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Dansk-norsk hvalfangst ved Svalbard i 1600-tallet
A / S v e n d  E. A l b r e t h s e n

Fig. 1. Kiste (grav 15) i kystskrænten ved Jensenvannet (fot. 1978)

For nogle år siden kunne d er i en kystskrænt 
på nordsiden af den gudsforladte ø Dansk- 
øya på det nordvestligste Svalbard ses et gan
ske dram atisk syn. I skræ ntens øverste del 
stod en delvis ødelagt trækiste, den ene side 
og en del a f låget var forsvundet. Ud af ki
sten stak en arm , som ville den døde prøve at 
forhindre kisten i at skride læ ngere ned mod 
havet, og i hovedenden sås den  gravlagtes 
kranium  delvis knust, m en dog stadig med 
tæ nder og underkæ be bevaret (fig. 1). Ved 
foden af skræ nten lå d er spred te rester a f 
yderligere et par kister og deres indhold.

Disse kister skulle blive den  indirekte årsag 
til, at den første dansk-norske arkæologiske 
ekspedition til Svalbard blev en realitet i som 
m eren 1984.

Når ekspeditionen kunne gennem føres i 
juli-august 1984 efter m ere end 3 års forbe

redelser, skyldes det et sam arbejde mellem 
K ulturvæ rnet for Svalbard og Jan  Mayen, 
Handels- og Søfartsm useet på K ronborg og 
N ationalm useet, samt ikke m indst den  støtte 
der blev ydet fra forskellige fonde og institu
tioner.

Der skal her rettes en tak til D ronning 
M argrethe og Prins H enriks Fond, K nud 
Højgaards Fond, Det H um anistiske Forsk
ningsråd samt Christian og Ottilia Brorsons 
Fond, hvis velvillige økonom iske støtte gjor
de den danske deltagelse mulig. Men penge 
er som bekendt ikke alt, og uden  hjælp fra de 
lokale m yndigheder på Svalbard og Norsk 
Polarinstitut var det hele næ ppe blevet til 
noget.

Men hvorfor overhovedet interessere sig 
for nogle tilfældige grave på en øde kyst
1.000 km nord  for N ordkap?
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Opdagelsen a f Svalbard
I 1596 opdagede den  hollandske skipper og 
opdagelsesrejsende W ilhelm B arents Bjørn- 
øya og S valbardøgruppen u n d er et a f dati
dens m ange mislykkede forsøg på at finde 
N ordøstpassagen -  vejen til Ind ien  og Kina, 
nord  om Rusland. W ilhelm B arents var ikke i 
land på Svalbard eller »Het nieuwe land«, 
som han kaldte det, m en fra rejsen op langs 
Svalbards vestkyst kunne d er berettes om et 
ugæstfrit snedæ kket land om givet a f et hav 
fyldt m ed sæler, hvalrosser og ikke m indst 
hvaler.

Trods disse lovende e fte rre tn in g e r fik o p 
dagelsen i første om gang ingen betydning, 
og det synes først at være efter, at englæ nde
ren H enry H udson i 1607 »genopdagede« 
Svalbard, at d er begynder at blive interesse 
for om rådets økonom iske m uligheder. I fø r
ste om gang var det navnlig den  rige bestand 
af hvalros ved Bjørnøya det gik ud over. Men 
da denne bestand i løbet a f få å r var nedslag- 
tet, rettedes interessen nordover.

Den tidligste hvalfangst
I 1611 sket der en betydningsfuld begiven
hed, idet det lykkedes et engelsk skib m ed 6 
baskiske fangstfolk om bord at nedlægge en 
hval ved Svalbard. At der nævnes baskere i 
forbindelse m ed denne første no terede 
fangst af hval, er ingen tilfældighed. B asker
ne havde siden 1400-tallet drevet hvalfangst, 
først i Biskayen, og senere så langt væk som 
farvandene ved Island, V estgrønland og New 
Foundland. Var d er nogen, d er vidste, hvor
dan m an fangede hvaler, så var det baskerne.

Rygtet om de store m uligheder ved Sval
bard må have sp red t sig hurtig t, for allerede i 
1612 op træ der d er fo ru d en  engelske skibe 
også enkelte hollandske og baskiske skibe ved 
Svalbards kyster.

Denne udvikling kom på tværs af et en 
gelsk ønske om at holde an d re  nationer borte 
fra de nyopdagede fangstom råder. Resulta
tet blev en væbnet konfronta tion  mellem 
englæ nderne og de øvrige nationers skibe, 
idet disse enten fik deres fangst konfiskeret 
eller blev tvunget til at arbejde for englæ n
derne.

Den h årdhæ ndede frem fæ rd , d er navnlig 
gik ud over hollæ nderne, førte i 1614 til d an 

nelsen af N oordsekom pagniet -  en sam m en
slutning af hvalfangstinteresserede holland
ske byer. Form ålet m ed kom pagniet var dels 
at samle kræ fterne m od englæ nderne, dels at 
opnå m onopol på al handel m ed hval
fangstp roduk ter i H olland.

I fangstsæsonen 1614 var de engelske og 
hollandske fangstflåder inklusive krigsskibe 
nogenlunde lige stærke, hvilket resu lterede i 
en overenskom st om deling af fangstom rå
derne. Dette betød bl.a., at hollæ nderne drev 
fangst i det nordvestlige h jørne af Svalbard 
(fig. 2). Fra dette år nævnes for første gang 
den »nordlige havn«, som året senere om dø
bes til Sm eerenburg  (Spækborg), hvilket vil 
sige den østlige spids a f A m sterdam øya, det 
sted der skulle blive N oordsekom pagniets 
vigtigste stø ttepunkt i de kom m ende år.

Trods aftalen m ed hollæ nderne betragtede 
englæ nderne fortsat Svalbard som deres p ri
vate om råde, m en uheldigvis kaldte de deres 
nye besiddelse for G reenland, idet m an helt 
frem  til m idten af 1600-tallet anså øgruppen  
for at være landfast m ed Ø stgrønland. H er
ved kom den dansk-norske konge, Christian 
IV, ind i billedet, idet de norske konger siden 
1261 havde hævdet et ubestrid t højheds- og 
ejendom skrav på G rønland.

Den engelske konge, Jam es I, forsøgte i 
1615 at få Christian IV til at afgive kravet på 
Svalbard. Forsøget gav anledning til en m e
get spidsfindig diplom atisk aktion, idet E ng
land ville have Christian IV til at opgive sine 
rettigheder, sam tidig m ed at m an næ gtede at 
anerkende, at den dansk-norske konge over
hovedet havde nogen re ttigheder i om rådet. 
Christian IVs svar til englæ nderne blev nej, 
og for at understrege det dansk-norske suve- 
rænitetskrav blev der i som m eren 1615 sendt 
en flåde på 5 skibe til Svalbard. Form ålet var 
at opkræve told og at afvise frem m ede fartø 
je r, der ikke havde dansk pas og derm ed  til
ladelse til at drive fangst. Togtet blev en fia
sko, idet såvel hollæ nderne som englæ nder
ne nægtede at adlyde o rd re  fra den  danske 
admiral.

Det var im idlertid ikke blot på den krigeri
ske side, at m an var i aktivitet. Ved fangstsæ
sonens begyndelse 1615 havde fire redere, to 
danske og to norske, opnået kongelig bevil
ling til at jage hvaler ved N ordnorge og Sval-
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Fig. 2. Kulturminder fra  hvalf angertiden omkring Smeerenburgfjorden. De nuværende stednavne er skrevet ?nedfede 
typer. •  Flollandske anlæg, ▲ danske anlæg, m. engelske anlæg, ■¥- anlæg a f  uvis proveniens. (Kortgrundlag Norsk 
Polarinstitut kortblad A4 ogA 5. Svalbard L  I 00 .000 , udtegning 1969).
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bard. Et a f  problem erne for de danske og 
norske redere  var m angelen på erfaring. 
Dette søgte m an at kom pensere for, dels ved 
at sam arbejde m ed hollæ nderne, dels ved 
ganske på linie m ed H olland og England at 
hyre baskiske fangstfolk.

Først i 1617 vides det m ed sikkerhed, at 
dansk-norske hvalfangstskibe drev fangst 
ved Svalbard. Disse skibes opdukken  gav 
im idlertid an ledning  til strid igheder m ed 
englæ nderne, dels tvang eng læ nderne nogle 
af skibene til at aflevere det meste a f deres 
fangst, dels generedes de baskisk bem andede 
hvalfangstslupper konstant a f englæ nderne.

M edens nogle a f de dansk-norske skibe 
havde problem er m ed eng læ nderne, holdt 
andre til i det nordvestlige h jørne a f Svalbard 
i samme om råde som hollæ nderne, og her 
synes forholdene at have været noget m ere 
fredelige.

De sam lede fangstresu lta ter i 1617 synes 
trods strid ighederne m ed eng læ nderne at 
have været så gode, at i hvert fald to a f re d e r
ne også var m ed i 1618. Men dette år gik det 
galt. Der var så m egen is, at d er ikke kunne 
sejles i det nordvestlige om råde. Al fangst 
koncentreredes sydpå m ed voldsom me kon
fronta tioner til følge. Det end te  m ed et reg u 
lært søslag mellem hollandske og engelske 
fartøjer. H ollæ nderne vandt og kunne bo rt
føre hele den  engelske fangst. Hvilken betyd
ning strid ighederne havde for de dansk-nor- 
ske skibes fangstm uligheder, er vanskeligt at 
bedøm m e, m en fangsten blev i hvert fald så 
dårlig, at endnu  en a f red ern e  gled ud af 
billedet.

