ved 
naturgasprojektet. Dog ønskede selskaberne 
ikke i alle tilfælde at sno ledningen uden  om i
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forvejen kendte, overpløjede gravhøje, og 
enkelte nye blev også afsløret ved overflade- 
afsøgningen. De fleste har tilhørt sten- og 
bronzealder. H er skal nævnes to. En på gas- 
behandlingsanlægget ved Nybro nær Varde 
og en på gasdepotets arealer ved Lille T orup 
nord for Viborg. Nybrohøjen blev kørt væk 
på lastbil i 1957! Men en undersøgelse afslø
rede en dybt nedgravet 0 -V  orienteret grav 
fra yngre stenalder, indeholdende flere 
håndfulde ravperler, der syntes at have u d 
gjort en dobbeltkæde, samt tre flintbor, der i 
størrelse passede til gennem boringerne i p e r
lerne.

Højen ved Lille Torup  dækkede over en let 
nedgravet, mandslang plankekiste støttet af 
en stenmur. En flot stridsøkse fra enkelt-

gravskulturens bundgravstid, en tyknakket 
flintøkse og tre ravperler var med som grav
gaver. I samme høj frem kom  en stenomsat 
jordgrav, en b randgrube  og tre urner. De 
sidste indeholdende to voksne og et barn 
plus gravgaver a f  bronze og rav. I alt seks 
personer gravlagt i samme høj over ca. 1000 
år fra yngre stenalder til yngre bronzealder. 
Undersøgelsen blev foretaget af Frednings
styrelsen.

Men en interessant, ikke tidligere registre
ret høj ved Middelfart må vel tilskrives vikin
getid. H er fandt Fyns Stiftsmuseum en cirku
lær grav, dækket af en stendynge, omgivet af 
en ringgrøft og indeholdende 2 heste med 
seletøj og et par hunde, m en intet menneske.

H erudover er ved bopladsundersøgelser

Cirkelrund grav indeholdende skeletterne fra  2 heste og 4 hunde, formentlig fra  vikingetid. På samme plads fandtes 
gruber indeholdende bl.a. keramik fra  yngre bronzealder. Beliggende ved Jyllandsvej, Vejlby sogn, Fyns amt.
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ne i tilgift fundet enkelte grave eller små 
gravpladser. Ved Galsted i Sønderjylland 
(Haderslev Museum) og ved Tryden på Vest- 
fyn (Fyns Stiftsmuseum) var der således ro 
mertids urnegrave, mens der i forbindelse 
m ed føromtalte bopladskompleks ved 
Lundsbæk (Adelvej og LI. Kleinbjerg) og ved 
Skellerup på Østfyn blev fundet jo rd fæ ste
grave fra samme tid.

Den arkæologiske indsats i natu rgaspro
jektet er selvsagt nært forbundet med nettets 
udbygningstakt. Det største boom er nu over
stået og erstattet a f  en konsolidering og en 
noget m indre  hektisk udbygning. Vi næ rer 
derfo r  begrundet håb om, at der nu  vil blive 
tid til en bearbejdning af det frem kom ne m a
teriale. Indtil videre har  vi måttet koncentre
re os om feltarbejdet og systematiske forsøg 
på at billiggøre og effektivisere de anvendte 
metoder. Men som nævnt ligger der m æ ng
der  af ydmyge forekomster, der ikke har u d 
løst større undersøgelser, og afventer bear
bejdning m ed henblik på belysning af deres 
bebyggelseshistoriske betydning. Et par an 
tydninger af m ulighederne skal lige skitseres.

Blandt overfladeregistreringerne op træ 
der  yngre stenalders bopladser talrigt, men 
prøvegravningerne afslører næsten aldrig 
bevarede strukturer. Der synes således kun 
at have været tale om små og spinkle aflejrin
ger, hvilket står i grel modsætning til de sto
re, overordentlig fundrige, gennem  å rh u n 
d red e r  anvendte pladser, de r  hidtil har været 
anset for typiske for perioden. Nyere u n d e r 
søgelser har da også godtgjort, at flere af dis
se fundrige pladser synes at være af en særlig 
art, som m ere og mere fremstår som ikke- 
bopladsprægede, men snarere synes at have 
tjent kultiske funktioner, fælles for større a- 
realer. Størstedelen af de fundne  småpladser 
er så måske sporene efter de egentlige bo
pladser. Materialet er så stort, at det bør være 
muligt at udlede eventuelle fællestræk i deres 
størrelse, deres inventar og deres topografi
ske placering.

På samme måde kunne man måske komme 
en løsning af problemet omkring de »mang
lende« eller rettere svært erkendelige bo
pladser fra ældre bronzealder lidt nærmere.

Blandt andre  bebyggelseshistoriske aspek
ter kan nævnes diskussionen om je rna lderbe

byggelse eller ikke i om rådet omkring Vis
senbjerg på Fyn. Ud fra områdets stednavne 
må bebyggelsen her betegnes som ung, fra 
middelalder eller en dnu  senere, og terrænet, 
stejle grusbakker med ekstremt tyndt muld- 
dække, tyder heller ikke på gammelt ku ltur
land.

Ikke desto m indre har det forhold, at der 
ikke var kendt jerna lderbopladser i området, 
været tolket i to retninger. Dels at der faktisk 
ikke havde været bosættelse, dels at der blot 
var tale om en forskningsmæssig lakune. 
Hvilken forklaring der er den rigtige, er 
klart nu, idet der fandtes plads efter plads 
fra Middelfart til Vissenbjerg-bakkernes 
vestrand, hvorefter arkæologen kunne van
dre  op m od 10 km, før han kunne konstatere 
den  næste, øst for bakkerne.

På Sjælland har jerna lderbopladserne i 
vidt om fang unddraget sig registrering. Såle
des kunne der ved Nationalmuseets storstile
de inventering i 50erne af Nordvestsjællands 
oldtid kun fremføres knap 30 pladser fra et 
areal, de r  omfattede en fjerdedel af øen. Et 
sådant materiale er for spinkelt at uddrage 
bebyggelseshistoriske konklusioner af. Det 
gælder derim od ikke de over 100 nye plad
ser, der er lokaliseret ved naturgasprojektet. 
Som der også har været antydninger af i den 
øvrige del af landet, ser det her ud til, at 
bopladserne falder i koncentrationer, adskilt 
af fundfrie  zoner. Det fortjener overvejelse, 
om der også her er en sam m enhæng mellem 
jo rdens  bonitet, koncentrationernes størrelse 
og afstanden imellem dem.

Det er måske og måske ikke en tilfældig
hed, at der på den lange strækning fra Store
bælt til Køge-egnen kun fandtes tre sådanne 
koncentrationer, beliggende netop ved cen
tralbyerne Slagelse, Sorø og Ringsted og med 
fundfrie  zoner imellem og omkring.

Netop de sjællandske jernalderbopladser 
giver mulighed for at belyse en anden facet 
af de ydmyge funds muligheder. Årsagen til, 
at så få pladser tidligere var registreret, er 
givetvis deres svage overflademarkering. 
Mens man ofte kan samle en del lerkarskår i 
pløjelaget på jyske og fynske ældre je rna l
derbopladser, har langt hovedparten af de 
sjællandske pladser, registrerede ved n a tu r
gasprojektet, hver kun afgivet et eller to skår,
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om overhovedet nogen. Kun to af over 100 
lokaliteter har hver givet over 30 skår, så ge
nerelt er de tynde.

Erkendelsen lettes heller ikke af, at knuse- 
sten ikke er så hyppige som vestpå, og at der 
hertil ofte er anvendt uregelmæssige, af og til 
spaltede sten, så de ofte overses.

Bevaringstilstanden på de sjællandske bo
pladser er sammenlignet med tilsvarende 
vestdanske pladser oftest meget ringe, sva
rende til den svagere overflademarkering. 
Mens om trent hver tredje prøvegravning på 
vestdanske jernalderbopladser er blevet fulgt 
op af egentlige udgravninger, gælder det for 
Sjælland kun hver tiende.

Linien fra Køge til Roskilde synes at danne 
et skel i materialet. NØ herfor ligger pladser
ne ikke blot tættere, m en er også bedre m ar
kerede i overfladen, og de udviser hyppigere 
bevarede s truk turer un d er  mulde. I forbin
delse med hovedgasledningen over Sjælland 
blev således mellem Køge og T åstrup  (26 
km) 8 ud af 32 registrerede pladser fundet 
udgravningsværdige, mens dette kun gjaldt 3 
ud af 31 pladser på de 63 km fra Storebælt til 
Køge.

Det viser sig således, at de midt- og vest
sjællandske jernalderbopladser har været u d 
sat for en større grad af destruktion, end til
fældet har været i store dele af det øvrige 
land. Denne ødelæggelse er næppe af ny da
to. Maskinplovens hærgen har stort set været 
ens landet over, så der må være andre  årsa
ger. En betragtning af størrelsen af de ejer
lav, som hovedgasledningen gennemkrydser

viser, at der er en forskel mellem det østlige 
og det øvrige Sjælland, med de største ejer- 
lavsarealer i den østlige region. Lidt firkantet 
udtrykt har m an haft et større produktions- 
areal til rådighed end i lavene mod vest, hvor 
m an har måttet foretage en mere intensiv 
jo rdbearbejdning  for at tjene til føden og 
skatterne. Det kan være forklaringen på den 
større destruktion af oldtidsbopladserne.

Naturgasarkæologien har, som det vil være 
fremgået, tilført faget megen ny viden. For
håbentlig vil det være muligt at skaffe de 
økonomiske forudsætninger for bearbejd
ningen af dette materiale. Det har dog des
værre vist sig undervejs, at fagets i dag vigtig
ste kildestof, bopladserne i det åbne land, 
som hovedregel er i en foruroligende dårlig 
bevaringstilstand, især i landets østlige dele, 
og at det derfo r har været i sidste øjeblik, vi 
har fået taget hul på denne kildegruppe.

Den trods dette forhold store høst 
stilles i relief af det faktum, at der i gennem 
snit i projektets 4-årige løbetid er bearbejdet 
ca. 5 millioner kvadratm eter pr. år og brugt 
ca. 3 mill. kr. på opgaven, endda med skrabe
de budgetter. Dette årsareal lyder overvæl
dende; m en det svarer dog blot til IV 2 tusin
de parcelhuse. Der bygges imidlertid meget 
mere, og der forbruges derm ed  mere areal, 
selv i disse år, hvor byggeriet er i krise. Man 
kan derfo r beklageligvis konstatere, at 
mindst lige så mange og lige så vigtige old
tidsminder er ødelagt af bolig- og erhvervs
byggeriet i gasprojektets løbetid.



Kedelvognen fra Skallerup
A f  J ø r g e n  J e n s e n

Fig. 1. M ed en tæt bevoksning a f  træer og buske og omgivet a f  dyrkede marker kan resterne a f  den engang så 
imponerende storhøj Trudshøj endnu i dag ses i det sydsjællandske landskab.

På det højtliggende sydsjællandske bakke
land, ved Skallerup i Udby sogn, ligger en 
noget medtaget gravhøj ved navn Trudshøj 
(fig. 1). Uregelmæssig af form er den, afgra- 
vet ved foden og med en tæt bevoksning af 
t ræer og buske. Men dog med lidt af sin for
dums storhed i behold. Et vidt udsyn er der 
fra den ud over det kuperede landskab, og 
stadig kan den im ponere ved sin størrelse. 
En af Sjællands største gravhøje fra bronzeal
deren  var den engang, et bygningsværk af 
vældige dimensioner.

Højen kom i søgelyset, da de fund, der var 
gjort i den, i 1970erne skulle nykonserveres. 
Det skete i forbindelse med nyopstillingen af 
Nationalmuseets samlinger fra Danmarks 
oldtid. Og da konserveringen af gravhøjens 
mærkeligste fund, den  berømte kedelvogn, 
også kaldet Skallerupvognen (fig. 2), afsløre
de nye, ukendte detaljer, blev opm ærksom 

heden  vakt. Hvad kunne arkiverne fortælle 
om denne im ponerende storhøjs skæbne?

Historien var sørgelig, som så mange b ron 
zealderhøjes historie er det. Den begyndte i 
1894, da Nationalmuseet modtog meddelel
sen om, at den stedlige forpagter agtede at 
gennemgrave højen for at finde oldsager. 
Man søgte at opnå en frivillig fredning ved at 
tilbyde 100 kroner i erstatning, men tilbud- 
det blev afslået. I maj 1895 gik det så løs. Syv 
m and gravede en to meter bred grøft ind til 
højmidten, og her stødte man på en stor, rigt 
udstyret grav, som delvis blev ødelagt. Sagen 
kom Nationalmuseet for øre, og man beslut
tede at overtage udgravningen. Den 4.jun i 
1895 var museets repræsentant på stedet og 
videreførte gravearbejdet (fig. 3). Få dage se
nere var det afsluttet, og regningen kunne 
sendes til museet: 226 kroner lød den på, alt 
inklusive.
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Fig. 2. Kedelvognen fra  
Trudshøj ved Skallerup ef
ter endt restaurering.

Fig. 3. K un skyggen a f  ud
graveren, arkæologen G. 
Sarauw, er bevaret på dette 
fotografi, taget ved un
dersøgelsen a f  Trudshøj i 
1895. I  bunden a f  det dybe 
udgravningshul ses den 
stenpakning, der omsluttede 
gravkisten.
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Baggrunden  for denne typiske, men sør
gelige historie fra 1890erne var Danmarks 
mangel på en lovgivning, der beskyttede de 
forhistoriske m onum enter.  I dette tilfælde 
var det en af bronzealderens største gravhø
je, som blev ødelagt. Kun et sam m entræ f af 
heldige om stændigheder sikrede det enestå
ende fund for eftertiden.

Forklaringen på denne  situation skal søges
i, at Nationalmuseets ledelse dengang ikke 
ønskede en fredningslov, der kunne im øde
gå truslen m od fortidsminderne. Selv om 
vort naboland Sverige allerede i 1867 havde 
fået en sådan lovgivning, så fulgte m an i 
D anm ark  en helt anden  linie. Af respekt for 
ejendom sretten  og af  hensyn til forholdet til 
landbefolkningen, som man udtrykte det, 
ønskede m an ikke fredningsmæssige restrik
tioner på fortidsminderne.

Men den stærkt centralistiske tankegang, 
som dengang præ gede museets ledelse, gav 
sig ejendommelige udslag. Det var nemlig i 
realiteten gjort umuligt for landets lokalmu
seer at foretage arkæologiske udgravninger. 
Sådanne måtte alene foretages a f  National
museet, som på sit budget i disse år havde
10.000 kr. til formålet. Men paradoksalt nok 
hyldede man samtidig, hvad man kaldte »det 
gode private initiativ«. Det betød, at en ræk
ke a f  landets store jo rdbesiddere  frit kunne 
grave efter oldsager — og mange store h e n  e- 
gårdssamlinger blev da også opbygget i disse 
år.

N år det imidlertid drejede sig om m indre 
jo rdbesiddere  eller om fattigfolk, som navn
lig u n d er  landbrugskrisen i 1890erne øgede 
deres indtægter ved udgravning og salg af 
oldsager, så for m an frem med stærke, pa
triotiske argum enter.  Således gjorde man 
f.eks. over for ejeren af Trudshøj. Man skrev 
til ham og søgte at stoppe udgravningen af 
gravhøjen ved at henvise til, at det var en sag 
af  »national betydning«. Den slags a rg u m en 
ter havde naturligvis ikke den store effekt i 
1890ernes Danmark, hvor der både var store 
sociale spændinger, og hvor oldsager omsat
tes i betydelige m æ ngder i fri handel. Allige
vel skulle der gå endnu  40 år, før m an for 
alvor tog konsekvensen af de problemer, som 
den  førte politik resulterede i: i 1937 fik 
Danm ark omsider den  fredningslov, der

skulle sikre de tilbageværende oldtids
minder.

Det må derfo r betragtes som lidt af et mi
rakel, at vi i dag har kendskab til henved
20.000 af de storhøje fra bronzealderen, som 
engang prydede det danske landskab. Med 
storhøje menes her gravhøje, der var over 2 
m eter i højden -  og af sådanne er der efter 
de seneste opgivelser bevaret 2.367 på Sjæl
land og omliggende øer. Sandsynligvis er det 
kun en ringe del af det oprindelige antal, for 
Sjælland hører til de mest intensivt opdyrke
de o m råder  af Danmark. H er  har ødelæggel
serne a f  gravhøje fra oldtiden ved opdyrk
ning og anlægsarbejder stået på i å rh u n d re 
der. I Jylland, hvor en så gennemgribende 
udnyttelse af jo rd en  først satte ind efter de 
store hedeopdyrkninger i forrige å rh u n d re 
de, er der efter de seneste opgivelser kendt 
15.227 store gravhøje. Samlet kender vi fra 
hele landet 17.909 storhøje, og det er utvivl
somt m indre end halvdelen af, hvad der op
rindelig har eksisteret.

De danske gravhøje er, trods den udtyn
ding der i tidens løb er sket i deres antal, en 
enestående kilde til viden om, hvor i landet 
bronzealderbefolkningen boede. Inden  for 
et 10x10  kilometer stort om råde omkring 
Trudshøj i Sydsjælland ligger der henved 
200 gravhøje, den største koncentration 
overhovedet på øen. De viser, at der her 
fandtes en af den ældre bronzealders vigtig
ste bebyggelseskoncentrationer, og at om rå
dets rigdom må have været betydelig.

Men blandt de mange bevarede gravhøje 
hæver Trudshøj sig som noget særligt. Fra de 
ældste opgivelser erfarer  vi, at den op rinde
lig har været henved 7,5 meter høj og har 
målt mindst 44 meter i tværmål. Det betyder, 
at det vældige m onum ent i sig har rum m et 
mindst 3500 kubikmeter jord.

Den jo rd  må, efter hvad vi ved fra m oder
ne højudgravninger, være skrællet af det om 
givende land i form af græstørv. Mindst 8 
hektar mark har ligget blotlagt for græstørv, 
da byggeriet af Trudshøj for mere end tre tu 
sinde år siden var til ende.

D erm ed får man også et indtryk af den 
vældige arbejdsindsats, der var tale om i de 
å rh u n d red e r  af oldtiden, da det store høj
byggeri foregik. Regner vi med, at dette fore
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Fig. 4. Arm ring a f  guld fra  
stormandsgraven i Truds
høj-

gik inden for en henved 500-årig periode i 
løbet af det andet årtusinde f.Kr., så kan vi 
slutte, at der hvert år i gennemsnit er blevet 
opført mellem 50 og 100 storhøje i Danmark. 
En indsats, der godt kan sammenlignes med 
middelalderens store kirkebyggeri.

Bag det store højbyggeri i bronzealderen 
må der have ligget en mobilisering af a r 
bejdskraft, der  rakte langt ud over, hvad det 
enkelte hushold kunne præstere. Gravhøjene 
var ikke mindesmærker for hvem som helst. 
Snarere var de en slags m arkeringer af den 
dødes sociale status og af slægtens evne til at 
mobilisere arbejdskraft. Den gravlagte i 
Trudshøj må have hørt til en af bronzealde
rens storfamilier, hvis vi da skal døm m e efter 
højens størrelse og udseende. Som flere af 
bronzealderens storhøje synes den at have 
haft et vældigt stengærde ved sin fod. Stene
ne i dette gærde har stået med en højde på 
op til to meter, og over denne lodrette sten
front har højens vældige jordm asser hvælvet 
sig.

Indtrykket af, at vi her står over for en 
stormandsbegravelse, bekræftes da også af 
den grav, som højen var bygget over. Graven 
var næsten blevet ødelagt ved det første an
greb på højen, men så meget var dog bevaret, 
at man ved Nationalmuseets undersøgelse 
kunne bestemme, hvordan den oprindelig 
havde set ud. Den døde, efter gravgaverne at 
døm m e en mand, var gravlagt i en fire meter

lang kiste, enten en udhulet stammekiste el
ler en plankekiste bygget af egetræ. Denne 
var dog næsten helt formuldet. Kisten havde 
været anbragt i en lille fordybning i den o p 
rindelige markoverflade og var siden blevet 
dækket med en to meter høj stendynge. Store 
sten var lagt ind mod kistens sider for at sta
bilisere den, og for hver ende var anbragt en 
henved 1 meter høj, flad sten.

I kistens østlige ende fandt udgraverne en 
fuldstændig sammenfaldet kedelvogn, som 
havde rum m et de brændte knogler af den

Fig. 5. De bevarede fu n d  fra  graven i Trudshøj. Øverst 
en ragekniv og fragmenter a f  en pincet i bronze. Nederst 
guldringen, fragmenter a f  horn og rester a f  bronzekniv 
med rammef ormet greb. 2:3.
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døde. O m tren t midt i kisten, som indvendig 
havde været foret med en kohud, lå resterne 
af  et bronzesværd, en snoet guldarmring, 
hvis vægt var 43 gram (fig. 4) og en lille ra 
gekniv af bronze. En anden  lille bronzekniv 
m ed ram m eform et greb, en stump af en 
bronzepincet, nogle tøjstykker og noget horn  
lå også i kisten (fig. 5). Hornstykkerne var d e 
koreret med et zig-zag mønster med indlæg
ning og stam m er måske fra et drikkehorn.

Det var et fornem t, m en ringe bevaret 
gravudstyr, m an h e r  stod over for. Sværdet 
var så dårligt bevaret, at det siden er gået til. 
Restaureringen af kedelvognen har d e r 
imod, som det neden fo r  er beskrevet, givet 
os indtryk af dens oprindelige udseende. 
Værre står det til m ed de organiske m ateria
ler, som graven rum m ede , bl.a. de små tøj
stykker. Om disse skriver tekstileksperten Li
se B ender Jørgensen:

»Af tøj var der i graven m ange større og m in
dre  stumper, de største stykker ca. 30 x 16 cm 
store. På nogle af stykkerne var en egkant 
bevaret, ellers er de r  ikke noget, der kan for
tælle om tøjstumpernes oprindelige form og 
anvendelse. Det kan have været en komplet 
m andsdragt svarende til de velkendte jyske 
egekistefund, eller måske blot en kappe eller 
et tæppe, de r  har været lagt ned  sammen 
med de øvrige gravgaver. løjet er i simpel 
lærredsvævning, og der er næsten udeluk
kende brugt S-spundet garn  (kun i et af styk
kerne også Z-spundet garn) (fig. 6), og kvali
teten varierer mellem 3 og 5 tråde pr. cm i 
både trend og islæt. Den bevarede egkant er i 
reps, dvs. at de yderste trend tråde  ligger så 
tæt, at de næsten dækker islætten.

Trudshøj-tekstilerne svarer fuldstændigt 
til de øvrige danske tekstilfund fra denne tid. 
Både de velkendte hele drag ter fra egekister
ne og et stort antal sm åstum per fra gravfund

Fig. 6. Skematisk tegning, 
der viser, hvorledes den 
spundne tråd kan være en
ten højre- eller venstre- 
spundet. Det betegnes hen
holdsvis z-spundet og s- 
spundet.

over hele landet viser de samme grove uld
stoffer. En detalje som brugen af S-spundet 
garn  i både trend  og islæt er en nyhed i den 
periode, hvor Trudshøjfundet hører hjemme
— i den  forudgående periode brugte m an S- 
spundet trend  og Z-spundet islæt — og denne 
tilsyneladende ligegyldige detalje kan mulig
vis knyttes sammen med både udenlandske 
kontakter og vævetekniske forandringer. 
Man har i mange år ment, at bronzealderens 
væv var den  såkaldte opstadvæv, bestående 
af to opretstående stolper, en tværbom hvor
fra t rend trådene  hang ned, og m ed væve- 
vægte til at holde trenden  stram. Der er da 
også fundet enkelte vævevægte fra slutnin
gen af s tenalderen og begyndelsen af bronze
alderen, m en gennem  hele den ældre je rna l
d e r  (frem til ca. 200 e.Kr.) kendes der ingen 
vævevægte fra bopladsfundene. Samtidig vi
ser de bevarede tekstiler, at man har brugt en 
anden  væv, rundvæven. De ru n d  vævede 
tekstiler er altid af S-spundet garn, og det 
kan være, at æ ndringen  fra både S- og Z- 
spundet garn til kun S-spundet garn hænger 
sam m en m ed udviklingen af den væv, ru n d 
væven, der  var i b rug  i næsten 1000-1500 år.

H er i N orden  venter vi normalt, at alle æ n
dringer  s tammer sydfra, og der kendes da 
også nogle få mellemeuropæiske tekstilfund 
m ed S-spundne bronzealdertekstiler. Des
værre kendes der så få tekstilfund uden  for 
D anm ark  fra den  tid, at det er for lidt til at 
sige m ed sikkerhed, om æ ndringen i de d an 
ske tekstiler er en påvirkning fra syd -  senere 
i bronzealderen er de centraleuropæiske 
tekstilfund helt anderledes end de skandina
viske og viser en helt anden udvikling.

På en m oderne iagttager virker tekstilerne 
fra Trudshøj grove og primitive, men andre 
fund  viser, at dette var det normale for tiden
-  og gravens generelle præg af velstand er 
u n d e r  alle omstændigheder garant for, at de 
repræ sen terer  den bedste kvalitet i tiden.«

Så vidt tekstilerne fra Trudshøj-graven. Men 
nu til kedelvognen og hvad den kan fortælle 
om den epoke af bronzealderen, hvor den 
var i brug. Selv om man ikke ad naturviden
skabelig vej kan datere stormandsgraven fra 
Skallerup, så kan man dog ret nøje fastslå 
dens alder. Den stammer fra den ældre b ron

142



Fig. 7. Fundet fra  Peckatel 
ved Schwerin opnåede al
lerede i slutningen a f  fo r 
rige århundrede en sådan 
berømmelse, at J .J .A .W o r-  
saae erhvervede en nøjagtig 
kopi a f  kedelvognen til Det 
kongelige Museum fo r  nor
diske Oldsager i Køben
havn. Den opbevares nu i 
Nationalmuseets samlinger.

zealder, næ rm ere  betegnet om kring det 
13. å rh u n d red e  f.Kr. På det tidspunkt var 
den nordiske bronzealder inde i en blom- 
stringsfase. Man kan forestille sig, at man 
dengang over hele det nordeuropæiske om 
råde har kunnet finde samfund ved sam
fund, hvis ledelse lå i hæ nderne på magtful
de høvdingeslægter. Mellem centrene i disse i 
øvrigt løst organiserede sam fund er der fore
gået en livlig udveksling af varer, ideer og 
sikkert også af mennesker, f.eks. håndværke
re og ægteskabspartnere. Det var en sådan 
udveksling, der gav det sydskandinaviske og 
nordtyske om råde en mærkelig enhedskul
tur  igennem det henved halvandet årtusinde, 
bronzealderen varede. Om denne udveksling 
og navnlig om dens vidtrækkende karakter 
kan kedelvognen fortælle.

I sin form er Skallerupvognen helt enestå
ende i Danmark. Men i om råderne syd for 
Østersøen er der gjort en række fund, som 
viser, at kedelvogne ikke helt sjældent fandt 
anvendelse i bronzealderens religiøse riter. I 
Mecklenburg, nær Peckatel ved Schwerin, i 
lige luftlinie kun ca. 150 kilometer fra Skalle
rup, udgravede man i forrige å rh undrede  en

gravhøj, hvor man fandt en grav, der i m an 
ge henseender lignede Skallerup-graven. Li
gesom den  rum m ede den en mand, der var 
gravlagt m ed bl.a. et sværd, en lille kniv med 
ram m eform et greb, en snoet guldring -  og 
en kedelvogn (fig. 7). I sin form afveg den 
noget fra Skallerupvognen, men at den har 
haft samme funktion og i øvrigt er samtidig 
med den, står uden  for enhver tvivl. Pecka- 
tel-graven var også en stormandsgrav, og tal
rige fund af bl.a. guld og rav fra andre  grave 
i om rådet viser, at der her omkring det 
13. å rh u n d red e  f.Kr. har ligget et vigtigt 
knudepunk t for forbindelserne bronzealder
sam fundene imellem. Fra dette mecklen- 
burgske bebyggelsescentrum er forbindelser
ne over Østersøen til Sydskandinavien sand
synligvis blevet administreret, og det er m u 
ligt, at det er via dette knudepunkt,  at endnu 
en kedelvogn nåede til Norden. Fra Hedsko- 
ga nær Ystad i Skåne kender man nemlig u n 
derstellet til en lille vogn, som helt har svaret 
til den fra Peckatel, dog er selve kedelen ikke 
bevaret. Fledskoga-vognen blev fundet i 
1855 i en tørvemose og er altså ikke en del af 
et gravfund.
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Fig. 8. Kedelvogne a f  bronze og keramik fr a  det 13. og 
12. århundrede f.K r. 1: vogn-understel fr a  Ystad i Skå
ne. 2: bronzevogn fr a  Acholshausen i Tyskland. 3: kera
mikvogn fra  Kånya i Ungarn og 4: keramikvogn fra  
Szåszvàrosszek i Rumænien.