Sandsynligvis er dette en a f  årsagerne til, 
at Christian IV i 1619 gik aktivt ind i hval
fangsten. Det var givet vigtigt for kongen, at 
der blev vist dansk flag ved Svalbard, hvis 
m an fortsat skulle prøve at hævde sig på det 
diplomatiske plan. Det kongelige hvalfangst
eventyr varede kun til 1622, og må i hvert 
fald delvis betragtes som en økonom isk fia
sko. H erefte r overlades fangsten igen alene 
til det private initiativ, idet den  københavn
ske købm and og red er Jo h an  Braem , der 
havde organiseret den  kongelige fangst i å re
ne 1619-22, får kongeligt m onopol på al 
hvalfangst ved Svalbard og N ordnorge.

I 1621 lykkedes det iøvrigt de danske d i
plom ater at opnå anerkendelse hos såvel 
England som H olland a f de dansk-norske 
hvalfangstrettigheder. Betingelserne var 
bl.a., at m an ikke m åtte lade and re  nationers 
skibe drive hvalfangst u n d e r dansk flag eller 
m ed dansk pas, samt at m an ikke solgte hval
fangstp roduk ter på det engelske m arked.

Hvalfangstteknik i 1600-tallet 
Den teknik, der gennem  hele 1600-tallet an 
vendtes til fangst a f hvaler, var overordentlig  
primitiv. Hvalen blev h arp u n ere t m ed h ån d 
h arpun  fra stævnen a f en m indre 6-8 året 
robåd, en såkaldt hvalfangstslup (fig. 3). Ef
ter harpuneringen  trak  hvalen af sted med 
sluppen, indtil den  var så udm attet, at den 
kunne aflives m ed lanser og harp u n er. Tek
nikken krævede stor dygtighed a f såvel h a r
punør som det m andskab, der passede h a r
punlinerne og roede båden. Kiksede slup
pens m andskab på et eller andet punkt, be

Fig. 3. Hvalfangst ved Svalbard i 16 0 0 -tallet (efter samtidigt træsnit).



Fig. 4. Trankogeri på Svalbard 1 1600-tallet (efter samtidig bogillustration).

tød det i bedste fald, at m an m istede hvalen, i 
værste fald, at båd og m andskab gik tabt. Der 
var ikke m ange m uligheder for at overleve 
en tu r i det iskolde vand. Som tidligere nævnt 
var det stort set kun de baskiske hvalfangere, 
der m estrede den vanskelige harpunerings- 
teknik, og langt ind i 1600-tallet var det så 
godt som udelukkende baskisk fangstm and
skab, der bem andede hvalfangstslupperne 
ved Svalbard, uanset om d er var tale om en 
gelske, hollandske eller danske skibe.

N år hvalen var dræ bt, blev den bugseret 
ind til stranden  og tøjret. H erefte r påbe
gyndtes flænsningen, hvor spæklaget blev 
skåret i store firkantede stykker. Disse styk
ker blev båret til de såkaldte hakkebræ tter, 
hvor de med specielle knive hakkedes i små 
stykker, der helst ikke skulle være m ere end 
ca. IV2 tom m e på hver led. Spækstykkerne 
blev hældt i trankogeriet, d er i sin simpleste 
form blot var en stor gryde anbrag t på et 
ildsted (fig. 4). På de perm anen te fangststati
oner bestod trankogeriet a f et m uret ildsted 
omgivet af en m uret ring, hvorpå der var

anbragt en stor cirkulæ r gryde (2-3 m i dia
m eter), samt i visse tilfælde af en m uret skor
sten. N år tran n en  var sm eltet a f spækstyk
kerne, frem kom  de såkaldte »fritter« eller 
fedtegrever om m an vil. Disse blev skum m et 
af med store øser og b rug t som bræ ndsel u n 
der kedlerne. Den afsm eltede tran  blev øst 
fra trangryden  over i et system af kølekar 
fyldt m ed vand, hvorved tran n en  dels blev 
kølet af, dels renset for sod og u renheder. 
Den afkølede og rensede tran  kunne nu fyl
des på tønder og fade.

Foruden spækket m edtoges også hvalens 
barder, hvorim od resten a f kadaveret fik lov 
at blive liggende i strandkanten . Hvis m an 
sam m enligner m ed m oderne hvalfangst, 
hvor så godt som hver en stum p af hvalen 
udnyttes, var d e r i 1600-tallet tale om et 
enorm t spild a f ressourcer.

Oprettelsen a f permanente fangststationer 
I de allerførste å r foregik hvalforarbejdnin
gen form entlig på tilfældige steder, så næ r 
som m uligt det sted, hvor hvalen blev ned 
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Fig. 5. Engelsk hvalfangststation på Svalbard ca. 1 6 3 0 .1 baggrunden ses mandskabet i gang med at findele spækket 
ved hakkebrætterne, midt i billedet udvindes trannen i kogeriet og hældes i kølekarrene, og i forgrunden tappes den 
rensede og afkølede tran på trætønder (efter illustration i en rapport om den engelske hvalfangst ved Svalbard til Royal 
Society of London, dat. 1663).

lagt, m en m eget hu rtig t fand t m an ud af det 
praktiske i at opre tte  faste fangststationer 
med perm anen te trankogerier og huse af 
forskellig art. H er kunne oparbejdn ingen  af 
hvalspækket foregå rationelt, fo rråd  og m a
teriel kunne oplagres, og m andskabet u n d e r
bringes på nogenlunde kom fortabel vis 
(fig. 5). En anden  vigtig begrundelse for an 
læg af faste fangststationer var, at det udstyr, 
der skulle bruges, efte rh ån d en  blev så om 
fangsrigt, at m an nødig ville fragte det frem  
og tilbage hvert år, ikke m indst fordi m an 
havde b rug  for skibenes lastrum  til transport 
a f de udvundne p roduk ter.

H ollæ ndernes første perm anen te station 
oprettedes på den østlige spids a f Amster- 
damøya, hvor tilsejlings- og ophalingsforhol-
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dene var ideelle; stedet blev som tidligere 
nævnt kaldt Sm eerenburg , og her opbygge
des i årene efter 1615 et næsten byagtigt an 
læg, hvor de forskellige in teressenter i 
N oordsekom pagniet havde deres m and- 
skabsbygninger, tøm m ervæ rksteder, opha- 
lingspladser og trankogerier. Skal m an tro de 
skriftlige kilder, kunne d er om som m eren 
være m ere end 1.000 indbyggere i Sm eeren
burg. Senere kom flere perm anen te stationer 
til, bl.a. H arlinger Kokery på nordsiden  af 
Danskøya og en m eget stor station Zeewse 
Uitkyk på Ydre Norske Øer.

Allerede i 1617 o p træ der d er dansk-nor- 
ske skibe ved Sm eerenburg, og det ser ud til, 
at m an hurtig t, form entlig  allerede fra 
fangstsæsonen 1619, har etableret sig perm a



nent på stedet efter ganske det samme m øn
ster som hollænderne, i hvert fald nævnes 
det i de hollandske kilder, at danskerne holdt 
til yderst mod vest, hvor græ nsen mellem 
dem og hollæ nderne var m arkeret m ed pæle 
med våbenm ærker.

Forholdet til de talstærke hollæ ndere synes 
ikke at have været særlig godt, m en så længe 
de kongelige skibe opholdt sig i farvandet, 
kom det ikke til åben konflikt. I 1623 brød 
uoverensstem m elserne im idlertid ud i lys 
lue, idet Johan  Braem, i strid m ed aftalerne 
af 1621, i stedet for danske skibe sendte to 
baskiske og et hollandsk skib m ed dansk pas 
til Sm eerenburg. Resultatet blev, at hollæn
derne okkuperede den  danske station, efter 
at de med trusler om m agtanvendelse havde 
bortvist de tre skibe. Trods voldsom me diplo
matiske protester, retssager m od Noordse- 
kom pagniet og gentagne forsøg på at tage 
det tabte om råde tilbage, lykkedes det aldrig 
igen at etablere en dansk station på Amster- 
damøya.

Den dansk-norske hvalfangst efter 1623 
På grund  af C hristian IVs deltagelse i 30- 
årskrigen og de d e ra f følgende kaotiske fo r
hold i D anm ark, indstillede Jo h an  Braem  sin 
aktivitet på Svalbard mellem 1626 og 1630. 
Da hvalfangsten blev genoptaget i 1631, efter 
at de gamle privilegier var blevet fornyet, be
sluttedes det, for at undgå en gentagelse a f 
stridighederne m ed N oordsekom pagniets 
folk, at etablere en ny fangststation i Kobbe
ljorden på vestsiden af Danskøya. Stedet blev 
døbt København Bay og kom herefte r til at 
fungere som hovedbase for fangsten. Kob- 
befjorden havde fo ruden  at være en god 
havn den fordel, at den  gav afstand til hol
lænderne, samtidig m ed at m an fortsat ku n 
ne drive fangst i det gam m elkendte farvand. 
Trods afstanden til Sm eerenburg Fik m an 
dog ikke fred, idet hollæ nderne ikke ville ac
ceptere, at Braem  fo ruden  danske skibe fo rt
sat gjorde brug  af baskiske og hollandske ski
be, og der var ved flere lejligheder optræ k til 
væbnede konflikter. I 1634 blev København 
Bay således bræ ndt af.

For at gøre en ende på strid ighederne m åt
te Braem efter langvarige fo rhand linger op
give al b rug  af udenlandske fartø jer og i ste

det acceptere udelukkende at anvende skibe 
u n d er dansk flag. Form entlig for at u n d e r
strege, at m an kunne klare fangsten uden  
udenlandsk hjælp, blev d er i fo råret 1635 
sendt Fire store fangstskibe og et forsynings
skib af sted fra København. Resultatet af 
denne voldsomme indsats blev særdeles god, 
idet to a f skibene om efteråre t re tu rn ered e  til 
København m ed ca. 1.700 tø n d er tran  og
10.000 stk. barder, sam tidig m ed at de to an 
dre skibe kunne gå direkte til A m sterdam  
med fuld last.