Går m an længere sydpå, til det egentlige 
centraleuropæiske område, så finder man i 
Tjekkoslovakiet endnu  en kedelvogn, som 
kan sammenlignes m ed de nordiske. Den 
blev fundet ved Milavec i Böhmen og stam
m er fra en gravhøj. Som vognene fra Skalle- 
ru p  og Peckatel bærer hjulstellet en kedel af 
udham re t  bronzeblik. Støbt og ikke ham ret 
var derim od kedelen på en vogn, man for få 
år siden fandt i en stormandsgrav i Achols
hausen i Sydvesttyskland. Denne grav ru m 
mede bl.a. et rigt drikkeudstyr af ham rede 
bronzekar, og sammen med disse lå en lille 
firhjulet vogn, hvorpå var anbragt en b ro n 
zekedel. Fuglehoveder udsmykkede det lille 
vognstel. Graven er noget yngre end de øvri
ge fund  af kedelvogne og slutter sig i øvrigt 
til beslægtede form er fremstillet af b rændt 
ler (Fig. 8).

Disse små vogne, ofte udsmykket med fug
lesymboler, var kun en del af en større g ru p 
pe genstande, som i slutningen af det andet 
årtusinde f.Kr. cirkulerede mellem de cen
tral- og nordeuropæiske bronzealdersam
fund. Små ham rede bronzekar, spande og 
sier, altsammen til de alkoholiske drikke, der 
blev brugt ved religiøse ceremonier, hørte li-

Fig. 9. Udbredelseskort, der viser spredningen a f  de tid
ligste hamrede bronzekar i Central- og Nordeuropa i det 
13. århundrede f.K r . Kedelvognene er markeret med en 
hjulkor s form et signatur.
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Fig. 10. Næroptagelse a f  en a f  de små fuglefigurer, der 
udsmykker kedelvognens hjulstel.

geledes til det udstyr, hvormed bronzealde
rens elite markerede sin status i døden. 
Fremstillingsstedet for disse genstande lå 
sandsynligvis i det østlige Centraleuropa, 
hvor produktionen synes at være begyndt ef
ter m editerrane forbilleder i det 13. å rh u n 
drede f.Kr. De ham rede bronzegenstande 
kom efte rhånden  i brug i en bred zone nord 
for Alperne, og herfra  spredtes de videre 
nordpå  til det nordeuropæiske lavlandsom- 
råde (fig. 9). Også Danmark fik sin del af dis
se eftertragtede varer, der vidnede om den 
livlige forbindelse, der fandt sted bronzeal
dersam fundene imellem.

Men der er flere detaljer, der kan fortælle 
om denne vidtrækkende udveksling af  varer, 
mennesker og med dem  også f.eks. religiøse 
forestillinger. Lad os endnu  en gang vende 
tilbage til Skallerup-vognen. På dennes hjul- 
stel sidder der for enden af de opadbøjede, 
snoede bronzestænger fire små fuglefigurer 
(fig. 10). Sådanne små fuglebilleder viste sig 
ved nykonserveringen også at være indpuns- 
let på kedlens overflade sammen med nogle 
timeglasformede figurer mellem omløbende 
rækker af små bukler (fig. 11). Og netop dis
se fugle, som her for første gang dukker op i 
den danske bronzealders motivverden, kan

Fig. 11. Næroptagelse a f  de små, udhamrede fu g le figu 
rer, der viste sig ved afrensningen a f  kedelen.

fortælle om de vidtrækkende forbindelser ud 
over det europæiske kontinent.

Allerede i det 16. å rh u n d red e  f.Kr. dvs. 
henved tre hu n d red e  år før Skallerupvognen 
blev fremstillet, kunne m an i Grækenland 
finde sådanne fuglefigurer. Det var på den 
tid, hvor de fyrsteslægter, som herskede over 
det store borganlæg i Mykene på Pelopon
nes, blev gravlagt i den berømte skaktgravs- 
cirkel uden  for borganlægget. B ronzehånd
værkerne, som arbejdede for fyrsteslægter
ne, udsmykkede deres ham rede metalkar, 
skåle og kander med små fugle, ganske som 
vi kender dem fra Skallerupvognen. F igurer
ne var religiøse symboler, som på en eller 
anden måde m arkerede det guddommeliges 
tilstedeværelse. I løbet af de kom m ende å r
h u n d re d e r  spredtes metalhåndværkernes 
fæ rd igheder til såvel Italien som til Central
europa. Navnlig i det østlige Centraleuropa 
lærte man at arbejde med de samme hånd- 
værksmetoder som i Middelhavsområdet, og 
fremstillingen af de ham rede metalkar var, 
som vi har set, et af de synlige resultater h e r
af. Men det var ikke blot teknisk kunnen, 
man overtog. Man brugte også nogle af de 
religiøse symboler, som de mykenske bronze
håndværkere havde anvendt, fuglesymbolet
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Fig. 12. Fuglesymboler, der 
udsmykkede hamrede metal
kar og talrige andre små 
bronzer, spredtes i det 13. 
århundrede f.K r . fra  Græ
kenland ud over hele det eu
ropæiske kontinent. Nr. 1 
stammer fra  den berømte 
skat fra  Tiryns i Græken
land, nr. 5 er fr a  Skallerup- 
vognen, de øvrige er funde t 
i Italien, Østrig, Tyskland 
og Frankrig.

var et a f  dem. Det prydede småknive og 
m ange andre  genstande (fig. 12) — og det 
blev indpunslet som dekoration på de ham 
rede metalkar. Og med den  strøm af  eksoti
ske varer, ham rede  bronzekar, våben og 
smykker, som fra det 13. å rh u n d red e  f.Kr. 
og frem over via talrige mellemled nåede til 
N ordeuropa ,  kom også fuglesymbolet til 
Danmark. H er  blev det indarbejdet i bronze
håndværkernes motivverden sammen med 
billeder af skibe, hornede  dyr, solsymboler 
og meget andet, som kan fortælle om de fæl
les myter og religiøse forestillinger, som 
bandt bronzealdersam fundene i Sydskandi- 
navien og Nordtyskland sammen.

Fra N orden  til Grækenland var vejen lang. 
Og vi skal da næ ppe heller forestille os, at der 
var mennesker, der i bronzealderen regel
mæssigt tog den lange vej tværs gennem  det 
uvejsomme europæiske kontinent. Men alli
gevel foregik der allerede i det 2. årtusinde 
f.Kr. en livlig udveksling mellem de folke
slag, som boede her. Evnen til at fremskaffe 
eksotiske varer via kontakter med nabosam
fundene må i disse å rh u n d red e r  have været 
betragtet som noget, de r  kunne kaste glans 
over samfundets elite. Og denne evne de
m onstrerede man bl.a. i gravkulten ved at 
medgive de døde kostbarheder af frem med 
oprindelse.

Det er utvivlsomt dette behov for m arke
ring af høj social status, der var drivkraften 
bag den vældige udveksling af bl.a. bronzeva

rer, rav og guld, som fandt sted mellem de 
europæiske bronzealdersamfund. Fra høv
dingeslægt til høvdingeslægt gik kostbarhe
derne  fra Middelhavslandene op gennem 
Balkanhalvøen til Centraleuropa. De kriger
høvdinge, som levede her, m arkerede bl.a. 
deres samfundsmæssige position ved at bære 
våben, brystpansere og hjelme, som lignede 
dem, m an brugte i Middelhavslandene. Og 
de omgav sig også med andet pragtudstyr, 
bl.a. drikkekar af ham ret bronze, som ligele
des var udtryk for ejerens høje status. For
modentlig gennem  slægtskabsforbindelser, 
ved udveksling af ægteskabspartnere, indgå
else a f  politiske alliancer osv., spredtes m an
ge af  disse kostbarheder fra høvdingeslægt til 
høvdingeslægt videre nordpå, til de nåede de 
nordiske strande.

Meget er sikkert gået tabt undervejs. Og 
når den nordiske bronzealders elite brugte 
f.eks. frem m ede drikkekar i gravkulten, var 
det ikke nødvendigvis udtryk for de samme 
religiøse forestillinger, som man havde i Cen
tral- og Sydeuropa. Dog var man fælles om at 
b ruge de kostbare genstande til at markere 
høj social status og til at etablere kontakter 
med andre  folkeslag. Som sådan kan vi se 
den mægtige gravhøj ved Skallerup og den 
høvdingeslægt, den blev rejst som et minde 
over, som et af de nordligste led i den vidt
rækkende kæde af kontakter, som for tre tu 
sinde år siden bandt Europas folkeslag
sammen.
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Restaurering og konservering 
af Skallerupvognen
A f  C l a u s  G o t t l i e b

»Vognen restaureres« stod der på følgesed
len, da Konserveringsafdelingen for J o rd 
fund modtog kedelvognen til behandling. 
N år bemærkningen havde en så summarisk 
form, skyldes det uden  tvivl, at kedelvognen 
indgik i den endeløse strøm af genstande til 
mere eller m indre rutinemæssig behandling, 
som altid løber forud for ændringer og nyop
stillinger i samlingerne.

Det skulle imidlertid vise sig at være en be
tydeligt mere kompliceret og tidsrøvende op 
gave end ventet, følgesedlens knappe ordlyd 
taget i betragtning. Arbejdet kom nemlig til 
at omfatte ikke blot gennemgribende re
staurering, h e ru n d er  fremstilling af nyt bæ

rende stativ, men også en ret om fattende af
rensning af kedelvognens mange dele.

Med få undtagelser frem går kedelvognens 
hele konstruktion af beskrivelsen i 1. Afde
lings oldsagsprotokol:

»Talrige Brudstykker, mest ganske smaa. En 
større Del af dem  have dog kunnet sam m en
sættes saaledes, at hele Kedelvognens Form 
er sikkert bestemt. Den bestaar af selve Kede
len, som er 24 cm h, 38 cm vid over Mun- 
d ingsranden saavel som over Bugen, samt af 
en lille Vogn, dannet af 2 Aksler, 17-18 cm 1. 
og 2 vinkelret paa disse fastnittede Stænger, 
der løber ud i opadbøjede, firkantede, v red

t. 1. Vognen, som den tog sig ud fø r  adskillelse, uafrenset og monteret på et sortmalet metalstativ.
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Fig. 2. E t a f  vognens hjul fø r  og efter behandling.

ne Traade, foroven afsluttede med en Fugle- 
figur (ialt 4). Afstanden mellem Fuglefigu
re rne  paa samme Stang er 41 cm. Hver Aksel 
bærer 2 støbte Hjul med fire Eger; for at 
hindre  dem  i at glide af er Akslernes Ender 
fladt udham rede. Hjulenes Tværm. er 10,5 
cm. Kedelvognens hele Højde er 30 cm.

Selve Karret er sammensat af 3 Stykker 
drevet Bronzeblik, idet Fod, U nderdelen  og 
Overdel ere dannede  hver for sig. U n d e rd e 
len griber med en smal Rand ud over O ver
delens nedre  Kant og forbindes med den  ved 
8 Nitter, af hvilke de 4 tillige fastholder den 
nederste Ende af 4 korsvis stillede H anke af 
snoet, Firkantet Bronzetraad, medens de an 
dre 4 ere anbragte midt i Mellemrummene. 
H ankene kun delvis bevarede.

Sammenføjningen mellem Over- og U n
derdel er indvendig tættet med Harpiksmas
se, h id rø rende fra Naaletræ, hvoraf Smaade- 
le mikroskopisk paavist.«

Ved modtagelsen fremstod vognen nogen
lunde i den  skikkelse, den må have haft fær- 
digopstillet, forholdsvis kort tid efter at fu n 
det blev gjort (Fig. 1). Talrige, med et tykt 
lag grønne om dannelsesprodukter dækkede, 
s tum per anbragt på et stativ fremstillet af 
j e rn trå d  og båndjern. Den omstændighed, at 
stativet var ret ustabilt har uden  tvivl medvir
ket til, at mange stum per af kedelen i tidens 
løb er faldet af. Nogle stykker var nødtørftigt 
genanbragt, andre  må ved faldet være bræk

ket i flere dele; i hvert fald kunne adskillige 
»friske« b rud  konstateres, hvilke som ventet 
viste, at der var tale om særdeles skrøbelige 
sager, dvs. udpræget mineraliserede, kun 
m ed få og små metalliske formationer tilba
ge. Det indledende arbejde med adskillelse, 
registrering og num m erering  viste et u d 
m ærket eksempel på de i tidligere tider til 
konservering og restaurering anvendte m a
terialer og fremgangsmåder. Det kunne såle
des iagttages, at alle dele var limet med ani
malsk lim, for kedeldelens vedkommende 
indvendigt forstærket ved påføring af lær- 
redsstrimler. På vognstellet og på 3 af hjule
ne fandtes forstærkninger og kompletterin
ger udført ved hjælp af træpinde, overmo
delleret med grønindfarvet limkitmasse. 
B rud  på de fuglebærende stænger var i 2 til
fælde samlet med muffer, dannet a f  messing
blik loddet omkring bruddet. Lim og kitmas
se lod sig let fjerne med vand, og på den 
måde blev vognen adskilt i alle sine bestand
dele, hvorimod kedelen blev opdelt i ca. 10 
sektioner, idet de gamle lærredsstrimler blev 
bibeholdt. Når dette blev skønnet forsvarligt, 
skyldtes det dels, at karrets form og størrelse 
i det væsentlige har været sikkert bestemt ved 
den  oprindelige montering, dels at adskillige 
a f  sektionerne består af mange småstumper, 
som det, i betragtning af at den gamle lim 
ikke har skadet stykkerne, ville have været 
urimeligt arbejdsforøgende at skulle holde 
styr på.
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Overvejelserne om det videre arbejde førte 
til beslutning om, at så vidt muligt alle dele 
skulle afrenses for de grønne omdannelses- 
produkter, så den oprindelige overflade ville 
blive synlig. Kun på én måde kan man opnå 
det eneste acceptable afrensningsresultat, 
som en sådan opgave kræver, nemlig ved m e
kanisk afrensning, dvs. afrensning ved hjælp 
af små knive og andre instrumenter; alt a r 
bejde blev udført un d er  mikroskop for at sik
re, at den oprindelige, for det meste rø d b ru 
ne kobberoxid-overflade, ikke skulle tage 
skade. Det har været muligt til fulde at a fren
se hjul og aksler samt de 2 med fuglefigurer 
afsluttede tråde, der er fastnittede vinkelret 
på akslerne (fig. 2). Derimod har det kun del
vis været muligt at afrense kedeldelen. U n
der afrensningsarbejdet blev de ikke tidlige
re kendte fugleornam enter m.m. fundet 
(fig. 11 i foregående artikel). Disse o rnam en
ter forløber i regelmæssige rækker hele kede
len rundt,  hvilket på de uafrensede dele k u n 
ne påvises ved hjælp af røntgenoptagelser

(fig. 3). For at være sikker på, at ikke andre 
detaljer skulle undgå opmærksom heden, 
blev alle dele a f  kedelvognen røntgenfo to
graferet, med det resultat, at en ikke um id
delbart synlig konstruktionsdetalje blev iagt
taget: Fuglefigurerne for enden af de vredne 
stænger er støbt omkring disse (fig. 10 i fore
gående artikel), en i oldtiden ikke sjældent 
anvendt støbeteknisk fremgangsmåde såvel i 
forbindelse med fremstilling af sammensatte 
konstruktioner som til reparationsarbejde.