Der synes nu at ind træ de en periode uden 
væsentlige problem er m ed N oordsekom pag- 
niet, uden  at d e r d e rfo r kan siges at blive 
roligt om kring Svalbard. Dels op tråd te  i sti
gende grad hollandske skibe uden  tilknyt
ning til det hollandske kom pagni, dels prøve
de baskerne, efte r at være udelukket fra sam 
arbejdet m ed danskerne, at etablere en selv
stændig fangstaktivitet.

Indtil m idten af 1630erne havde fangsten 
stort set været drevet i det kystnære farvand, 
hvor der var rigeligt m ed hvaler, og baseret 
på brug  af faste landstationer, hvor hvalerne 
kunne parteres og oparbejdes (den såkaldte 
Bayfangst). D enne situation gav m ulighed 
for m onopoliseret fangst, idet uautoriserede 
foretagender havde vanskeligt ved at oprette  
stationer på land uden  indblanding  fra m o
nopolfangstens side. Disse forudsæ tn inger 
æ ndredes im idlertid efte rhånden , idet hva
lerne — bl.a. på g ru n d  af den intensive aktivi
tet langst kysten -  efte rh ån d en  trak  til havs 
ud langs iskanten. Fangsten her krævede dels 
specialbyggede skibe, d e r kunne klare sejlad
sen i drivisen, dels m etoder, d e r m uliggjorde 
partering  af de dræ bte hvaler i åben sø. Som 
det så ofte er tilfældet, var det de uautorise
rede foretagender, d e r viste størst initiativ og 
omstillingsevne over for de nye forhold. De 
baskiske hvalfangere gik endog så vidt, at de 
udkogte trannen  om bord  på skibene -  en 
temmelig risikabel operation  på et træskib i 
rum  sø.

I nogle å r prøvede bl.a. Jo h an  Braem  ved 
hjælp af udsendte orlogsfartø jer at opbringe 
de uautoriserede fangstskibe ude til havs, 
men opgaven var håbløs, ikke m indst fordi 
tiden arbejdede m od m onopolfangsten. Ved 
stædigt at fastholde Bayfangsten m ed de fa
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ste landstationer og jage de uau toriserede 
hvalfangere ud på det åbne hav, m istede m o
nopolfangsten e fte rh ån d en  helt kontrollen 
med fangstaktiviteten og gjorde derved i rea
liteten m onopolerne værdiløse. De æ ndrede 
forhold førte bl.a. til, at N oordsekom pagniet 
blev opløst i 1642.

E fter Jo h an  Braem s død i 1646 fortsatte 
b roderen  G oddert hvalfangsten, m en allere
de på dette tidspunkt var det ved at være en 
urentabel forretn ing . I 1655 — efte r God- 
derts død -  blev fangstaktiviteten afstået til et 
nyt kom pagni, der efte r tre mislykkede 
fangstsæsoner ansøgte om tilladelse til at 
bortforpagte anlæ ggene på Svalbard. O m  det 
lykkedes at finde in teresserede fo rpag tere  er 
uvist, idet de faste anlæg på dette tidspunkt 
stort set havde udspillet deres rolle.

Hvalerne og fangstprodukterne 
Hvad var det så for hvaler, d e r m åtte lægge 
krop til det voldsom m e slagteri ved Svalbards 
kyster? En fo rudsæ tn ing  for at fangsten k u n 
ne lykkes m ed de m eget prim itive fangstm e
toder, d er blev anvendt, var, at byttet var 
langsom t og ikke satte sig for voldsom t til 
modværge, når det blev h arp u n ere t, sam t at 
det ikke gik til bunds, når det var blevet 
dræbt. Det var netop disse forudsæ tninger, 
der gjorde de arktiske farvande, ikke m indst 
om kring Svalbard, attraktive. H er fandtes, 
før m ennesket gjorde sin en tré , store m æ ng
der af grønlandshvaler -  en stor, dorsk og 
langsom bardehval -  m ed et m eget tykt 
spæklag og m ed b arder, der kunne blive op 
til 4 m eter lange. G rønlandshvaler kan for de 
største eksem plarers vedkom m ende blive 
ca. 20 m eter lange m ed en vægt på om kring 
100 tons. A f et sådant kæ m pedyr kunne d er i 
gunstigste fald udvindes om kring 160 tønder 
tran  og 700-750 stk. b a rd er (de såkaldte fi
skeben). N orm alt var udbyttet dog betydeligt 
m indre. De skriftlige kilder opgiver gennem - 
snitsudbyttet pr. nedlagt hval til om kring 80- 
100 tønder tran.

Det var således trods alt et begræ nset antal 
hvaler, der skulle nedlægges på en sæson, 
når et udbytte på 6-10 hvaler pr. skib blev 
betragtet som et nogenlunde godt fangstre
sultat.

H valfangstprodukterne -  tran  og b ard er —

kunne afsættes til særdeles gode priser på det 
europæiske m arked, hvor de på m ange m å
der udfyldte de sam m e funktioner, som den 
m oderne petrokem iske industris p ro d u k ter 
udfylder i dag.

T rannen  blev navnlig b rug t til belysning og 
sæbefremstilling, m en også til frem stilling af 
sm ørem idler og m aling samt til im præ gne
ring af læ der og tekstiler. H valbarderne, som 
er et stærkt, elastisk og let m ateriale, der 
uden besvær lader sig form e i næsten enhver 
facon, var i begyndelsen af 1600-tallet endnu  
m ere efte rtrag te t end trannen . B arderne 
blev b rug t til stivere i korsetter og parasoller, 
til knivskafter, forskellige fo rm er for kunst
håndvæ rk og m eget andet.

Kulturminder fra  hvalfangsttiden 
Hvis m an m ed kendskab til den  dansk-nor- 
ske hvalfangsts historie betrag ter et nutidigt 
kort over N ordvestsvalbard m ed ku ltu rm in
der fra hvalfangsttiden indtegnet, er der et 
par lokaliteter, d e r uvilkårligt tiltræ kker sig 
opm æ rksom heden. Den ene er en hval- 
fangststation beliggende på en smal stran d 
terrasse på sydbredden a f Kobbeljorden. 
Anlægget består a f en velbevaret dobbelt
kam ret tranovn omgivet a f en rek tangulæ r 
platform , opbygget a f klippestykker (fig. 6). I 
de to ovne ses en del m ursten , der form entlig 
stam m er fra ovnens indre konstruktion, og 
på bagsiden a f ovnanlægget findes forskel
lige stenkonstruktioner og render, der fo r
m entlig er rester a f  køleanordninger. Et styk
ke fra ovnen ligger flere store p letter a f frost
spræ ngte gule m ursten  og enkelte stykker 
bygningstøm m er, d er må antages at være re 
ster a f delvis m urstensbyggede huse. Dette 
anlæg, der i dag er det eneste sikre spor af 
hvalfangstaktivitet i K obbefjorden, må med 
stor sandsynlighed identificeres som rester af 
Johan  Braems hovedstation fra tiden efter 
1630 -  K øbenhavn Bay.

Den anden  lokalitet er et kompleks bestå
ende af tre gravpladser og resterne af en 
dobbelt tranovn ved Jensenvannet på n o rd 
kysten af Danskøya, godt 4 km sydvest for 
Sm eerenburg. Stedet kan ikke um iddelbart 
identificeres som nogen af de anlæg, der er 
nævnt i det skriftlige kildem ateriale. Det er 
derfo r næ ppe sandsynligt, at anlæggene ved
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Fig. 6. København Bay i dag. På den smalle strandterrasse ligger forrest et stort dobbelt trankogeri og i baggrunden 
resterne a f stationens bygninger. (Fot. Christian Keller 1980).

Jensenvannet er a f hollandsk oprindelse, idet 
de hollandske kilder er ganske udførlige på 
dette felt. Hvis denne antagelse er rigtig, kan 
anlæggene være en ten  engelske, baskiske el
ler dansk-norske. A f disse m uligheder fo re
kom m er den sidstnævnte at være den  mest 
sandsynlige, idet de dansk-norske hvalfan
gere var de eneste, der trods alt havde så tåle
lige relationer til hollæ nderne, at en place
ring så tæt ved de store hollandske stationer 
Sm eerenburg og H arlinger Kokery ville ku n 
ne accepteres. Hvad d er yderligere taler for 
dette er, at trankogeriet ved Jensenvannet i 
konstruktionsmæssig henseende adskiller sig 
fra de sikkert identificerede hollandske tran 
kogerier, hvorim od det m inder påfaldende 
meget om kogeriet i K obbefjorden. Endelig 
er der fra tid til anden  fundet tekstilrester 
ved Jensenvannet, der synes at adskille sig 
fra det tekstilmateriale, d er kendes fra grave 
ved de hollandske stationer. Analyser a f disse 
tekstilfund foretaget a f væver Ingrid  Lütken 
og lektor ved Zoologisk M useum  Tove H at
ting synes at pege på, at frem stillingsstedet er 
Skandinavien.

Placeringen af en dansk hvalstation på 
nordkysten af Danskøya kunne opfattes som 
et forsøg på at hævde re ttighederne til fang
sten i det attraktive Danskegat, også efter 
fordrivelsen fra Sm eerenburg. En datering  
af trankogeriet og gravpladserne ved Jen sen 
vannet er ikke um iddelbart mulig, m en det 
er dog sandsynligt, at d e r er tale om et anlæg 
fra tiden efter 1623, d er h ar fungeret sam ti
dig m ed hovedstationen i Kobbefjorden.

Ved planlæ gning af den  dansk-norske a r
kæologiske ekspedition m åtte de to oven
nævnte lokaliteter på fo rhånd  være selv
skrevne som undersøgelsesobjekter. Som føl
ge af ekspeditionens m eget stram m e økono
mi m åtte d er foretages et valg mellem de to 
lokaliteter. N år valget faldt på anlæggene 
ved Jensenvannet skyldes det ikke m indst 
den om stændighed, at der her var overhæ n
gende fare for, at de arkæologiske objekter 
ville gå tabt i løbet a f ganske få år.

Kysten ud for Jensenvannet består a f løse 
m oræ neaflejringer -  sten og grus -  m ed stej
le skræ nter ud m od D anskegattet, og den 
ligger uden  nogen naturlig  beskyttelse mod
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Fig. 7. Gravpladsen på de?i smalle tange ved Jensenvannet under udgravning set fra  nordøst. Gravene markerer sig 
som sten røser på toppen a f  den næsten vegetationsløse morænebakke. (Fot. SEA 1984).

vestenstorm ene m ed en voldsom erosion til 
følge. Disse naturgivne om stæ ndigheder har 
i tidens løb betydet en om fattende ødelæ g
gelse af stedets ku ltu rm inder. Det store tran- 
kogeri er for m ere end halvdelens vedkom 
m ende forsvundet i havet, og det e r også gået 
hård t ud over gravene. På den  østligste 
gravplads ligger flere grave helt ude i hav
stokken og overskylles ved højeste højvande, 
og på den m idterste gravplads er form entlig  
u nder halvdelen a f det oprindelige antal g ra
ve bevaret. At det e r gået stærkt her, kan bl.a. 
ses af, at d er i 1954 blev reg istreret 30 intakte 
grave, m en i 1984 var d e r kun 21 a f disse 
tilbage (fig. 7).

De arkæologiske undersøgelser i 1984 
U dgravningen ved Jensenvannet må på en 
vis m åde betegnes som en nødudgravning, 
idet der, bortset fra en enkelt grav, udeluk
kende blev undersøgt anlæg, d er inden for 
de nærm este å r vil forsvinde i havet. Men

samtidig opfyldte udgravningen ekspeditio
nens videnskabelige form ål, der dels gik ud 
på at skaffe et m ateriale, der kunne bekræfte 
eller afkræ fte teorien  om, at anlæggene ved 
Jensenvannet var a f dansk-norsk oprindelse, 
dels kunne give et m ateriale til belysning af 
levevilkår, sundhedstilstand, aldersfordeling 
og beklædning for 1600-tallets søfolk og 
hvalfangere.

Ved en indledende registrering af samtlige 
kultu rm inder om kring Jensenvannet blev 
der foruden  det tidligere nævnte trankogeri 
fundet ialt 53 hovedsagelig velbevarede grav
anlæg fordelt på tre gravpladser. Anlæggene 
var alle a f samme type med den  gravlagte 
placeret i en trækiste, d er var gravet så langt 
ned, som u n d erg ru n d en  og perm afrosten  til
lod det. Over graven var lagt en oval eller 
rektangulæ r stendynge, der i nogle tilfælde 
dækkede op til tre  kister. H ovedparten  af 
gravene var på god kristen vis o rien teret no
genlunde øst-vest m ed hovedet i vest, m en



der kunne dog konstateres betydelige afvi
gelser fra denne »korrekte« orientering.

Hver grav har oprindelig  været m arkeret 
med et trækors placeret ved hovedenden. 
Form entlig har den dødes navn været skåret 
ind i korsets tværtræ, m en desvæ rre var der i 
intet tilfælde bevaret andet a f korset end den 
nederste ende af den lodrette del.

U dgravningsarbejdet foregik hovedsagelig 
på den m idterste gravplads, beliggende på 
en lille m orænebakke m idt på den smalle tan 
ge, der adskiller Jensenvannet fra  Danske- 
gattet (fig. 8). A f de 21 intakte gravanlæg 
blev de 9 anlæg næ rm est kystskrænten u d 
gravet. Endvidere blev 6 m ere eller m indre 
ødelagte grave i selve kystskrænten og ved 
foden af denne undersøgt. Det var et par a f 
disse delvis ødelagte grave, d er som nævnt i 
indledningen gav stødet til ekspeditionen. 
For at få et sam m enligningsm ateriale mellem 
de tre gravpladser blev der desuden  u d g ra 
vet enkelte grave på de to and re  gravpladser.

De undersøgte gravanlæg indehold t alle 
kister søm m et sam m en a f brede, indtil 3V2 
cm tykke fyrretræ sbræ dder. Der var anvendt 
overraskende gode m aterialer og m egen om 

hu ved frem stillingen a f kisterne. Der kan 
næ ppe være tvivl om, at tøm m eret er m edta
get specielt til form ålet, idet d e r ikke i noget 
tilfælde kunne konstateres b rug  af genan
vendte m aterialer.

H ovedparten  a f  de undersøgte kister var 
a f samme simple form  m ed næ sten lodrette 
gavle og sider og m ed en smule større b redde 
i hovedenden end i benenden.

De gravlagte var placeret på (og som oftest 
også dækket af) et lag savsmuld eller sav
smuld blandet m ed høvlspåner og andet træ 
affald, såsom bræ ddestum per, hugspåner og 
barkstykker. I enkelte tilfælde kunne m an 
fristes til at tro, at det var opfej fra et værk- 
stedsgulv, der var lagt i b unden  af kisten, idet 
der fo ruden  træ affald var stykker a f bræ kke
de kridtpiber, kasserede søm og læ derstum 
per. I flere a f kisterne var der lagt en pude 
stoppet m ed fjer, halm  eller savsmuld u n d er 
den dødes hoved.

Det vil være for om fattende at beskrive alle 
de undersøgte grave, m en nogle udvalgte ek
sem pler skulle kunne give et godt indtryk af 
det m ateriale, d er blev hovedresultatet a f ek
speditionens arbejde.

Fig. 8. Den midterste gravplads ved Jensenvannet. Tallene markerer gravanlæggenes registreringsnumre. Skråskrave
ring: delvis ødelagte grave i kystskrænten, krydsskravering: intakte grave undersøgt 1984. (Ulla M oulvad del. 1985).
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Grav 6: U nder en delvis fo rstyrret stendynge 
stod en kiste, hvis låg var b ru d t op i hoveden
den. Oven på låget var d e r placeret to k ra
nier, hvoraf det ene viste sig at stam m e fra 
den opbrud te  kiste, hvori lå et noget om ro
det skelet a f en ca. 40-50 årig  m and, d er ved 
gravlæggelsen har været iført en u lden  jakke 
og uldne bukser. D ragtdelene var kun beva
ret i fragm enter, m en kan alligevel give et 
ganske godt indtryk a f  den  dødes påklæ d
ning.

Jakken, hvoraf d er var bevaret et stykke af 
et par forede æ rm er, har været syet a f  b låfar
vet kippervævet stof. B ukserne, d er havde 
store påsyede lapper på knæ ene, var a f groft 
lærredsvævet stof, d e r ved frem gravningen  
havde en grålig farve. I linningen har buk
serne været lukket m ed en stor træ knap, og 
ved knæene m ed 2 k n ap p er i hver side. Disse 
var a f træ  m ed et øje a f m etaltråd  og har 
oprindelig  haft en belæ gning i form  af en 
tynd hvælvet messing- eller kobberplade på 
oversiden; denne plade var dog kun bevaret 
på den ene af de fire knapper.

Grav 14: D enne grav var helt intakt ved u n 
dersøgelsens begyndelse. Da stendyngen blev 
fjernet, viste det sig, at d e r u n d e r den  stod en 
m eget velbevaret kiste frem stillet a f særdeles 
solide m aterialer, k istebræ dderne var blanke 
og sorte, end n u  m ed en um iskendelig lugt af 
tjære.

I kisten, der havde været betrukket med 
tyndt stof indvendig, lå skelettet a f en ca. 30

årig m and (fig. 9). H an var ved gravlæggel
sen iført langskaftede strikkede u ldstrøm per 
og en køkkenternet læ rredsskjorte, hvis ne- 
derste kant var fæstet til strøm perne m ed 
knappenåle -  én i hver side. S trøm perne, der 
gik til et godt stykke over knæet, bar p ræ g af 
flittig b rug  m ed store påsyede lapper i flere 
lag på hælene. A f skjorten var der desværre 
meget lidt tilbage. Det er dog så heldigt, at 
den farve — form entlig  indigo — d er var b rug t 
til farvning af stoffet, var sm ittet a f på den 
øverste del a f strøm perne og på savsm uldet i 
bunden  af kisten, således at m an tydeligt 
kunne se skjortens sm åternede m ønster i 
hvidt og blåt (fig. 10). I forbindelse m ed op-

0,5 1 M

Fig. 10. Grav 14. Farveafsmitningfra blåternet skjorte 
på savsmuldslaget under den gravlagte. (Fot. SEA 
1984).

Fig. 9. Grav 14. Udgravningstegning. (Dag Nævestad del. 1984). 
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Fig. 11. Grav 19 A-C. Korstræenes nederste del ses endnu på plads ved hovedenden a f  kisterne. (Fot. SEA 1984).

tagningen af skelettet blev d er gjort den ejen
dommelige iagttagelse, at den døde havde 
været bundet m ed en snor ru n d t om overar
m ene og overkroppen, samt at tom m elfing
rene ligeledes havde været bundet sammen. 
Hvad m eningen m ed denne sam m enbinding 
har været, er vanskeligt at gætte sig til, m en 
der er form entlig tale om en foranstaltning i

forbindelse m ed gravlæggelsen, idet snorene 
næ ppe har været kraftige nok til at holde en 
levende person bundet.