Efter afrensnings- og konserveringsarbej- 
det forestod det om fattende arbejde med at 
få de mange stum per til at ligne en kedel
vogn igen.

Bortset fra de tidligere omtalte udfyldnin
ger og afstivninger blev selve vognen m onte
ret som tidligere med begge aksler samt den 
ene af de fuglefigurbærende stænger u n d e r 
støttet, resten selvbærende. Om kedelen h e r
skede en tid usikkerhed m.h.t. valg af monte - 
ringsprincip. Der forelå to forslag. Det ene 
gik ud på at lade fremstille en tyndvægget

Fig. 3. Detalje a f  kedelens overdel. Røntgenoptagelse a f  
uafrenset område.

Fig. 4. Røntgenoptagelse a f  en a f  de fuglefigurer, som er 
anbragt fo r  enden a f  de vredne tråde. ë
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Fig. 5. De originale kardele under afprøvning på den næsten færdige voksmodel.

kobberkedel, lidt m indre og af  samme form 
som den originale, og benytte denne kedel 
som grundlag  for fastgørelse af de mange 
stumper. Denne frem gangsm åde måtte af 
flere g runde  opgives. For det første ville det 
være utilladeligt at skjule kedelens inderside, 
eftersom der langs sammenføjningen mel
lem kedelens to hoveddele findes adskillige 
rester af den  oprindelige tætningsmasse. For 
det andet ville en sådan »udbedring« af ke
delens m anglende partier snarere virke fra
stødende end tiltrækkende i udstillingssam- 
menhæng. Og endelig ville det være ganske 
krævende at fremstille en kobberkedel forsy
net med utallige buler og skævheder, netop 
svarende til de originale stykkers deform atio
ner. Det andet forslag gik ud på at fremstille 
et diskret og stabilt plexiglas-stativ. Dette for
slag fandt anvendelse, skønt det i lighed med Fig. 6. Voksmodellens mål overføres til papstykker.
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det første naturligvis også ville kræve lignen
de indbyggede uregelmæssigheder.

Almindelig opmåling af kedelen kunne af 
gode grunde ikke lade sig gøre, men en idé 
om, at den rette form kunne dannes ved m o
dellering, skulle vise sig at være en farbar vej:

Man fremstillede en trækerne af samme 
form, men noget m indre end kedelstørrel
sen. Denne trækerne blev belagt med model
lervoks og anbragt omkring en lodretstående 
aksel, som -  hvilende i kuglelejer -  blev pla
ceret i et dertil indrettet stativ (fig. 5). Dette 
arrangement gav let og bekvem adgang til at 
arbejde med hele voksoverfladen. Efter 
h u n d red e r  af arbejdstimer med at modelle

re, tilføje og fjerne voks tillige med stadige 
afprøvninger af de skrøbelige stum per lykke
des det at få det hele til at hænge sammen på 
den  rette måde, samtidig med at alle dele 
sluttede nøje til modellen (fig. 5), der derfor 
nærmest kunne ligne en afstøbning af kede
lens inderside. Det var nu  muligt at presse 
passende stykker karton ind i voksmodellen 
og aftegne modellens profil på kartonen alle 
de steder, hvor det var ønskeligt at tage den 
nøjagtige profil svarende til delene i det fær
dige stativ (fig. 6). De færdigskårne karton- 
dele, 45 i alt, blev samlet løseligt til et hele, så 
m an kunne være sikker på, at alt passede 
sam m en (fig. 7).

Fig. 7. Den færdige papmodel.
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Fig. 8. Plexiglasstativet færdigfremstillet klar til montering a f  de mange bronzestumper.

En væsentlig del a f  restaureringsopgaven 
var løst — en komplet skabelon lå klar som 
grundlag  for fremstillingen af et plexiglas
stativ. For at m an kunne opnå arbejde af  den 
fo rnødne  akkuratesse, blev stativet fremstil
let ikke blot som håndarbejde, m en også ved 
b rug  af  præcisionsmaskiner — så godt som 
alle samlinger er f.eks. fræset ind i hinanden.

Det færdige stativ består a f  8 spanter, fo r
neden fastgjort om kring en rundstok, for
oven til en bred ring, hvorimellem der er an 

bragt 36 vandretliggende stykker (fig. 8).
Arbejdet som helhed med stativfremstillin

gen omfattede altså adskillige delarbejder, 
der krævede måloverføring mellem hvert en
kelt, med d era f  følgende mulighed for tole
rancefejl, men på trods heraf  og i betragt
ning af, at adskillige har deltaget i det prakti
ske arbejde, viste den endelige montering, at 
alle kedeldele passede perfekt til stativet, som 
det frem går af fig. 2 i foregående artikel (si
de 139).



Martin Luther i medaillekunsten
A f G e r t  P o s s e l t

Fig. 1. Lucas Cranach den 
Ældres kobberstik a f  doktor 
M artin Luther, mens han 
endnu bar munkekutte. Det 
meget sjceldne 1. tilstands- 
tryk, signeret og dateret 
1521. Efter fotografi i Det 
kongelige Bibliotek.

I anledning af reform atoren Martin Luthers 
500 års fødselsdag arrangerede Nationalmu
seet i november 1983 en særudstilling, der 
bl.a. viste medailleportrætter af Luther og 
andre reformatorer. U nder forberedelserne 
stod det klart for arrangørerne, at Luther 
utvivlsomt må være det menneske, der i hi
storiens løb oftest er blevet portrætteret på 
medailler, i hvert fald når talen er om ikke- 
fyrstelige personer. Medailler og m indem øn
ter med hans portræ t fra de sidste 450 år kan 
tælles i hundredvis. I modsætning til andre af

re form atorerne  havde Luther et liberalt syn 
på billedkunst, så det ville næppe have gene
ret ham, om end han nok ville mene, at denne 
overdrevne optagethed af hans ringe person 
i lovlig høj grad stjæler opm ærksom heden 
fra evangeliets forkyndelse. Bilder sind weder 
gut noch böse, skrev han, »billeder er hverken 
gode eller onde«, de er kun, hvad beskueren 
lægger i dem. Det er i virkeligheden en højst 
m oderne måde at forholde sig til billeder på. 
Derfor reagerede han også skarpt mod sin 
nidkære medarbejder Andreas Karlstadts

*
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forsøg på at rense kirkerne for billeder og 
kunne i et skrift fra 1525 vise, at eftersom 
Jesus havde tolereret cirkulation af  m ønter 
m ed den hedenske kejsers portræt, kan det 
ikke i sig selv være nogen synd at eje et hel
genbillede eller et krucifiks; misbruget op 
står først, når betragteren  begynder at tillæg
ge billederne hellige egenskaber.

Reformationens betydning for de forløbne 
450 års vesteuropæiske kunsthistorie var te
maet for den om fattende udstilling »Luther 
und  die Folgen für die Kunst« i Kunsthalle, 
H am burg  1983/84. Sigtet med Nationalm u
seets lille samtidige medailleudstilling var 
mere beskedent: at lade en række udvalgte, 
overvejende tyske, medailler belyse træk af 
skiftende slægtleds opfattelse a f  personen 
Martin Luther.

Medaillen som propagandamiddel 
Omkr. 1500 var bogtrykkerkunsten og me- 
daillekunsten forholdsvis nye massemedier i 
Tyskland. Bogtrykkets vigtige og på mange 
m åder afgørende rolle i reformationens gen
nemførelse er velkendt, men også medaille- 
kunsten bidrog — naturligvis i langt m indre 
skala -  til den politisk-religiøse propaganda.

Fig. 2. Anti-katolsk spottemedaille, ca. 1550. Fikserbil
leder a f  paveldjævel og kardinal/nar.

Mest kendt og udbred t er de and-katolske 
spottemedailler med fikserbilleder af paven, 
de r  — når medaillen drejes 180° — forvandles 
til selve den  hornede djævel, og af kardina
len, der bliver til en nar (fig. 2). De findes i 
utallige varianter og er almindeligvis støbte, 
evt. med opgraverede detaljer. Det kan være 
vanskeligt præcist at fastslå tid og sted for 
denne  ret om fattende produktion; de fleste 
a f  disse polemiske medailler må dog høre 
h jemme i det tyske sprogom råde i årtierne 
om kring 1550, men har givetvis floreret

mange steder til ind i 1600-tallet. De kan alle 
føres tilbage til samme grundskabelon, der 
sikkert oprindelig har hentydet til samtidige 
katolske medailler med pave/kejser og kardi
nal/biskop fremstillet på lignende fiksermå- 
de. Selve identifikationen af paven med djæ
velen er en tanke, der findes belæg for hos 
Lu ther selv; flere steder såvel i sine pamflet
ter som i de senere udgivne bordtaler, Tisch- 
reden, fastslår han, at paven er Antikrist og 
djævelen i menneskeskikkelse. De fleste ty
per bæ rer omskrift på begge sider; alminde
ligst forekom m ende er Ecclesia perversa tenet 
faciem  diaboli, »Den fordrejede kirke bærer 
djævelens ansigt«, på pavesiden og Stulti ali- 
quando sapientes, »De vise er undertiden  tå
ber«, på kardinal/nar-siden.

Reformationstidens politisk-religiøse spot
temedailler fører en temmelig ensidig tale, 
idet de antikatolske så absolut er i overtal for 
de antireformatoriske. Bemærkelsesværdigt 
er det, at der ikke findes medailler, der kari
kerer Luthers person, som det ellers kendes

N V M 1 S M A
R  O  M  A N  V M

S r M  B O L V M
Cathelite Conßantu &  tta m ia  mutdüitM h

EccLc.17.1iT 
Hom o fan&us in fapicnm manet hcurfohnain 

ihilrüs licut Luna muucur.
S o l v n m  ta  lø cU,%'»d e it Ecclcfi\t tc rrn t : 

l 'nus tn  hue (. h r fß m  v i u t t , g r  v n a  ff Jes.
X o v  7 H4 -tt l  tin a <••?'. : n j  E c ittfi i i ohts 

: \ c n  t  n u fi .  /'> i j i i t f ,n o n  r n .tr .i t  z n i  fidc>.

Fig. 3. Anti-reformatorisk medaille fra  1617. Træsnit i 
Adam Contzen: »Jubilum Jubilorum, Jubilæum  Evan- 
gelicum, et piæ lacrymæ omnium Romano-Catholicorum  
...«, M ainz 1618. Det kongelige Bibliotek.
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Fig. 4. Ole Worms tegning i manuskriptet til hans »Jubi- 
lum Evangelicum«, Kbh. 1619. (E fter H .D .Schepe- 
lern: Museum Wormianum, 1971, s. 112). Det kgl. B ib i

fra antilutheranske træsnit og smædeskrifter. 
En enlig røst hævede sig dog, da den jesuiti
ske professor Adam Contzen fra Mainz i et 
værk fra 1618 afbildede en antireformatorisk 
medaille fra det foregående år (fig. 3). Solen 
symboliserer den gamle kirke, der nu har 
strålet i 1617 år uden  forandring, som om 
skriften siger, mens m ånen er et billede på de 
nye kætteriers ubestandighed: de fo randrer  
skikkelse 1600 gange på 100 år. Contzens 
bog beskriver de 100 år, den evangeliske be
vægelse havde eksisteret, og giver udtryk for 
katolikkernes »fromme tårer«, som det h ed 
der i bogens titel. Den udkom  midt i den lu
theranske ortodoksis glansperiode og fik 
herhjem me svar på tiltale af den lærde old
forsker Ole Worm i en tale fra samme år, 
Jubilum  Evangelicum, hvori han tilbagedriver 
de jesuitiske »krokodilletårer« efter alle 
tidens polemiske regler. I manuskriptet til ta
len har Worm som den re ttroende lu thera
ner han var, tegnet to medailler, de r  viser hhv. 
den evangeliske herlighed og den papistiske 
usselhed (fig. 4).

Samtidige Luthermedailler
Blandt de tyske renæssancehumanister var 
det ikke usædvanligt at lade sig afbilde på 
medailler udført af kendte kunsthåndværke
re eller medaillører. Skikken stammer fra

Italien, hvor medaillekunsten i m oderne for
stand opstod i m idten af 1400-tallet. Sådanne 
portrætmedailler blev ofte anvendt som ga
ver fra den portræ tterede til venner og be
undrere .  Som eksempler herpå fra den 
nordeuropæiske renæssance kan nævnes me
dailler for Erasmus af Rotterdam  (udført af 
Q uentin  Matsys 1519), Albrecht D ürer (af 
Hans Schwarz 1520 og Mathes Gebel 1527) 
og Philip Melanchthon (af Friedrich Hage- 
nauer  1543).

Det er i denne tradition, man bør se de fem 
portrætmedailler a f  Martin Luther, der med 
rimelig sikkerhed kendes fra hans egen 
levetid:

1. Medaillør med signatur H. G.; portræ t ef
ter stik af Cranach 1521 (fig. 1)

2. Anonym medaillør 1524 (unikum, Dresden)
3. Hieronymus M agdeburger (?) 1533 (fig. 5)
4. Wolf Milicz 1537
5. Anonym medaillør 1542

Fig. 5. Ensidet kopi a f  en tysk Lutherme dadle fra  1533, 
muligvis et arbejde a f  Hieronymus Magdeburger. Origi- 
nalmedaillens bagside viser »Lutherrosen«, reformato
rens personlige symbol (se også fig . 24).