Grav 19 A-C: U nder en rek tangulæ r stendyn
ge på ca. 3,8 x 3,5 m stod tre kister, der, da 
de blev åbnet, viste sig at indeholde helt 
usædvanlig gode tekstilfund (fig. 11).
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Fig. 12. Den strikkede hue fra  grav 19 A efter konserve
ringen. (Fot. Niels Erik Jehrbo 1985).

I den sydlige kiste (grav 19 A) lå en ca. 60 årig 
m and iført strikket u lden hat, stribet knæ 
lang skjorte og strikkede uldstrøm per.

H atten  var ru n d p u ld e t og m ed en 7 cm 
bred skygge kantet m ed et fin t vævet bånd 
(fig. 12).

Skjorten, der må have været frem stillet af 
plantefibre — form entlig  hør — var kun beva
ret i form  af farveafsm itninger, dels på den 
øvre del a f strøm perne, dels på savsm uldsla
get i bunden  a f kisten. Farven -  form entlig  
indigo -  viste, at d e r havde været anvendt 
stof med blålige striber i varierende bredde.

En benknap, d er lå ved halshvirvlerne, har 
sandsynligvis lukket skjorten i halsen.

S trøm perne, d e r gik et godt stykke op over 
knæene, var dobbelte, tem m elig groft strik
kede og m ed stopninger u n d er fødderne. Li
ge u n d er knæ ene sad vævede strøm pebånd, 
der var slået tre gange ru n d t og bundet med 
sløjfer fortil.

Da hatten  blev løftet af, viste det sig, at den 
gravlagte havde været delvis skaldet, idet der 
kun var hovedhår ved tind ingerne og i nak
ken. Måske for at kom pensere for den  m ang
lende hårp rag t h ar han båret et lam m eskind 
med hårsiden udad  over hovedet. Lam m e
skindet ser ud til at have været skåret op i 
tunger i nakken og må vel næ rm est betragtes 
som en slags paryk. Det h ar sikkert lunet på 
den skaldede isse, m en m å unæ gtelig have set 
noget ejendom m eligt ud. N år m an dertil fø
je r, at han har m anglet de fleste tæ nder b o rt
set fra nogle lange, gule fo rtæ n d er i over- og 
underm unden , så er det næ ppe sandsynligt, 
at den gravlagte h ar været noget videre kønt 
skue i levende live.

Den midterste kiste (grav 19 B) indeholdt ske
lettet a f en ca. 60 årig  m and, der var lagt i 
graven iført en ulden foret jakke og et par 
uldne strikkede strøm per. D erim od var der 
ingen spor a f skjorte eller bukser.

Jakken, der nåede til bæltestedet, var syet 
af kippervævet stof. Den frem tråd te  ved 
frem gravningen m ed en lysebrun farve, m en 
har form entlig oprindelig  været m ørkeblå, 
idet d er kunne ses en kraftig  blåfarvning af 
stoffet, hvor flere lag var syet over hinanden.

Fig. 13. Slidmærker efter voldsom 
kridtpiberygning på tandsættet fra  
grav 19 C. (Fot. SEA 1984).
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Jakken var uden  krave og lukket fra venstre 
mod højre med een række på ialt 17 drejede 
træ- og benknapper. F orneden på æ rm erne 
var der fire knaphuller lukket m ed hver to 
drejede benknapper. D er var tydelige spor 
efter lang tids b rug  i form  af m ange påsyede 
lapper af forskellig størrelse.

S trøm perne har oprindelig  været ganske 
fine, strikket af betydeligt tyndere garn  end 
strøm perne fra de øvrige grave, m en de var 
utroligt slidte m ed stopninger og lapper på 
knæ og fødder. For ikke at kom m e til at stik
ke tæerne ud af strøm perne har det været 
nødvendigt at rep are re  disse m ed filtstykker 
syet fast u n d er forfoden  og op over tåspid
serne.

I den nordlige kiste (grav 19 C) lå skelettet af 
en m and på 40-50 år m ed et stort m ørke
blondt hår, overskæg og hageskæg. På ho
vedet havde han en velbevaret strikket ulden 
hue i øreklapfacon m ed 6 smalle farvestriber 
langs den nederste kant. Der var ikke bevaret 
andre tekstilrester i graven, m en det er sand
synligt, at liget ved gravlæggelsen ud over 
huen har været iført en -  nu helt forsvundet
— skjorte.

Den gravlagte må i levende live have været 
en passioneret storryger, idet hans tæ nder 
havde helt usædvanlig voldsomme slidspor 
efter rygning på kridtpibe (fig. 13).

Grav 21: U nder en ca. 3,5 X 2,3 m stor sten
dynge stod en usædvanlig godt bevaret kiste. 
Kistelåget, der var frem stillet a f 2 sammen- 
notede bræ dder, var dekorere t m ed en ca. 7

Fig. 14. Grav 21. Kistelåg dekoreret med lærredsstrim- 
ynel og tætsiddende pyntesøm. (Fot. SEA 1984).

cm bred læ rredsstrim m el, d e r var placeret 
over bræ ddesam m enføjningen i hele kistelå
gets længde og søm m et fast m ed 2 ræ kker 
tæ tsiddende fladhovedede jernsøm  (fig. 14).

I kisten, der var betrukket indvendig med 
tyndt stof, lå skelettet a f en ca. 30 årig m and 
(fig. 15) iført en strikket ulden hue, hv o ru n 
der der var bevaret et halvlangt krøllet 
blondt hår.

Den strikkede hue var dobbelt m ed en 
temmelig grov inderhue og en finere, m ulig

Fig. 15. Grav 21. Færdigudgravet. (Fot. SEA 1984).
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vis m askinstrikket yderhue. Y derhuen havde 
et m ønster i en b lågrøn farve bestående af 
smalle striber og to b rede p letm ønstrede bo r
ter -  såkaldt ikatm ønster, frem kom m et ved 
b rug  af pletfarvet garn.

Det er dog sandsynligt, at den  døde ved 
gravlæggelsen også h ar været iført en nu  helt 
forsvundet skjorte, frem stillet a f plantefibre.

Antropologi
Selv om bearbejdningen  a f skeletm aterialet 
netop er påbegyndt, er det dog allerede m u
ligt at give visse udsagn om de 21 gravlagte, 
hvis jordiske rester efte r ekspeditionens af
slutning blev bragt til K øbenhavn til n æ r
m ere undersøgelse.

A ldersfordelingen synes efte r de foreløbi
ge bestem m elser at ligge m ed en nogenlunde 
jæ vn spredning  mellem ca. 18 år og 60-65 år. 
At d er er tale om så forholdsvis gamle perso
ner mellem de gravlagte er overraskende, 
idet m an um iddelbart ville have forventet, at 
det personel, d e r arbejdede m ed hvalfangs
ten, på g rund  a f arbejdets karak ter hørte  til 
de yngre årgange.

Det har ikke været m uligt ved den  forelø
bige gennem gang a f skeletm aterialet at kon
statere spor efte r fysisk overlast i form  af 
knoglebrud eller lignende, bortset fra et en 
kelt brækket, m en for længst helet skinne
bensbrud.

Enkelte a f de gravlagte h ar haft ganske 
voldsomt cariesangrebne tæ nder, m en i det 
store og hele synes de bevarede tæ nder at 
være nogenlunde gode. D er kan dog på næ 
sten alle tandsæ t konstateres m ere eller m in
dre voldsomme spor efte r kridtpiberygning, 
navnlig i form  a f a fru n d ed e  afslidninger af 
fortæ ndernes kan ter (fig. 13).

Om de kom m ende undersøgelser og ana
lyser vil give m ulighed for at sige noget om 
årsagerne til de gravlagtes død, e r end n u  u- 
vist. U m iddelbart må det forventes, at 
arbejdsulykker har været hyppigt forekom 
m ende såvel på havet i forbindelse m ed selve 
fangsten som på land i forbindelse m ed det 
bestemt ikke ufarlige arbejde m ed parte ring  
og trankogning. En m ulig dødsårsag kan og
så have været fejlernæ ring i form  a f skørbug
-  søm ændenes svøbe.

»Hvalfangsten er først og sidst en historie om 
tran« således ind leder historikeren Sune Dal- 
gaard sin disputats fra 1962 om den dansk
norske hvalfangst. Men hvalfangstens histo
rie er trods alt også andet end tran . Det er 
bl.a. beretn ingen  om dristige sø- og fangst
folks arbejde u n d er prim itive og farlige fo r
hold, hvor de, ofte m ed livet som indsats, 
skaffede de efte rspurg te  hvalp roduk ter til et 
hungrende europæisk m arked. En indsats, 
d er kun sjældent eller aldrig har fundet 
plads i sam tidens skriftlige kildem ateriale.

Ofte blev det eneste håndgribelige vidnes
byrd om disse m ænds arbejde en grav på en 
øde og forblæst kyst ved b redden  af N ordis
havet.

Skal det sparsom m e, skriftlige m ateriale 
om den dansk-norske hvalfangst i 1600-tallet 
suppleres m ed ny viden om arbejdsforhold, 
klæ dedragt og livsvilkår for de m ennesker, 
d er arbejdede m ed fangsten, så er den  eneste 
m ulighed at foretage arkæologiske undersø 
gelser på de end n u  bevarede lokaliteter på 
Svalbard.

Med ekspeditionen i som m eren 1984 er 
der lagt g ru n d en  til et sam arbejde mellem 
norske og danske forskere, d er forhåbentlig  i 
årene frem over vil kunne føje nogle vigtige 
brikker til vor viden om det kortvarige, m en 
betydningsfulde kapitel i dansk-norsk sø- 
fartshistorie, som hvalfangsten ved Svalbard 
var.
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C. J. Thomsens fredningsinitiativ i 1828
En fodnote til fredningens historie

A / K i r s t e n - E l i z a b e t h  H ø g s b r o

Fig. 1. C .J . Thomsen. M aleri a f  
J • v . Gertner. 1849. Nationalmu
seet, Etnografisk Afdelings kontor.

Christian Jü rgensen  T hom sen behøver ikke 
nogen næ rm ere præ sentation i kredse, som 
har berøring m ed N ationalm useet. T h o m 
sens banebrydende arbejde og m angeartede 
store fortjenester inden for arkæologi og mu- 
seumsvæsen har ikke været overset a f efte rti
den. Hans frug tbare virke har været gen
stand for grundige undersøgelser. Alligevel 
håber jeg  med nedenstående at kunne kaste 
lys på endnu en facet a f T hom sens arbejde 
med fortidsm inderne.

Stavnsbåndets løsning i 1788 blev den  re 
form, som kom til at symbolisere bondestan
dens nye m uligheder. Men den  var kun en af 
de m ange love og fo ro rdn inger, der i

1780erne radikalt skulle bidrage til at bryde 
gamle m ønstre op. Også på om råder, ingen 
havde tænkt på.

U dskiftningen og hvad derm ed  fulgte in
debar, at landskabet helt æ ndrede  udseende. 
Ingen har sm ukkere og m ere indsigtsfuldt 
skildret det ham skifte, d e r fandt sted fra om 
kring 1800 som en konsekvens af landbore
form erne, end H ugo M atthiessen i sin bog 
om »Det gamle Land« (1942). U dflytningen 
af gårdene fra landsbyerne, de nye indheg
ninger om kring de udskiftede jo rd e r  og kilo
metervis a f stendiger kom til at præ ge det 
landskabsbillede, som vi er fortrolige med. 
Det der blev vores D anm ark.
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Fig. 2. Immervad bro. Opført 1786. Brodækket består a f  stenplanker, som er ca. 4 meter lange. Den eksisterende bro 
afspejler en tidligere konstruktion a f  træ.

Ja, selv befolkningen syntes at blive a n d e r
ledes. I 1803 skrev landbrugsøkonom en G re
gers B egtrup om agerdyrkningens tilstand 
bl.a. på Sjælland. Om  overdrev, som blev op 
dyrket. Om uudny ttede arealer (vådom rå
der?), som forsvandt. Det var som et nyt folk 
havde taget landet i besiddelse. »En hæ r af 
kolonister, husm æ nd m ed jo rd  er ligesom 
ved en magisk kraft tråd t frem  og har u d 
bred t sig over landet, og givet dets indre øko
nomi en ny spæ ndkraft. Landets m arv, bon
destanden, tilforn en hjælpeløs stand, til byr
de for sig selv og dens købere e r befriet af 
sine bånd og nyder nu en borgerlig  frihed.«
-  Er det ikke som at se O llerups gym naster 
for sig?

Blandt de m ange re fo rm er til rigets tarv 
var også den »store« vejforordning  fra 1793. 
Form ålsparagraffen tilkendegiver klart, at 
anlæg af nye veje overalt i riget er nødven
digt. Ikke alene til bekvem m elighed for de 
rejsende, m en navnlig »til fordel for landbo
erne i henseende til deres p roduk ters og va
rers desto lettere frem bringelse«.

Der havde været anlagt veje fø rend  1793 i 
Danmark. Fra m idten a f  1760erne var m an

u n d er Jean  M armillods ledelse begyndt an 
læggelse a f vejene fra K øbenhavn til F re
densborg og H elsingør og fra K øbenhavn til 
Roskilde. Men det nye i 1793 var, at d er for 
første gang forelå en samlet plan for vejnet
tets udbygning over hele landet. Vejene ind 
deltes i tre kategorier -  det var også noget 
nyt. Der var hovedlandeveje, som skulle fo r
binde rigets provinser, de m indre landeveje, 
amtsvejene, som skulle anlægges mellem 
købstæderne, og endelig de m ange biveje, 
f.eks. kirke- og sogneveje.

Med anlæg af de nye veje førte også, at der 
skulle opføres en m æ ngde nye b roer og sten
kister u n d er vejene. Også om bygningen af 
de nye b roer havde vejforordningen klare 
bestem m elser. Nu skulle det være slut med 
træ broerne -  i hvert fald i princippet. For 
frem tiden skulle d er overalt på hovedlande
veje og amtsveje opføres solide konstruktio
ner af kam pesten.

Men der var to problem er, der skulle over
vindes. Det ene var m angelen på kvalificeret 
arbejdskraft. Det andet var vanskeligheden 
med at skaffe de nødvendige stenm aterialer 
til opførelse a f de hundred-, ja  tusindvis a f
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broanlæg, små som store, over hele riget. 
Forordningens § 16 åbnede m ulighed for, at 
sten m.v. kunne tages frit på m arkerne inden 
for en vis afstand af de udstukne vejlinier. I § 
55 blev det næ rm ere eksem plificeret, at 
»hvor det er m uligt (bør man) betjene sig a f 
sådanne næ rliggende høje og bakker, ved 
hvis udgravning g runde je ren  i stedet for at 
vente adgang til godtgørelse for tab, heller 
må anse sin jo rd lod  fo rbed ret ved sådan u d 
gravning«. Uanset d er ikke direkte hverken 
er nævnt gravhøje (kæm pehøje) eller store 
stensætninger, så blev det disse levn fra o ldti
den, som i overvejende grad  kom til at levere 
m ateriale til vej- og broanlæg. Sådan havde 
det altid været. D er var så at sige hævd på at 
anvende sten fra m egalitanlæg og gravhøje 
samt andre m indesm æ rker (f.eks. runesten) 
som genbrug. Også ru in er efte r k irker og 
borge havde tjent som stenbrud. O m kring 
1800 blev denne frem gangsm åde næ rm est 
legaliseret og sat i system. I årene efter 1800 
kom der jæ vn gang i vejarbejdet. Der blev 
arbejdet flere steder på én gang, dels på Sjæl
land: på vejen fra Roskilde til K alundborg og 
dels på Fyn. Men efter 1807 blev tem poet sat 
ned. De følgende års m obilisering og besøget 
af den franske arm é i Jylland lagde for en tid 
en dæ m per på vejvæsenets aktiviteter. Først 
om kring 1815 kom d er a tter gang i sagerne.

Det sted i D anm ark, hvor vejarbejdet var i 
bedst gænge, var om kring Holbæk. H er fo re
gik arbejdet u n d e r oberstlø jtnant Caspar 
v. Kochens yderst energiske ledelse. H an var 
en af de to souschefer i vejkorpset, og han 
var en m and, som kunne overkom m e m ere 
end sit eget. Ikke uden  g rund  indstillede vej
korpsets chef m ajor v. H eyde ham  årligt til 
det største gratiale. Den store frem drift vej
arbejdet fik i Holbæk am t skyldtes fo r
m odentlig også, at d e r fra 1817 kom en ny 
am tm and, grev K nuth, som prio riterede vej
arbejdet højt b landt sine em bedsopgaver.

Ved årsskiftet 1827/28 udarbejdede v. Ko- 
chen en status over vejarbejderne i de fo re
gående 11 år i Holbæk am t, ud over det sta
dig igangvæ rende hovedlandevejsarbejde. 
Stort set alle de vigtige veje var nu blevet byg
get. Der var i disse 11 år eller sæsoners arbej
de anlagt 46 mil landevej, op fø rt 30 b roer af 
kam pesten og lagt ikke m indre end  1146 
stenkister. A f større arbejder m anglede der 
kun at afslutte den  store dæ m ning over Svin- 
ninge Vejle og broen u n d e r vejdæ m ningen, 
et arbejde som blev fu ld fø rt i de følgende år.

I dag u n d re r det ingen, at o m stru k tu re rin 
gen af landbruget og anlægget a f det storsti
lede vejnet også havde nogle helt utilsigtede 
negative konsekvenser. Alting koster. In g en 
ting blev helt som før. Og i forrige å rh u n d re 

Fig. 3. Holmegårds bro under den 
gamle Randers-Hobro-landevej, 
ved vestenden a f Glenstrup sø. De 
halvrunde isrygge på bropillerne er 
usædvanlige. Tanken ledes hen på, 
om der kan være tale om genbrug.
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de m åtte oldtidens levn, som en d n u  henstod 
på m ark og i skov, være m ed til at betale for 
udviklingen.

Der var enkelte, som så m ed bekym ring 
på, hvorfra stenene til de m ange stendiger og 
stensæ tninger samt kam pestensbroer blev 
hentet. En af de bekym rede m æ nd var en 
teolog, titulæ r professor J . H. Larsen i H ol
bæk. H an var her og d er og alle vegne. H an 
har sikkert været re t så irrite ren d e  m ed sin 
foretagsom hed og idelige snagen efte r oldsa
ger. Det er som om han  h ar siddet på ryggen 
af vejvæsenets folk. Men det fik være. Den 
hellige iver og interesse for levnene fra o ldti
den bræ ndte i ham . H ans skarpe iagttagelses- 
sans, hans årvågne blik og hans fine forståel
se for topografiske forhold  og sam m enhæ n
ge kom m er klart frem  i hans små bøger om 
Skippinge, Ods og Tuse h erred e r, d er u d 
sendtes i 1832 og 1842.

H eri b eretter han, hvad han næsten dag
ligt har set a f ødelæggelse a f oldtidens grave 
og »altre«, som han betegner stendysserne. 
H an er ikke i tvivl om, at det især er vej- og 
ikke m indst brobyggeriet, d e r e r den store 
trussel. Det er netop fra disse fortidsm inder, 
at de store sten hentes til overliggerne på

broer. Og det anlæg, d er h ar krævet mest, er 
broen m ed de 8 gennem løb over Store Vejle 
ved Svinninge.