I 1520 var Luther blevet lyst i band af paven, 
og på rigsdagen i Worms 1521 blev han e r
klæret fredløs af kejseren. De anonyme m e
dailler skyldes givetvis, at det næppe har væ
ret uden  problem er at gøre billeder af denne 
omstridte mand: i 1520rne var det faktisk 
kun den sachsiske hofmaler og personlige 
ven Lucas Cranach den Ældre, der portræ t
terede ham i maleri og grafik. Portrættet på 
Milicz’s medaille ligger tæt på den type, der 
kendes fra et maleri af Cranach sidst i 
1520rne (og som genfindes på mindem ønten 
fra 1983, fig. 26), mens profiltyperne på nr. 3 
(med baret) og nr. 5 (barhovedet) ikke umid-
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Fig. 6. Den sjældne 
Luthermedaille, der 
fejlagtigt er tilskrevet 
Albrecht Diirer. (E f
ter stik i Johann D a
vid Köhler: Histori- 
sche Miinz-Belusti- 
gung, bind 20, 
Nürnberg 1748). 
F ot.Jan Rosberg.

m ù d  b e n  1 4 . g e b r .  1 7 4 8 .
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delbart knytter sig til kendte typer fra maleri 
eller grafik.

I ældre tid anså man et større antal medail
ler for at stamme fra Luthers egen tid. Det 
frem går bl.a. af den tyske bibliotekar Chri
stian Junckers  (1668-1714) bog Das guldene 
und silberne Ehren-Gedàchtniss Dr. M artini L u - 
theri, de r  udkom  på latin 1699 og i udvidet 
skikkelse på tysk 1706. Heri skildres Luthers 
liv illustreret af m ønter og medailler.

Et eksempel herpå  er fig. 6 med et usæd
vanligt portræ t og bagsiden med Albrecht 
Dürers kendte m onogram  mellem bogstaver
ne DML (for Doctor Martinus Lutherus) og 
årstallet 1526. Hos Juncker  og i anden  ældre 
litteratur anses medaillen for et arbejde af 
Dürer, m en hertil har m an i vort å rh u n d red e  
stillet sig skeptisk. Denne samtidens vel nok 
førende tyske maler og grafiker næ rede stor 
beundr ing  for Luther og har i et brev fra 
1520 ytret ønske om at stikke hans portræ t i 
kobber. I maj 1521 hører Dürer, der da be
fandt sig på rejse i N ederlandene, om Lu
thers tilfangetagelse og frygter på kristenhe
dens vegne for »den af helligånden oplyste 
mands« liv. I det tilfælde, at det værste var 
sket, peger han i sin dagbogsoptegnelse sam
tidig på Erasmus som Luthers arvtager, og 
Dürers tavshed om sin stilling til reform atio
nen  i de følgende år frem til sin død 1528 
kan måske tages som et tegn på et kølnet for
hold til Luthers ofte kompromisløse stand
punkter. Hvorom alting er udfører D ürer i

midten af 1520rne tegninger og kobberstik 
af en række reformatoriske personligheder 
som Erasmus, Melanchthon og Willibald 
Pirckheimer, mens portrættet a f  Luther al
drig realiseres.

Det er nu godtgjort, at medaillens portræ t 
går tilbage til et træskærerarbejde af 
Friedrich Hagenauer, der virkede som m e
daillør og billedsnider i Augsburg og Strass- 
bu rg  i første halvdel af 1500-tallet. Medail
lens datering og påståede forbindelse til Dü
rer  er falsk, og den bør rettelig ses i sam m en
hæng med den reformatoriske propaganda 
fra 1500-tallets slutning. Efter religionsfre- 
den  i 1555 forblev størstedelen af Bayern og 
Sydtyskland katolsk, mens rigsstaden N ü rn 
berg, Dürers hjemby, var blandt de tidligste 
og mest overbeviste reformatoriske lokalite
ter. I de følgende generationer har der i det
te konfessionelt splittede om råde hersket 
m ange spændinger, og med denne medaille 
har ivrige protestanter i N ürnberg  engang 
sidst i 1500-tallet reageret på den bayerske 
m odreform ation ved at tage byens store og 
vidt anerkendte søn D ürer til indtægt for den 
lutherske sag.

Jubilæumsmedailler fra  1600-tallet 
Reformationens begyndelse dateres traditio
nelt til 31. oktober 1517, den dag hvor augu
stinerm unken Martin Luther skal have opslå
et sine 95 teser imod den katolske kirke på 
slotskirkens dør i Wittenberg. Det første run-
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de reformationsjubilæum blev fejret af hele 
den lutheranske verden i 1617, året før u d 
brudde t af 30-årskrigen, den frygteligste af 
alle europæiske religionskrige. Sachsen var 
centrum  for festlighederne, og kurfyrst J o 
hann  Georg I (1611-56) lod udføre en række 
sølvmedailler, der viser Luthers beskytter 
kurfyrst Frederik den Vise med sit verdslige 
sværd og Luther med et tændt lys stående på 
hver sin side af et bord med en opslået bibel. 
Både lyset og biblen er symboler på Guds 
ord, og medaillernes latinske omskrift for
kynder: »Guds ord forbliver evindelig«.

Fig. 7. Sachsen. Christian Maler: sølvmedaille fr a  re
formations jubilæet 1617.

Det tidstypiske symbolsprog er endnu  ty
deligere på en anden  sachsisk medaille, der 
som den foregående type er udført  af me- 
dailløren Christian Maler (ca. 1584-efter 
1648) i 1617 (fig. 7). Luther står her alene 
ved bordet og løfter skæppen, der hidtil har 
dækket det nu klart b ræ ndende lys, med den 
latinske omskrift: »Det lyser klart i evighed«. 
Bagsiden viser en svane, siden reformations- 
tiden et sindbillede på Luthers person. Den 
op træ der ligeledes på en støbt sølvmedaille 
fra 1617 (fig. 8), hvis indskrift siger: »Denne 
svane er ved guddommelig kraft uovervinde
lig«. Forsidens portræt viser tilbage til Cra- 
nachs stik fra 1521 (fig. 1).

Fig. 8. Sachsen. Støbt sølvmedaille fra  1617.

Fig. 9. Sachsen. Sebastian Dadler: medaille fr a  1630 i 
100-året fo r  den augsburgske trosbekendelse.

Et kunstnerisk højdepunkt er nået med 
den frem træ dende  kurfyrstelige hofmedail- 
lør Sebastian Dadlers (død ca. 1654) store 
sølvmedaille fra 1630 i anledning af 100-året 
for den augsburgske trosbekendelse (fig. 9). 
Det er barokkens Lutheropfattelse, vi her ser 
et fornem t eksempel på, byggende på de 
C ranach’ske billeder af »Prediger-typen«. 
Samme portrættype findes på en sølvmønt, 
som Luthers fødeby Eisleben lod præge i
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Fig. 10. Eisleben. Thaler 1661. M ed  
spor efter pålodning.

1661 (fig. 10); den findes alt efter møntens 
tykkelse i forskellige nominaler, rækkende 
fra Vs til IV2 thaler. Den må have været po
pulær i samtiden, da der kendes utallige støb
te kopier og mange varianter. Bagsiden viser 
et vue over byen og det Mansfeld’ske våben.

Fig. 11. Georg Schweigger: ensidet bronzemedaille fr a  
1600-tallets sidste halvdel.

Nürnberg-m edailløren Georg Schweigger 
(1613-90) er mester for en støbt ensidet 
bronzemedaille (fig. 11), der bygger på et 
kobberstik a f  Heinrich Aldegrever fra 1540 
(der igen har Lucas Cranachs »Prediger-ty- 
pe« som forlæg, jvf. fig. 26). I anden  halvdel 
af 1600-tallet har Schweigger udført  en hel 
suite af sådanne støbte portrætmedailler af 
høj kvalitet, udover Luther af bl.a. Melanch- 
thon og Pirckheimer efter Dürer, Erasmus 
efter Holbein og D ürer efter Gebel.

På en thaler fra M agdeburg 1617 er Lu

ther afbildet sammen med den 100 år ældre 
bøhmiske teo lo g /an  Hus, der  for sin kritik af 
kirken og pavestolen var lyst i band og i 1415 
b ræ ndt på bålet som kætter i forbindelse med 
det kirkelige koncil i Konstanz. Ifølge en 
gammel overlevering skal Hus kort før sin 
henrettelse have forudsagt den 100 år senere 
kirkespaltning. Anekdoten vil vide, at han 
benyttede sig af et ordspil, idet H us på bøh
misk betyder gås: »I b ræ nder  nu en gås, men 
om 100 år vil en svane opstå af dens aske, og 
den  vil I ikke være i stand til at brænde«. 
Adskillige medailler fra 16- og 1700-tallet 
spiller på Hus som Luthers forgænger og 
profet, og i anekdoten ligger forklaringen 
på, at Luther så ofte symboliseres ved en sva
ne. En lille tysk medaille fra begyndelsen af 
1700-tallet (dog efter 1706, da Juncker  ikke 
kender den) bærer Jan  H us’ portræ t på forsi
den, Luthers på bagsiden med omskriften 
Was jene Gans gedacht, hat dieser Schwan voll- 
bracht, »Hvad hin gås havde i sinde, har d en 
ne svane fuldbragt«. Helt naturalistisk i sit 
symbolsprog er en Hamburgmedaille fra 
1717, udført af medailløren David G erhard  
von Hachten; den  viser ganske enkelt en gås, 
der bliver spidstegt, mens den stolte svane 
svømmer på bagsiden (fig. 12).

Fig. 12. David von Hachten: sølvmedaille fo r  Ja n  H us 
og M artin Luther. H amburg 1717.
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Fig. 13. Luther som »den tredje Elias«; portrættet efter 
fig . 14. Anonym tysk sølvmedaille fra  sidst i 1600-tallet.

En senbarok opfattelse kom m er til udtryk i 
en desværre usigneret sølvmedaille fra sidst i 
1600-tallet, hvor Luther kaldes den tredje Elias 
(fig. 13). Profeten Elias genoprettede den 
gamle gudsdyrkelse, da den stod i fare for 
fønikisk indflydelse (Det gamle Testamente, 
1. Kongebog), mens Jesus iflg. Matth. 17,12 
kaldte Johannes Døberen for den genfødte 
Elias. Medaillens budskab er m.a.o. det sam
me som medaillerne med det b ræ ndende lys: 
Luther som det sande gudsords fornyer. 
Bagsidens basunblæsende engel hentyder til 
Johannes’ Åbenbaring 14,8; i hånden  holder 
han »det evige evangelium«, mens den latin
ske omskrift forkynder: »Faldet, faldet er det 
store Babylon!« Ifølge bibelsk opfattelse sym
boliserer Babylon frafaldet fra Gud. Portræ t
tet bygger på Cranachs træsnit af »Kirchen- 
vater-typen« fra Luthers seneste leveår 
(fig. 14). Det er bemærkelsesværdigt, at den 
anonyme medaillør har fået den lille vorte i 
panden  over Luthers venstre øje med. Netop 
sådan et lille træk har tendens til ret hurtigt

Fig. 14. M artin Luther. Træsnit fra  1551 a f  den så
kaldte »Kirchenvater-type«, efter Cranach 1546. Det 
kongelige Bibliotek (F. A. M üllers pinakotek).

at forsvinde fra malede kopier efter C ra
nachs træsnit. Medaillens randindskrift Pestis 
erat vivus, moriens quoque mors tua, Papa, »I li
vet var han din ulykke, i døden  også din død, 
Pave!«, er et m undheld , der muligvis går til
bage til Luther selv. N. F. S. Grundtvig har 
som motto til flere af sine skrifter brugt et 
lille vers, der stod i gamle udgaver af Luthers 
lille katekismus: »Hør mig, du  Pav’! jeg  være 
vil / d in Pestilents, mens jeg  er til; / Naar jeg  
er død, skal du  forgaa, / Det siger Luther, 
vaer derpaa!«

Fig. 15. Anonym tysk sølvmedaille fra  1717; samme 
portrættype som fig . 13.
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Fig. 16. A rvid Karlsteen: sølvmedaille fra 
1683.

Karlsteens medaille fra  1683  
En anden sølvmedaille fra samme tidsrum 
indtager en særlig stilling blandt samtlige Lu- 
thermedailler. Den produktive svenske me- 
daillør Arvid Karlsteen (1654-1718) skabte i 
1683 (fig. 16) et profilportræt, der ikke di
rekte bygger på et forlæg fra Luthers egen 
levetid, men som vakte så stort bifald, at utal
lige Lutherm edailler fra de følgende 150 år 
m ere eller m indre blev kopier efter Karl
steens portræt. Han har dog formentlig ske-

Fig. 17. Hamburg. Anonym medaille fo r  pastor 
J .F .M a yer 1694. Den rette tro og lære forsvares med 
Luther som skjoldmærke imod alskens sværmere og afvi-

let til en støbt medaille, der kendes med års
tal 1542 og 1545, og som må anses for den 
seneste af de sikre medailler fra Luthers leve
tid (ovenfor kaldet nr. 5), men Karlsteens 
portræ t er et meget selvstændigt arbejde i 
forhold hertil; ansigtets fysiognomi er afgø
rende  ændret, panden  gjort højere og halsen 
m indre. Bagsiden viser i bedste pietistiske stil 
biblen med hjerte og kors liggende på et al
ter. Den latinske omskrift Vir multa struens, 
»En m and, der bygger meget op«, er et ana
gram  på M artinus Luterus, dvs. de samme 
bogstaver i en anden  orden. Nøjagtig samme 
bagside anvendte Karlsteen i øvrigt i 1684 til 
en sølvmedaille for den danske teolog J o h an 
nes Lassenius (1636-92), hvor det sindrige 
anagram  således antyder arven fra Luther. 
Den slags skjulte meddelelser var yndede i 
samtiden.

Allerede ti år efter op træ der Karlsteens 
portræ ttype som skjold i en drabelig kam p
scene på en medaille for den nidkære pietisti
ske præst Jo h an n  Friedrich Mayer (1650- 
1712) i H am burg  (fig. 17). Han havde i 1690 
søgt at forsvare den rene lutheranske lære 
m od alle slags nymodens afvigelser og fik 
stor opbakning, men enkelte kolleger ville 
ikke støtte ham; de stormfulde gejstlige stri
d igheder førte i løbet af 1690erne til uro

Fig. 18. Sachsen. Christian Wermuth: sølvmedaille før 
1699.
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Fig. 19. Sachsen. Christian Wermuth: sølvmedaille fra  
1717 med Luther og hans hustru Katharina von Bora.

blandt borgerne, så Hamburgs øvrighed 
måtte gribe ind.