Professor Larsen var en a f C. J. T hom sens 
m ange korresponden ter. Det frem går indi
rekte a f nogle breve, som findes i N ational
museets 2. afdelings arkiv, at det må være 
J. H. Larsen, som har skæ rpet T hom sens op
m æ rksom hed for, hvor h ård t vej- og brobyg
geriet tog på fortidsm inderne. Mellem li
n ierne i et a f brevene aner m an også, at L ar
sen har haft kontakt m ed vejarbejdets sted
lige leder, førom talte v. Kochen, og at denne 
næ ppe har været helt u fo rstående over for 
tanken om at træ ffe nogle foranstaltn inger til 
at fo rh ind re  de værste ødelæggelser.

Det er usikkert, nøjagtigt hvornår oldsags- 
kommissionen, dvs. T hom sen, e r blevet 
orien teret om tilstanden i Holbæk amt; an ta
gelig har det været i begyndelsen a f 1828. 
Det var klart, at vejvæsenets frem gangsrige 
og nyttige virke ikke var um iddelbart fo rene
ligt m ed de mål, som oldsagskom m issionen 
arbejdede for. Den 13. m arts 1828 drøftedes 
sagen i kommissionen. Det blev d erfo r be
sluttet, at d e r skulle tages kontakt m ed vejvæ
senet. Det sørgede T hom sen for, at d er blev

Fig. 4. »Jeg må dog se en stendysse eller en grøn høj titte op a f  en rugager.« skrev Lundbye til Lorentz Frölich.
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Fig. 5. Joh. Lundbye. Hankehøj. Efter årslandskab. 1846. Den Hirschsprungske Samling. Lundbye havde et sigte med 
at benytte oltidsminder som motiv. »Bonden skulle skåne stendyssen på  sin mark, når han så den aftegnet.«

gjort allerede den følgende dag, hvor han 
skrev et ind træ ngende brev til v. Kochen. 
Kommissionen roser det gavnlige og nyttige 
vejarbejde, som er foretaget i næ rheden  af 
Holbæk, m en vil dog ikke und lade at gøre 
opm ærksom  på, at dette arbejde på den an 
den side let kan give an ledning  til, at ikke få 
m onum enter fra den fjerneste hedenold  vil 
»forstyrres, forrykkes eller ganske forsvin
de«. Kommissionen betoner, at det »ingen
lunde er dens hensigt at ville lægge hindringer i 
vejen for et nyttigt arbejde eller ville søge at bevare 
ethvert dunkelt spor a f stensætninger eller gravhø
je«. Men hensigten er klar nok i brevet til 
v. Kochen, som anm odes om at sørge for, at 
der for frem tiden kun vil blive taget sten fra 
de m onum enter, som allerede er halvt eller 
helt ru ineredet. Kommissionens ønske er at

få ham  til at indse betydningen af at redde 
»ærværdige m indesm æ rker, der v idner om 
kraft og h ar henstået i årtusinder, og hvor 
m an i det m indste skylder at søge at overleve
re de betydeligste og m ærkeligste til vore ef
terkom m ere«. Kommissionen, dvs. T h o m 
sen, indser klart, at det ikke kan undgås, at 
m an må affinde sig m ed, at de m indre anseli
ge anlæg fjernes, eventuelt også de, som bæ
re r spor a f allerede at have været åbnet. Til 
slut foreslås det, at v. Kochen får den  tilsyns
m and, d er er på stedet, hvor arbejderne fo
regår eller skal foregå, til at give oplysninger 
om, hvilke m indesm æ rker d er e r sløjfet, og 
hvilke der m åtte være truede.

14 dage senere m odtog C. J. T hom sen fra 
v. Kochen en rapport, udarbejdet a f  hans til
synsmand på vejarbejdet i Holbæk amt, vej-
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pikør (vejassistent eller vejinspektør) L. C. 
Worsøe. W orsøe redegør på én gang klart og 
udførligt om, hvad d er e r sket. Ved læ snin
gen af hans redegørelse e r m an ikke i tvivl 
om, at han har forståelse for oldtidsm indes- 
m æ rkernes betydning. H an erk læ rer, at han 
altid har indskæ rpet en trep ren ø re rn e , som 
skulle forestå broarbejderne, dels at de ikke 
m åtte tage sten, hvor det kunne kræ nke ejen
dom sretten, dvs. ud  over hvad d er var fo re
skrevet i fo ro rdn ingen  af 1793, dels at de 
ikke m åtte forgribe sig på de gam le m onu
m enter. Ikke m indst var den en trep ren ø r, 
som forestod det store broanlæ g over Svin- 
ninge Vejle, blevet advaret om, at han skulle 
»vogte sig for at beskadige nogen u rø rt kæ m 
pehøj«. W orsøe gennem gik om hyggeligt, 
hvilke anlæg som efte r hans opfattelse var 
blevet genstand for ødelæggelse som følge af 
m angelen på store sten. W orsøe kan dog 
konkludere, at de skete skader alt i alt ikke 
var om fattende. H an slutter sin indberetn ing  
m ed, at »han sikkerlig skal træ ffe sådanne 
foranstaltn inger m ed samtlige hervæ rende 
stenhuggere, at enhver kæm pehøj, hvad en 
ten den i forvejen er beskadiget eller ikke, 
skal sikres for at røres ... uden  at den  K onge
lig Kommissions tilladelse først e r e r
hvervet«.

Det var store ord .
Ikke sært, at C. J. T hom sen  i sit svarbrev 

udtaler, at m an i kom m issionen har været 
m eget fornøjet ved at læse W orsøes redegø
relse, og at W orsøe m åtte være »en mere end 
almindelig vej pikør«.

T hom sen skitserede i sam m e brev til v. Ko
chen nogle re tn ingslin ier for, hvordan  man 
skulle gå frem , når det a f den  ene eller anden  
g rund  var nødvendigt at fjerne en gravhøj 
eller stensætning. Iøvrigt var det T hom sens 
mening, at når »først dækstenen er taget a f et 
gravkammer, er dets største skønhed borte«.

Ved udgangen af 1828 konkluderede Old- 
sagskommissionen i sit m øde, at m an var 
godt tilfreds m ed den  forbindelse, som var 
etableret m ed vejvæsenet og ikke m indst med 
vejpikør W orsøes person.

Det næste år fulgte kom m issionen sagen 
op. T hom sen skrev til vejkorpsets øverste 
chef, m ajor v. Heyde, og kom denne gang 
med en m ere udførlig  beskrivelse af, hvor

dan frem gangsm åden bu rd e  være og variere 
alt efter, hvilken slags gravhøj det m åtte være 
nødvendigt at fjerne. De tanker og overvejel
ser, som kom m er til ud tryk  i den  lange skri
velse til vejkorpsets chef, er stort set et resu
mé af indholdet i den lille pjece om »Nordi
ske O ldsager og Deres O pbevaring«, som 
oldsagskom m issionen udsend te i efteråret 
1831.

Det var helt klart, at T hom sen  i nogen tid 
havde syslet m ed denne problem stilling. Fra 
C. J. Thom sens korrespondance m ed de læ r
de venner i Sverige ved vi, at han  allerede i 
1826 var opm æ rksom  på, at det ikke m indst 
var ved m ark- og vejarbejderne, at fortids
m inderne stedse blev m ere og m ere truet. 
F jenderne var efte r T hom sens m ening »bøn
d er og alm uem ænd«. Det var dem , som ved 
deres daglige arbejde, hvad en ten  det var 
dyrkningen a f jo rd en  eller det dem  pålagte 
pligtige vejarbejde, gang på gang følte sig fri
stet til at forgribe sig på m indesm æ rkerne, 
som stod dér på m arkerne og bød sig så fri
stende til.

T hom sen var en pædagogisk natur. H an 
havde en sikker fornem m else for, hvordan 
man skulle kom m e igennem  m ed budskabet 
om at passe på o ld tidsm inderne på bondens 
ager. Det skulle i hvert fald ikke ske fra en 
prædikestol. »Nej,« skriver T hom sen, »hvad 
der én gang læses fra  en prædikestol forståes ofte 
ikke og glemmes.« Det er via alm anakken, m an 
skal nå bønderne og alm uen.« Thi det var en 
bog som ikke læses én gang men 10 gange, ja  stu
deres a f almuesviændene.« Selv kunne T h o m 
sen henvise til, at han havde haft held m ed et 
sådant initiativ. I alm anakken for 1826 havde 
han fået overladt den side, hvor d er ellers 
stod nogle astronom iske iagttagelser, til at 
skrive »Om Danefæ og Sager fra æ ldre 
T ider, som findes i Jorden«. H an kunne an 
befale sine svenske kolleger at benytte sig af 
alm anakm etoden. I 1829 fik han igen trykt 
sit lille inserat i alm anakken. Indho ldet er af 
samme længde som et læserbrev i vore dages 
aviser. T hom sen b ruger gulerod og stok-me
toden. G uleroden er dusøren, som holdes 
frem  for bonden, og stokken er straffen, han 
vil blive idøm t, hvis han sidder danefæ -be
stem m elserne overhørig.