Den sachsiske hofmedaillør Christian Wer
m uth  (1661-1739) har adskillige gange ko
pieret Karlsteens Lutherportræ t,  tidligst på 
en udateret medaille fra før 1699 (fig. 18), 
hvor bagsidens 19-linjede indskrift opregner 
hovedpunkterne i reform atorens livsløb. Fra 
1717, 200-året for de 95 tesers opslag, stam
mer Wermuths medaille med Luther og hans 
hustru Katharina von Bora (fig. 19).

Jubilceumsmedailler fra  1700-tallet 
På de mange medailler, der kendes fra 200- 
års jubilæerne i 1717 og 1730 er der ikke 
mange portrætter. Symbolske og allegoriske 
fremstillinger dom inerer helt; de danske me
dailler af Peter von Berg 1717 og J. C. Hed- 
linger 1736 er ingen undtagelser herfra. 
Men hvor Luther er portrætteret, er det of
test efter Karlsteens type. Den fromme tro 
dom inerer medaillefremstillingerne; meget 
sigende er indskriften på en lille sølvmedaille 
fra 1730 af Nürnbergmedailløren Peter Paul 
Werner: Weder Luther noch Philipp, allein Gottes 
Wort, »Hverken Luther eller Philipp [Me- 
lanchthon], alene Guds ord«.

Den rette lutheranske lære søgte man på 
tærskelen til fornuftens og oplysningens tids
alder at bevare ren  og stærk, hvad indskrif
ten på en medaille fra samme serie ikke lader 
én i tvivl om; der står fyndigt og kort Eh K opf 
ab als von der Lehr abstehn, »Hellere af med 
hovedet end opgive læren!«

Fra 1717 findes en morsom sachsisk m e
daille, der genoptager motivet med Luther 
og det b ræ ndende  lys. Forsiden viser Kristus 
mellem Luther og Melanchthon, begge klædt 
efter moden i 1717 (fig. 20).

Mens der fra den første halvdel af 1700- 
tallet findes mindst 150 forskellige reforma- 
tionsmedailler, er antallet fra århundrede ts  
anden  halvdel forsvindende lille.

Fig. 20. Sachsen 1717. Kristus mellem Luther og M e
lanchthon.

1800-tallet
300-års jubilæet i 1817 medførte  en ny bølge 
af  Luthermedailler. Stilen er den  klassicisti
ske, fremdeles præget a f  allegorier og sym
boler, m en nu med øget interesse for Luthers 
historiske person, hvad der kan aflæses i, at 
antallet af portrætmedailler er m ærkbart for
øget. De to danske sølvmedailler fra dette j u 
belår illustrerer dette udm ærket ved at have 
Luthers portræ t på forsiden og Kirken, sym
bolsk fremstillet i en drapere t  kvindeskikkel
se med kors og bibel, på bagsiden. Salomon 
Jacobsen (1756-1830) har frit behandlet 
Karlsteens portrættype, mens Johannes Con- 
radsen (1783-1856), der er mester for den 
anden, ikke har undset sig for at kopiere 
Karlsteen helt ned til den mindste fold i 
dragten (fig. 21); kun Luthers navn, der hos 
Karlsteen står på latin, er fordansket til 
»Morten Luther«.

Medaillerne fra dette jubilæum domineres 
af en række arbejder i sølv fra det berømte
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Fig. 21. Danmark. Johannes Conrad
sen: sølvmedaille fr a  300-års jubilæet 
1817. Portrættet kopi efter fig . 16.

firma Loos i Berlin, grundlag t af den kgl. 
prøjsiske hofmedaillør Daniel Loos (1735- 
1819) og videreført af hans søn Gottfried 
B ernhard  Loos (1774-1843), de r  rimeligvis 
har udført  de fleste. H er lanceres en ny po r
trættype i profil, en ganske utraditionel en 
face-type og en helfigurfremstilling med bib
len og det b ræ ndende  lys; bagsidetyperne 
veksler mellem den opslåede bibel på alter og 
motiver fra Wittenberg. Interessant er den 
bagside, der viser Luther i m unkekutte  med 
et b ræ ndende  lys og bibel u n d e r  armen, i 
færd med at drage det tunge forhæng for 
Kristus til side (fig. 22). Det er et billedsprog, 
de r  peger tilbage i det foregående å r h u n d re 
de. Enkelte a f  Loos’ medailler kendes med 
både tyske og danske omskrifter; firmaet u d 
førte en del bestillingsarbejder i Danm ark i

Fig. 22. Berlin. G. B . Loos: sølvmedaille 1817.

de første årtier af 1800-tallet. Fra 1817 stam
m er også enkelte medailler i støbejern, der 
var et nyt og billigt metal i den forarm ede tid 
efter Napoleonskrigene.

Medaillerne fra jubilæet i 1830 er langt 
færre i antal, og her må Luther rimeligt nok 
dele æ ren  og medaillesiderne med kurfyrst 
Jo h an n  der Bestandige og Philip Melanch- 
thon, forfatteren af den augsburgske trosbe
kendelse.

Fra det danske reformationsjubilæum i 
1836 stammer to smukke sølvmedailler af 
hhv. F. C. Krohn (1806-83) og Christen Chri
stensen (1806-45), sidstnævnte med Chri
stian den  3.s portræt. Begge viser allegorier 
over stat og kirke på bagsiden, og Luther er 
på dem  begge symbolsk til stede i skikkelse af 
en svane.

I 16- og 1700-tallet kendes ingen medaille- 
udgivelser fra de runde  år for Luthers fødsel 
og død. Fra 1846 stammer en tysk og en en
gelsk medaille i 300-året for hans død, mens 
mindst ti tyske medailler så dagens lys i 1883 
i anledning af hans 400-års fødselsdag. En 
støbejernsmedaille findes tillige med dansk 
indskrift. Mens Loos’ portrættyper, navnlig 
profiltypen, var inspirationskilde til flere m e
dailler fra 1800-tallets midte, er det tydeligvis 
de samtidige Lutherportræ tter ,  navnlig det 
C ranach’ske værksteds, man i 1883 er vendt 
tilbage til at bruge som forlæg.

At man overhovedet begynder at markere 
Luthers fødsel og død er et træk, der er ka
rakteristisk for den voksende historiske be
vidsthed i løbet af forrige å rhundrede , lige
som forkærlighed for samtidige portrætter 
afspejler en stræben efter det autentisk kor
rekte. Luther rykker på disse tyske medailler 
klart i fo rg runden  som person og som natio
nal helt.
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1900-tallet
400-års festen for reform ationen i 1917 gav 
trods verdenskrig og m etalknaphed anled
ning til omkring en snes tyske medailler, der 
alle bærer Luthers portræt. Han fremstilles 
her som den store stridsmand, men kirkens 
reformation er trådt i baggrunden  til fordel 
for et mere nationalt synspunkt (fig. 23). Helt 
tydeligt er det på en tinmedaille fra firmaet 
Mayer & Wilhelm i Stuttgart, der  viser tre 
medaillonportrætter af Luther, Otto von Bis- 
marck og Paul von H indenburg, flankeret af 
engle med bibel og sværd samt et jernkors  i 
egeløv; på bagsiden træ der den hellige Mi
chael med skjold og højt løftet sværd djæve
len un d er  fode.

Fig. 23. 400-års jubilæet 1917. Ærkeenglen Michael 
træder djævelen under fode. Medaille i nysølv a f  Mayer 
&  Wilhelm, Stuttgart.

De samtidige forlæg er vendt tilbage for at 
blive. På en Mark fra Eisenach 1921, 400-året 
for rigsdagen i Worms, udført i Meissen-por- 
celæn, gengives atter et af Cranachs klassiske 
portræ tter (fig. 24). De første nye tyske m øn
ter, der prægedes efter nazisternes magt

Fig. 24. Eisenach. M ark 1921, fremstillet a f  böttcher- 
porcelæn i Meissen.

Fig. 25. Tyskland. 5 Reichsmark 1933.

overtagelse i 1933, var 5- og 2-Reichsmark af 
sølv m ed Luthers portræ t i anledning af hans 
450-års dag (fig. 25).

På efterkrigstidens reformationsmedailler 
gengives Luthers portræ t hyppigere end no
gensinde, mens næsten alle hentydninger til 
både reform ationens egentlige indhold og 
L u ther som Tysklands nationalhelt er for
svundet. Tilbage er blevet en stor mængde 
medailler i vidt forskellige stilarter, der alle — 
uanset hvor kunstnerisk værdifulde enkelte 
a f  dem  kan være — har noget overfladisk over 
sig. Deres eksistens har alene kommercielle 
årsager. Helt ekstrem i så henseende er en 
serie på 14 medailler, de r  blev udgivet i DDR 
i 1967; den viser portræ tter a f  Luther, hans 
forældre og hustru  og en række motiver med 
tilknytning til reformationens historie. In d 
skrifterne er varieret således, at der findes 
fem forskellige serier, dvs. at den perfektio
nistiske samler m å købe 70 medailler for at 
have serien komplet i enhver henseende!

Fig. 26. Vesttyskland. 5 D -M ark 1983.
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1967, 450-året for tesernes opslag, var me- 
dailleår, ligesom 1971 og 1980, 450-årene for 
hhv. rigsdagen i Worms og den  augsburgske 
konfession. Alt stilles dog i skyggen af 1983’s 
voldsomme m æ ngde af  medailleudgivelser, 
hvor samlerlidenskaben stilles på en hård  
prøve. Alene i Vesttyskland, de r  nok er det 
førende land i denne sam m enhæng, er i Lu
thers 500-år udgivet mindst 30 forskellige 
medailler. Forbundsrepublikkens officielle 
m indem ønt er en 5 D-Mark, udført  af billed
huggeren  Carl Vezerfi-Clemm (født 1939) i 
M ünchen (fig. 26). Portrættet, de r  bygger på

Lucas Cranachs maleri a f  »Prediger-typen« 
fra 1528, er indfattet af titler på enkelte af 
re form atorens hovedværker i frakturskrift.

Med en omskrivning af Luthercitatet i be
gyndelsen kan man sige, at eftertidens m an
ge m edailleportrætter hverken er gode eller 
onde som portræ tter betragtet, men alene 
udtryk for Lutheropfattelsen på tilblivelses- 
tidspunktet. Det er så at sige eftertiden, der 
spejler sig i Luthers ansigtstræk.

Alle afbildede medailler og m ønter  tilhører Den kgl. 
Mønt- og Medaillesamling (fot. Niels Elswing).



Om en uroksetyr fra Prejlerup
-  og dens sammenstød med Maglemosekulturen

A f  K i m  A a r i s - S ø r e n s e n

Fig. 1. Mosen ved Prejlerup ligger i et småbakket dødislandskab mellem Sidinge Fjord og Lammefjord. Urokseudgrav
ningen er placeret i mosens nordlige ende mellem det hvide arbejdsfelt og fotostilladset. (Foto: Geert Brovad).

»Den 17. Maj 1905 meddelte Parcellist Jens 
Peter Jensen i Jyderup  (ved Vig Station, Ods- 
herred) Zoologisk Museum, at han ved Grav
ning i sin Tørvemose havde fundet ’en meget 
stor Oxe’. Professor H. Jungersen  anm odede 
mig om at rejse op til Jyderup , se på Forhol
dene og grave Oxen ud, hvis den da ikke 
allerede var optaget.« Sådan begynder Nico
laj Hartz sin og H erlu f Winges beretning om 
uroksen fra Vig, som den kom til at hedde, i 
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Hi

storie 1906. Uroksen fra Vig pryder og præ 
ger i dag indgangen til Nationalmuseets sten
alderudstilling, hvor den med sine flinte- 
s tum per i et helet og et uhelet sår i to forskel
lige ribben fortæller om storvildtjagt i Ods- 
herred  for 9500 år siden.

Den 9. maj 1983 meddelte landm and H en 
ry Larsen, som bor mellem H errestrup  og 
Prejlerup, 3 km SØ for føromtalte Jyderup , 
Zoologisk Museum, at han u nder  en d ræ n 
grøftegravning, han havde overværet hos na

165



Fig. 2. Kraniet a f  uroksety
ren fra  Prejlerup efter at det 
er blevet rekonstrueret på  
Zoologisk Museum. (Foto: 
Geert Brovad).

boen, havde fundet noget af kraniet af en 
meget stor okse, så stor, at han mente, der 
måtte være tale om en urokse. Jeg  rejste til 
O dsherred  næste dag og blev konfronteret 
med »den store okse« i Henry Larsens stald, 
hvor han meget passende havde anbragt 
den. Henry Larsen havde set helt rigtigt. 
H an havde fundet panden  med påsiddende 
hornstejler af en endog meget stor uroksetyr. 
Vi skyndte os derpå hen over de nytilsåede 
m arker til det lille mosehul, som lå på naboen 
Søren Olsens jo rd e r  i Prejlerup (fig. 1). Ste
det blev udpeget, hvor de im ponerende 
hornstejler havde stukket op af de opgravede 
jo rd b u n k er  og tiltrukket sig Henry Larsens 
opm ærksom hed, og det blev beregnet, hvor 
gravemaskinen måtte have hentet netop den 
jord .

Det gjaldt nu  først om at finde resten af 
det knuste kranium. Ved en gennemgrav- 
ning af den  maskinopgravede jo rd  samt en

gennemsøgning af den nygravede drængrøft 
lykkedes det, med enkelte småstumper som 
undtagelser, at finde alle delene, således at 
kraniet kunne rekonstrueres på Zoologisk 
Museum i løbet af sommeren (fig. 2).

H erefte r  var vi uhyre spændte på, om det 
også skulle lykkes os at lokalisere den øvrige 
del a f  skelettet, som vi håbede lå i umiddel
bar nærhed. Sikre herpå kunne vi ingenlun
de være, idet det er almindeligt kendt, at 
d ruknede  dyrs kadavere -  og det var vel re
sterne af et sådant, vi stod over for -  kan 
flyde ru n d t  en tid med opspilet og opgasset 
bug for så i takt med den  frem adskridende 
forrådnelse at tabe måske et forben her og, 
om jeg  så må sige, hovedet dér, og således 
blive godt spredt. I den forbindelse kan det 
nævnes, at Vig-uroksens ene underkæbegren 
samt et tåled blev fundet ca. 10 alen (6,5 m) 
fra det øvrige skelet, ligesom der var elemen
ter (bl.a. nedre del af begge forben), som al
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Fig. 3. Det frempræparerede urokseskelet liggende 70 cm under markoverfladen og 20  cm nede i den gamle søbundsaf
lejring. Kraniet er genanbragt i det område, hvorfra gravemaskinen havde fjernet det. (Foto: Geert Brovad).

drig blev fundet. Vi skulle imidlertid ikke 
stikke særlig mange huller i jo rd en  med vore 
medbragte jordspyd, før der »var bid« i om 
rådet um iddelbart nær det form odede fu n d 
sted for kraniet. Vi var enige om at kunne 
mærke, hvorledes resten af uroksen længtes 
efter en genforening med det frarøvede kra
nium, og i løbet af som m eren blev en egent
lig udgravning aftalt med ejeren. Den skulle 
finde sted, nåy høsten var i hus, og vi beslut
tede os for d^ første uger af september.

Vi begyndte udgravningen ude i selve 
drængrøften. Fra forårets sonderinger vidste 
vi nemlig, at en del af dyret stadig lå »in situ« 
omkring 10 cm un d er  grøftens bund. Den
gang stod grøften fyldt med vand, men ved 
begyndelsen af september måned havde den 
usædvanlig lange, tørre og varme 1983-som-

m er sænket g rundvandet så tilpas meget, at 
vi kunne grave uden  egentlige vandproble
mer. Vi begyndte udgravningen i rigelig af
stand til begge sider for det formodede cen
trum  og fik afdækket så meget af skelettet 
ude i grøften, at vi havde en klar fornem m el
se af, hvordan dyret lå orienteret. Udgrav
ningen kunne så udvides etapevis, idet vi stil
le og roligt næ rm ede os vores mål, nemlig en 
total fladeafdækning, samtidig med at dyret 
på intet tidspunkt mistede kontakten med 
det fremgravede geologiske profil.

Resultatet var et im ponerende syn. En 
stor, gammel uroksetyr liggende på venstre 
side kun ca. 70 cm un d er  mosens nuværende 
overflade godt nede i den gamle søbunds 
gytjeaflejringer (fig. 3). Det viste sig, at grave
maskinen, ud over at have knust kraniet, li
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geledes havde lavet lidt ravage i halsregionen 
og knækket et stykke af  et ribben samt af det 
ene skulderblad. Der er dog ingen tvivl om, 
at kraniet har ligget nogenlunde anatomisk 
korrekt, før maskinen greb fat i det, og vi 
kunne  ikke dy os for at gennem føre den lo
vede genforening og anbragte derfo r kraniet 
på rette plads for en tid. Den eneste større 
anatomiske forstyrrelse, der ellers kunne 
konstateres at have fundet sted i forbindelse 
m ed forrådnelsen og nedsynkningen på sø
bunden, var en løsrivning af højre forben, 
som i sin tid var flydt fra skulderbladet og en 
m eter bagud og nedad, så det nu lå lige u n 
der  et af de bageste ribben.

Skelettet viste sig at være endog usædvan
lig velbevaret (fig. 4). Man vægrede sig ved at 
tro, at man stod over for mange tusinde år 
gamle knogler, m en på den anden side stod 
det også klart, at den uhyre kalkholdige de- 
tritusgytje, som dyret var blevet indlejret i, 
måtte frembyde optimale betingelser for be
varing af knogler. Indlejringen må være sket 
relativt hurtigt, og knoglerne har så ligget i et 
næsten iltfrit og konstant vandmættet miljø 
lige siden. Spørgsmålet er så, hvor længe ske
lettet ville have klaret opholdet i mosen i

Fig. 4. Nærbillede a f  det 
sammenfoldede højre fo r 
ben. Øverst elementer a f  
venstre forben. Bemærk de 
ekstremt velbevarede knog
ler. (Foto: Geert Brovad).

Fig. 5. (til højre). Nærbille
de a f  højre og venstre lårben 
og skinneben. I  området 
mellem det øverst liggende 
højre lårben, knæskal og 
skinneben ses en kraftig, 
hvidpatineret mikrolit, og 
tæt ind til skaftet a f  venstre 
lårben ses en anden, mørke
re mikrolit. De pileskaftslig- 
nende genstande, der ligger 
over højre lårbens nedre en
de er to sternalribben. (Foto: 
Geert Brovad).

tiden fremover efter den igangsatte dræning.
Indledningsvis rekapitulerede jeg  histori

en om uroksen fra Vig og trak paralleller til 
den  78 år senere, nu opdukkede Prejlerup- 
urokse. Som udgravningen af denne skred 
frem, stod det klart, at parallellerne de to 
fund  imellem ikke var begrænset blot til 
fundom stændighederne, men også rakte til
bage til de begivenheder, der havde ført til 
de to uroksers død. For ligesom Vig-uroksen 
blev fundet med flintpilespidser i sig, således 
fandt vi også ved Prejlerup-tyren adskillige 
flintespidser, såkaldte mikrolitter, ikke sid
dende i knoglerne, men liggende tæt ind til 
disse (fig. 5 og 6). De fleste mikrolitter blev 
fundet i dyrets venstre side, og her koncen
treret om kring venstre lårben, hvor vi fandt 
5 hele spidser og 3 m indre fragmenter, samt 
et 4 cm langt pileskaftstykke af fyrretræ lig
gende parallelt med og halvt oven på en af 
mikrolitterne. I lænderegionen sad en mi
krolit u nder  tredje lændehvirvels venstre 
tværtap (dvs. i mørbraden), og to små flinte- 
stykker blev fundet u n d er  fjerde lændehvir
vels højre tværtap. Uden for bagpartiet fandt 
vi kun en enkelt mikrolit, som sad lige over 
venstre skulderblad, og endelig blev der, ved

168



Fig. 6. Venstre lårben er netop drejet 180° mod venstre 
og har efterladt et nydeligt aftryk (1) i søbunden. I  a f
trykkets venstre kant ligger en mikrolit halvt dcekket a f  et 
4 cm langt trcepileskaft (2 og 3), og fastklæbet til gytjere- 
ster på lårbenets nedre led sidder endnu en mikrolit (4). 
Diverse metalspy d angiver tidligere og højere liggende 
mikrolitfund. (Foto: Geert B rov ad. Tegning: Robert 
Nielsen).
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en af Nationalmuseet forestået soldning af 
den  gennemgravede jo rd ,  fundet yderligere 
4 større og m indre mikrolit-fragmenter. En 
a f  disse kunne sættes sammen med en af de 
udgravede fra venstre lårben. Den efterføl
gende artikel af Peter Vang Petersen og Erik 
Brinch Petersen vil i øvrigt gennemgå disse 
spæ ndende pilefund i detaljer set med arkæ
ologens øjne.

Det frem præ parerede  urokseskelet blev i 
felten opmålt ved hjælp af stereofotogram- 
metrisk teknik u n d er  vejledning af  Institut 
for Landmåling og Fotogrammetri (DTH) 
(fig. 7 og 8). Denne teknik er i stand til, via to 
fotografiske optagelser forskudt for h inan
den, at udnytte stereoeffekten til opbygnin
gen af en rumlig model. På denne model kan 
man måle i laboratoriet og ved hjælp af  EDB- 
p rog ram m er producere  diverse udtegnin- 
ger. Opm ålingen er uhyre nøjagtig, og den 
sparer megen tid i felten. Efter opmålingen 
blev de helt f rem præ parerede  knogler taget 
op, hvorefter de dybere liggende skeletele
m enter blev frem præ parere t,  og opmålingen 
gentaget i det nye niveau. Da alle knogler var 
taget op, blev det geologiske profil gravet i 
bund, således at mosehullets historie fra

Fig. 7. Den stereof oto gram- 
metriske opmåling er her i 
gang. (Foto: Geert Brovad).

Fig. 8. Der gøres klar til 
den fotogrammetriske opmå
ling. E t fa s t koordinatsystem 
i aluminiumsrør og tæt besat 
med nøjagtigt kendte mål- 
punkter lægges ned over 
skelettet som referenceram
me. E n del a f  udgravnings- 
holdets aftensmad har fo r 
vildet sig ind mellem ur
oksens for- og bagben. Den 
undgik ikke sin skæbne. (Fo
to: Geert Brovad).
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Fig. 9. Det geologiske profil er ved. at blive frempræpareret, og der gøres klar til udtagning a f  en pollenserie. Deri lyse 
mergelstribe ca. 10 cm under tommestokken markerer begyndelsen a f  den boreale sedimentation, som med vekslende 
gytjeaßejringer dækker den næste halve meter. Ca. 10 cm under de øverstliggende mørke lag ses midt i billedet og yderst 
til højre i profilet uroksens venstre hælben samt en halehvirvel. (Foto: Geert Brovad).

senglacialt dødishul over sø-liv til senere 
tiders tilgroning og mosedannelse kunne u n 
dersøges, og uroksebegivenheden indplace
res i denne udvikling (fig. 9). Der blev derfor 
udtaget en pollenserie, og den efterfølgende 
pollenanalyse har vist, at uroksen omkom i 
boreal eller hassel-fyrretiden (midt i pollen
zone Vb (Knud Jessen)). Mikrolitterne hører 
til det klassiske Mullerup-stadium, og endelig 
har en C -14 datering for nylig bekræftet den 
botanisk/geologiske og arkæologiske date
ring med et resultat på 8410 ± 90 BP (kon
ventionelle C-14 år).

Det er i skrivende stund knapt et halvt år 
siden, at uroksen fra Prejlerup blev hjem
bragt til Zoologisk Museum, så undersøgel
serne af den og fundet som helhed er langt
fra tilendebragt. Så meget ligger dog fast, at 
vi kan konkludere, at vi endelig har et kom
plet urokseskelet i vores ellers i forvejen ene
stående uroksesamling. Og dog. Vi måtte 
desværre nøjes med en halv hale, idet den 
yderste halvdel var blevet gravet bort i for
bindelse med nedlægning af d ræ nrør.  Den 
bageste halehvirvel, vi fandt, var hugget midt 
over, formodentlig af den samme spade, som
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Fig. 10. Lokaliteter, hvor der er gjort ét eller ßere  ur
oksefund. Prikkerne repræsenterer såvel bopladsfund 
som mosefund.

m ed to hug havde beskadiget højre bækken
halvdels ledskål. D rænledningen løb diago
nalt hen over uroksen, så vi vælger at glæde 
os over, hvor lidt ravage den har skabt, f rem 
for at fortvivle over savnet a f  den  halve hale!

Oksen er helt klart en tyr. Kønsdimorfien 
hos urokser er særdeles udtalt, og Prejlerup- 
tyren h ø re r  ikke til blandt den bløde mellem
vare, m en frem bæ rer sit køn med al mulig 
kraft og tydelighed selv som skelet. En opm å
ling har vist, at Prejlerup-tyren høre r  til 
blandt de 2-3 største danske eksemplarer 
med en beregnet skulderhøjde i levende live 
på 1,80-1,90 m og med en vægt på en lille 
ton. Den var gammel, da den omkom. Skelet
tet viser mange senilitetstræk i form af se
kundæ re  benudvækster, slidgigtfænomener i 
rygsøjlen og helt nedslidte fortæ nder og 
kindtænder i underkæben. En næ rm ere  be
stemmelse af alderen forsøges nu  ved histo
logiske snit af fortænderne, hvor vækstlag i 
tandcem enten afslører, hvor mange somre 
og vintre, tyren har oplevet. Måske kan vi 
endog se, hvornår på året den omkom!

Det ligger yderligere fast, at Prejlerup- 
uroksen omkom for 8400 år siden i en klar, 
frodig og nøkkerosebestrøet sø omgivet af 
skov, de r  nærmest havde karakter af et tæt

hasselkrat. Da den omkom, havde den en del 
pile siddende i sig; ingen af dem  kan dog 
hævdes at have ram t vitale dele, m en de har 
smertet og udm attet og gjort den desperat. 
På trods af sin høje alder undslap den sine 
forfølgere, eller lad mig være så forsigtig at 
sige, at den i det mindste ikke blev bjærget, 
m en overladt til sig selv, da den d ruknede  i 
søen. Det er i store træk, hvad vi ved lige nu, 
m en det er vel også tilstrækkeligt til med lidt 
fantasi at spinde en ende. Og guderne skal 
vide, at det bliver gjort. Nye læsere kan be
gynde her!

Inden  jeg  forlader beretningen om fundet 
a f  Prejlerup-uroksen, skal jeg  ganske kort 
sætte den ind i en lidt større sammenhæng. 
Hosstående kort (fig. 10) viser danske lokali
teter, hvor der er gjort et eller flere urokse
fund, og de ca. 200 prikker repræsenterer 
såvel arkæologiske bopladsfund som mose
fund  a f  enkelte dyr. Bopladsernes urokse
fund  er stærkt fragmentariske, men i Zoolo
gisk Museums samlinger har vi alene 60 m e
re eller m indre  hele kranier og nu 6 mere 
eller m indre hele skeletter. Det ældste d an 
ske uroksefund er fra slutningen af  senglaci- 
altid, m en hovedm æ ngden stammer fra den 
postglaciale periode. De sidste urokser fo r
svinder fra øerne for ca. 7000-7500 år siden, 
m en arten træffes endnu  nogle årtusinder i 
Jylland som en egentlig bestand, og enkelte 
dyr og m indre  bestande har kunnet træffes 
d é r  så sent som i jerna lderen . Går vi uden  for 
landets grænser, ser vi, at uroksen i bredeste 
forstand i løbet af Pleistocæn når en u dbre 
delse, de r  dækker hele Eurasien samt dele af 
Nordafrikas kystnære om råder i et bælte 
s trækkende sig fra 25-30 til 60 grader n.br.

Fra historisk tid kendes mange beretn in
ger og beskrivelser af urokser, forfattet af 
folk, de r  har set dem  med egne øjne, hvilket 
var muligt frem til 1627, som angives at være 
dødsåret for den sidste urokse, en 30-årig ko, 
d e r  nød sine og artens sidste år i en beskyttet 
tilværelse i Jaktorow-skoven 55 km SV for 
Warszawa. Beretningerne skal tages med et 
g ran  salt. Især skal man være opmærksom på 
den  forvirring, der herskede omkring bison 
og urokse. A rterne optræ der samtidig, men 
deres navne og beretningerne om dem for
veksles i ét væk. Den tidligere omtalte kønsdi-
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morfi hos uroksen forvirrer ligeså. Den er så 
udtalt, at man i videnskabelige kredse har 
opereret med flere urokseform er helt op til 
begyndelsen af dette århundrede ,  idet man 
taler om dværguroksen eller Bos urus minutus 
kontra den egentlige urokse. Tør man allige
vel sammenfatte en beskrivelse af uroksen, 
må man frem hæ ve-dens store fysiske og psy
kiske energi, dens forbavsende størrelse, ge
valdige kræfter og en hurtighed, der overra
sker, når størrelsen tages i betragtning. Hvad 
angår skikkelsen, fremhæves det store hoved 
med de tykke, lange horn, der var hvidlige til 
grå med sorte spidser. Hovedet blev båret af 
en kraftig, muskuløs hals, ryglinjen var noget 
opstigende mod skulderen, men ikke så 
stærkt som hos bisonen. Benene var slanke 
og forholdsvis høje, og halen nåede til lidt 
over hælbenet. Pelsens hår har været væsent
lig kortere og glattere end hos bisonen, men 
længere og tykkere end hos tamkoen, og 
med krøllede hår i panden. Tyren var sort
brun  til sort med en hvidlig til grå til gullig 
stribe ned langs ryglinjen. Koen var brunrød ,

sjældent m ørkebrun, og kalvene rødlige. Om 
vinteren optrådte  uroksen i store flokke, om 
som m eren i m indre flokke eller enkeltvis. 
Brunsten  faldt i september, og efter 9 m åne
ders drægtighed kælvede de i maj. De åd 
græs og urter, men lige så gerne løv, kviste og 
k nopper  og gjorde stor skade på agerlandet
— skriver man.

15-1600-tallets u rokseportræ tter er spøjse, 
ofte fremstillet efter forkert udstoppede 
skind og påsat tilfældige horn. Da er der m e
re troværdige bud blandt de palæolitiske h u 
lemalerier i Sydeuropa, hvis ophavsmænd vi 
jo  kender som særdeles nøjagtige og fine dy- 
reportræ ttø rer  i de tilfælde, hvor »modellen« 
endnu  findes levende iblandt os. Jeg  skal 
ikke her bringe eksempler på disse urokse
fremstillinger, men slutte med et m oderne 
rekonstruktionsforsøg udført  af den tyske 
maler K. L. Hartig i 1950erne u n d er  vejled
ning af  zoologen Hanns v. Lengerken. O m 
trent sådan må vi forestille os, at uroksetyren 
fra Prejlerup har set ud, inden den  løb ind i 
alt for mange pile på én gang.
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Prejleruptyrens skæbne — 15 små flintspidser
A f  P e t e r  V a n g  P e t e r s e n  o g  E r i k  B r i n c h  P e t e r s e n

Fig. 1. UcLgravningsplan med markering a f  mikrolitterne. Firkant angiver, at mikrolitten sidder i dyrets højre side, 
cirkel den venstre. E n  åben cirkel angiver, at mikrolitten ligger skjult under en knogle, en lukket, at mikrolitten er fr i  
heraf (tegnet a f  Robert Nielsen).

En tonstung uroksetyr blev skydeskive for 
Maglemosejægere for 8400 år siden, men dy
ret »gik i bløde«, og jæ gerne  mistede et bytte. 
Et uheld for jægerne, men et held for os, for 
derved fik vi foræret en fundsam m enhæng, 
hvor de sædvanligvis svære arkæologiske 
spørgsmål vedrørende et stenalderfunds al
de r  og funktion for en gangs skyld klart kan 
besvares. På bopladserne fra denne periode 
er der som regel tale om flere bosættelser,

m en hvor mange er det næsten umuligt at 
afgøre. Ofte strækker bosættelserne sig over 
årtier, undertiden  århundreder ,  ja  enkelte 
gange over mere end tusind år. Selv i de til
fælde, hvor der tilsyneladende er tale om en 
boplads med en enkelt sæsons bosættelse, 
kan dette være svært at bevise. Anderledes er 
garantien for genstandes samtidighed i grav
fund, men selv om der her er sikkerhed for 
nedlæggelsestidspunktet for alt løsøre i graven,
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så er der ret beset ingen sikkerhed for, at de 
fundne sager har været i brug til samme tid, 
endsige at de er blevet produceret på samme 
tid.

I Vig og Prejlerup er der ikke langt imel
lem genstandenes brug og nedlæggelse. Den 
tidsmæssige forskel på mikrolitterne kan 
højst være omkring 20 år, tyrens anslåede al
der, men i realiteten er de nok alle afskudt 
samme dag. (Hvis flintstykkerne og pileskaf- 
tet var indskudt i dyret, flere år før døden 
indtrådte, var disse frem m edlegem er blevet 
udstødt af kroppen). Et sluttet fu n d  kaldes det 
i fagterminologien, og et bedre bevis for gen
standes samtidighed i stenalderen skal der le
des længe efter, skade er det blot, at fund 
som Vig og Prejlerup er så sjældne, at der 
skal gå næsten 80 år imellem dem.

Nu til spørgsmålet om funktion. Vi vil ger
ne vide, hvad bopladsernes m æ ngder af flint
redskaber har været brugt til. Lige så let det 
er at stille spørgsmålet, lige så svært er det at 
give klare svar herpå. Selv den m oderne slid- 
sporsmikroskopi giver sjældent entydige for
klaringer på flintredskabernes brug, men 
heldige fund  som Prejlerup viser genstande i

en sammenhæng, hvor deres brug  er indly
sende. I dette tilfælde er det klart, at m ikro
litterne repræ senterer  pile, der har nået de
res mål (fig. 1). Heldigvis blev de fleste af 
mikrolitterne fundet u n d e r  udgravningen af 
uroksens skelet. Kun fire stykker kom frem 
u n d er  den efterfølgende soldning af den op 
gravede jo rd ,  og af disse var der  ét fragment, 
som kunne sættes sammen med et andet 
fragm ent fundet in situ. T ilsammen udgør de 
to stykker en hel mikrolit (fig. 2: 5+15). En 
anden  mikrolit var splintret, og selv om to 
sam m enhørende stykker fandtes få cm fra 
h inanden (fig.2: 8+12), m angler stadigvæk 
såvel spids som base. Kun fire mikrolitter er 
helt intakte (fig. 2: 2, 6, 7 og 10), og de reste
rende stykker om fatter fire, hvor kun spid
sen er bevaret (fig. 2: 1, 9, 16 og 17). Tre små 
fliser kan ikke passes sammen med de øvrige, 
og derfo r må de repræsentere yderligere tre 
mikrolitter. Der er således fundet rester af 15 
forskellige mikrolitter i Prejleruptyren, men 
om dette betyder et tilsvarende antal pile, er 
en anden  sag.

U n d er  flugten kan dyret have strøget m an
ge pileskafter a f  sig, og resten er fo rm oden t

Fig.2. Mikrolitter og fragm ent a f  træskaft fr a  Prejlerup, størrelse 1:1. O Idsagsnumrene korresponderer med udgrav- 
ningsplanens numre, fig . 1 (tegnet a f  Peter Vemming Hansen).
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lig flydt bort, e f te rhånden  som kadaveret gik 
i opløsning og sank til bunds. Af de mange 
pileskafter er blot bevaret et 3,6 cm langt 
fragment, som fandtes un d er  den venstre 
lårknogle. Skaftet er undersøgt på National
museets naturvidenskabelige afdeling, hvor 
materialet er bestemt som fyrretræ, udkløvet 
og tilskåret med et firkantet a f rundet tvær
snit (fig. 2: 14). Der er hverken tilskæring af 
spids eller rille til indsætning af mikrolitter, 
men på stykket ses rester a f  surring, hvo run 
der  der  igen findes spor af en sort begagtig 
substans, formodentlig et harpiksholdigt 
klæbemiddel. Skaftet er kun ca. 5 mm i tvær
mål, og selv om det kan være skrum pet en

smule, virker det særdeles spinkelt. Der kan 
dog være tale om spidsen af et skaft, der  har 
været væsentligt tykkere længere bagtil.

Klos op ad dette skaftfragment og liggen
de parallelt herm ed fandtes en lancetformet 
mikrolit (fig. 2:11). Stykkets retoucherede 
ryg vendte ind mod træskaftet, men om styk
ket oprindelig har været fæstnet som skærpe 
på netop dette sted, kan desværre ikke afgø
res. I det hele taget er det vanskeligt at re 
konstruere pileskafternes oprindelige m on
tering med mikrolitter, dels fordi de øvrige 
skafter mangler i Prejlerup, og dels fordi der 
som sammenligningsmateriale kun findes én 
eneste pil med bevaret skaft og påklæbede
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mikrolitter (fig. 3). I denne skånske pil fra 
Lilla Loshult Mose er en trekantlignende 
mikrolit anbragt i spidsen, og nedenunder,  
på siden af skaftet, sidder en lancetformet 
mikrolit som skærpe. Dette skaft har heller 
ikke indskåret slids eller rille, de to mikrolit
ter er blot fastholdt i et lag af harpiksmasse. I 
Prejlerup fandtes to trekantmikrolitter lig
gende på række, og dette antyder, at de kan 
have siddet som skærper i et skaft med to 
eller flere sådanne skærper.

Ret langt kan vi altså ikke komme med re
konstruktionen af pilene ud fra fundbilledet 
af mikrolitternes placering imellem tyrens 
knogler, men vi kan nå et skridt videre

ved at se på mikrolittyperne. I Prejlerup 
findes såvel lancet-former som trekant-for
mer. Lancetterne har hele den  venstre lang
side re toucheret som en lige (fig. 2: 11) eller 
som en jævnt buet ryg (fig. 2: 13). En enkelt 
lancet har endvidere en tilhugget, afrundet 
base (fig. 2:2), mens en anden mikrolit (fig. 
2: 5+15) synes at danne overgang til trekan
terne. A f sikre trekanter foreligger tre (fig. 
2: 6, 7 og 10), som nærmest er af den  lige
benede type. De har et stærkt enhedspræg 
over sig, dels ved at være retoucheret på sam
me side, dels ved at have tilhugne kortsider, 
som mødes i en lille hage. Da de ligebenede 
trekanter er tilhugget langs højre side, og de
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Fig. 3. Pilen fra  Lilla Loshult Mose i Skåne, samt rekonstruktionsforslag fo r  Prejlerup pilene (tegnet a f  Peter 
Vemming Hansen).

hele lancetter langs venstre, kunne det tyde 
på, at de fire spidsfragmenter (fig. 2: 1, 9, 16 
og 17) h id røre r  fra lancetter.

Lancetter og trekanter har sikkert haft for
skellig funktion, formodentlig  har de fleste 
a f  lancetterne været skæftet som spidser, 
mens trekanterne  har været anbragt som 
skærper på pilene. Spidsen af  pilene har væ
ret udsat for den  kraftigste belastning på d e 
res vej gennem  tyren, og dette er antagelig 
forklaringen på, at de fleste af de små og 
spinkle lancetter er knækket eller splintret. 
Som skærper har trekanterne  siddet mere 
beskyttet, og at de nu er i undertal skyldes 
sikkert, at mange er blevet s iddende i skafter
ne og er forsvundet, da disse faldt af tyren 
eller skyllede bort.

Sam m enholder vi de forskellige oplysnin
ger om mikrolitternes placering i dyret, de 
typologiske forskelle imellem typerne og for
skellene i disses fragm enteringsgrad og an 
tal, så må vi konkludere, at tyren har været 
ram t af  mindst ni forskellige pile.

To pile har truffet den  i højre, mens de 
øvrige har ram t den  i venstre side. Ingen af 
pilene synes at have ram t indre organer, de 
fleste t ra f  tyrens kødfulde bagparti, hvor de 
ikke kan have haft øjeblikkelig dræbende 
virkning.

Mikrolittyperne viser, at jæ gerne  tilhørte 
Maglemosekulturen, og at Prejleruptyren

blev jaget i den fase (fase 2). hvortil bl.a. selve 
Maglemosebopladsen ved Mullerup hører. 
Denne arkæologiske datering stemmer fint 
overens med C14-dateringen af knoglerne 
på 6460 f.Kr. og den pollenanalytiske date
ring af  sneglegytjen til borealtidens slutning 
(zone Vb). Prejlerupfundet er således mere 
end  1000 år yngre end Vigtyren, der blev 
skudt i præboreal tid (zone IV) med store 
grove lancetmikrolitter, der tilhører Magle- 
mosetidens ældste fase (fase 0).

Maglemosekulturen var udbredt over sto
re dele af Nordvesteuropa: fra Sydskandina- 
vien over de nordlige dele af Tyskland til de 
Britiske øer, som dengang var landfast med 
kontinentet. Der var tale om en jægerkultur, 
som havde tilpasset sig livet i skovene; ledsa
get a f  det eneste tamdyr, hunden , og bevæb
net med bue og pil jagede disse folk skovens 
dyr og drev et udstrakt fiskeri i søer og vand
løb. Fra indlandet kender vi deres som m er
bopladser i stort antal, men kystbopladserne, 
hvor de sikkert opholdt sig i store dele af 
vinterhalvåret, kendes ikke, for datidens 
kystlinje er nu oversvømmet og bugter sig på 
bunden  af  Kattegat, nord om Jylland og 
tværs over Nordsøen til Skotland. O dsherred  
var i boreal tid et bakkeland med småsøer og 
vandløb, hvorfra man kunne gå mere eller 
m indre tørskoet til Jylland. Der kendes ingen 
Maglemosebopladser i området, men de har



måske ligget ved de større søer, som dengang 
eksisterede i om rådet mod øst, hvor vi nu har 
Isefjorden og de herm ed forbundne fjorde 
og vejler. Det er heller ikke utænkeligt, at jæ 
gerne kom nordfra, fra Kattegatkysten, som 
næppe var længere end 10-20 km borte.

Hvorfor slap urokserne fra Prejlerup og 
Vig jæ gerne af hænde? Det rigtige svar kan vi 
naturligvis ikke give, men disse prægtige 
fund giver selvfølgelig stof til eftertanke, og 
følgende forhold kan have haft betydning: 
Tyren var næppe dødeligt såret; med de

spinkle pile, som Prejlerupjægerne øjensyn
lig brugte, kunne kun meget heldige og p ræ 
cise skud fælde så stort et dyr øjeblikkelig. At 
dyret i første om gang undslap, vakte sikkert 
ikke m ændenes uro, for at spore et anskudt 
dyr af den størrelse burde ikke være et p ro 
blem for erfarne jæ gere med gode hunde, 
m en i dette tilfælde endte jag ten  uden  resul
tat, for ved kanten af en lille skovsø forsvandt 
sporene.

Illustrationen s. 176-77 er udført  a f  Robert Nielsen.
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