Med et lille suk slutter T hom sen et brev til
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Fig. 6. Bro med 4 gennemløb ved 
Nr.Jernljse. Opført 1829. Vej- 
pikør L. C. Worsøe fik  indsat en be
stemmelse i licitationskontrakten 
om, at der til broens bygning ikke 
måtte benyttes sten, som var hentet 
fra  et oldtidsmindesmærke.

sin svenske kollega. »Man har sin nød med al
muen, mistcenkelig og udvidende går den sin egen 
skæve, ofte modsatte vej — hvortil kommer, at al
muen vil strax nyde godt af, hvad som findes.« I 
betragtning af de store præ m ier, som blev 
givet for opførelsen a f stendiger, ville det væ
re ubilligt a f en eftertid , som ikke h ar holdt 
sig tilbage, når det gjaldt om at udnytte n a tu 
rens ressourcer, at kom m e m ed form anende 
pegefingre!

Men hvordan gik det så m ed forståelsen 
hos vejvæsenet for at værne om fortidsm in
derne på m arken? Der er ingen tvivl om, at 
Thom sen selv har betrag tet sin indsats som 
vellykket — og at sam tiden dvs. hans arkæ olo
giske kolleger i ind- og udland  også har gjort 
det. Som den praktiske m and T hom sen var, 
har han givetvis anset det for realistisk, at 
man ikke kunne kom m e videre. T hom sen 
følte, at andre og m ere væsentlige opgaver 
skulle løses. T hom sen vidste at prioritere.

Hvad m an nok kunne have ønsket sig, eller 
hvad vi i dag vil efterlyse, er udtryk for et, 
skal vi kalde det m ere form aliseret tilsagn fra 
vejvæsenets side om at afholde sig fra at be
nytte fortidsm inderne som stenbrud.

I betragtning af, at T hom sen havde kon
takt med vejvæsenets øverste ledelse, kan det

undre , at der ikke blev givet en m eddelelse 
eller instruks til vejvæsenets m edarbejdere 
om at undlade at berø re  fortidsm inder, fø r
end oldsagskom m issionens tilladelse var gi
vet. Ikke m indst fordi v. Kochen efte r v. Hey- 
des død i 1829 var blevet vejkorpsets chef, og 
fordi v. Kochen i sine breve til T hom sen gi
ver udtryk for sin positive ho ldning til »sa
gen«. H ierarkisk, næ rm est militærisk opbyg
get som vejkorpset var, ville en instruks eller 
o rd re  næ ppe være blevet siddet overhørig.

Så vidt jeg  har kunnet se, findes d er intet i 
vejvæsenets arkiver, som peger på, at en 
m eddelelse om at skåne fo rtidsm inderne er 
blevet kom m unikeret gennem  systemet. Jeg  
fristes næsten til at sige tværtim od. I 1830 
blev der foretaget en ju ste rin g  a f bestem m el
sen om, hvorfra d er m åtte tages sten og grus. 
Det var im idlertid kun de ejendom sretslige 
aspekter ved dette problem , som blev be
handlet, og hvorom  d er blev lovgivet. Det 
kunne have været næ rliggende for v. Ko
chen, der nu var vejkorpsets chef, at have 
fået indføjet en sæ tning om, at kæm pegrave 
og andre oldtidsm indesm æ rker ikke m åtte 
røres uden  vejvæsenets tilsagn.

Det ville have lunet m ed et kongeligt bud. 
Ligesom m ed Stavnsbåndets ophævelse:
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Fig. 7.J . C. Dahl. Vinterlandskab ved Vordingborg. 1829. Statens Museum for Kunst. En blyantstegning med samme 
motiv dat. 26. ju li 1 8 2 5 findes i Bergen. (Maleriet hænger i kirkeministeriet).

Kongen bød intet m indesm æ rke fra oldtiden 
må røres uden  oldsagskom m issionens tilla
delse.

Men sådan skulle det altså ikke gå.
Det kom til at bero på frivillighedens p rin 

cip. Måske har T hom sen ikke ønsket nogen 
egentlig lovgivning på dette om råde. I hvert 
fald er det tankevæ kkende, at den  svenske 
F ornm innesförordning  fra 1828 øjensynlig 
ikke giver ham  anledning  til nogen kom m en
tare r eller bem æ rkning om, at det kunne væ
re gavnligt at få ind fø rt »svenske« tilstande 
på fortidsm indeom rådet i D anm ark.

Et sted gik det i hvert fald godt. Det var i 
Holbæk amt, hvor vejpikør W orsøe virkelig 
var grebet a f sagen. A llerede i 1829 havde 
han på eget initiativ indføjet en bestem m else 
i en licitation over b roarbejdet ved Ondløse, 
at »Ingen a f de gamle kæmpehøje, begravelser eller 
andre oldtidsmindesmærker må under nogen som 
helst påskud røres, omend også grundejeren giver 
sit samtykke dertil. Fhi attrås bortryddelse a f sligt

må dertil først erhverves tilladelse a f Den Konge
lige Kommission for Oldsagers bevaring«. — Og 
denne bestem m else holdt sig troligt i licita- 
tionskontrakterne i Holbæk am t gennem  de 
følgende årtier, endda i 1850erne m ed en 
lille udvidelse »efter gæ ldende anordning«!! 
Gad vide, hvad det var for en anordning?

N år d er ikke blev opnået de resultater, 
som vi i dag tillader os at efterlyse, hæ nger 
det nok sam m en m ed, at d er var så m ange 
andre ting om kring fortidsm inderne ude i 
det åbne land, som skulle bringes på plads 
først. F.eks. en registrering  af, hvad der 
fandtes, og vurdering  af, hvilke m onum enter 
der skulle bevares urørte . T hom sen  selv gi
ver ikke udtryk for, at dette problem  tegnede 
sig for ham. D erim od var både om talte vejpi
kør W orsøe og professor J. H. Larsen inde på 
nødvendigheden af reg istrering  og p rio rite
ring af oldtidsm indesm æ rkerne, fulgt op af 
en lovgivning til at sikre bevaringen.

Der er for mig også et spørgsm ål, som
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træ nger sig på, når jeg  vil forsøge at vurdere 
Thom sens indsats i 1828. Det er den tilsyne
ladende beskedne forståelse for, at oldtids- 
m onum enterne ved deres fysiske tilstedevæ
relse i landskabet havde en selvstændig væ r
di. Det forekom m er mig, som om 
C .J. T hom sen først og frem m est betragtede 
oldtidsm inderne som videnskabelige arkiver 
eller depoter.

Om C. J. Thom sen ved vi, at han  havde 
venner blandt sam tidens kunstnere — guldal
derm alerne. H an havde et livslangt venskab 
med den store norsk-danske m aler J. C. Dahl, 
som opholdt sig i D anm ark fra 1811 til 1818. 
Vi ved også, at T hom sen  foretog ud flug ter i 
naturen  sam m en m ed J. C. Dahl, bl.a. på 
Præstøegnen, og at indtrykket fra en »kæm
pebegravelse« fæstnede sig hos J. C. Dahl. I 
1829 m alede han »Et vinterlandskab ved 
Vordingborg.« Med den næ re forbindelse, 
som var mellem Dahl og T hom sen, kunne 
man have ventet, at T hom sen  havde erh v er
vet dette maleri. Det gjorde han ikke. D er
imod havde han flere a f Dahls norske land
skaber. Øjensynlig foretrak  T hom sen n a tu r
billeder, hvor det susede og brusede.

Heller ikke Joh . Lundbyes m alerier a f fo r
tidsm inder synes at have vakt den  interesse 
hos Thom sen, m an kunne have troet. M ang

lede Thom sen fornem m else for samspillet 
mellem m onum ent og omgivelser, og var det 
i så fald en »mangel«, han  delte m ed flertallet 
i sin samtid? Det tro r jeg.

På et par billeder a f Lundbye fra Vejrhøj 
synes jeg, der er fine signaler om, at m alerne 
viste vejen, når det dre jede sig om at vække 
forståelsen for, at fo rtidsm inderne er intim t 
knyttet til det landskab, hvori de ligger, og at 
de for os er um istelige detaljer (se side 24). 
Ubelejligt liggende for nogle, m en til glæde 
og løftelse for de fleste. De er selvfølgelige 
accenter i det, vi fo rb inder m ed dansk natur.

I 1828 fik C. J. T hom sen etableret en kon
takt m ed vejvæsenet m ed henblik på at sikre 
m indesm æ rkerne m od totalødelæggelse i 
forbindelse m ed vejarbejdet. Det synes, som 
om han selv og hans sam tidige var tilfredse 
med, hvad d er blev opnået. I Holbæk am t 
udsprang  også resu ltater a f T hom sens initia
tiv. Men vi skal helt frem  til om kring 1890, 
førend de antikvariske m yndigheder for al
vor gik aktivt ind i arbejdet for at få udarbej
det instrukser til vej- og jernbanevæ sener om 
at undlade at gå for h årdhæ nde t frem  over 
for fortidsm inder. Først ved n a tu rfred n in g s
lovens bestem m elser i 1937 (§2) og i 1969 
(kap. VII) blev d er lovgivet på dette om råde i 
Danm ark.

Fig- S. Joh. Lundbye. Landskab. Udsigt mod Vejrhøj og Dragsholm 1840. Ny Carlsberg Glyptotek. Her findes såvel 
rester a f en stendysse i forgrunden som gravhøje, der kroner Vejrhøjbuen. Også middelalderen er repræsenteret med 
Dragsholm slot, vel at mærke som det må have set ud mange år førend Lundbye malede sit billede. På det tidspunkt var 
tårnet sunket i grus og murene kalket hvide.
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Anvendelse af røntgenstråling i arkæologien
A f  B i r t h e  A m d r u p  G o t t l i e b

En stor del af m useets virksom hed består i at 
søge inform ation. M ange oplysninger får vi 
ved at undersøge og iagttage arkæologiske 
genstande, dels nyopgravne fund , m en også 
genstande, som ligger i m useets sam linger.

U ndersøgelserne kan ganske enkelt bestå i 
at se og føle eller veje genstanden  i hånden , 
m en ofte må m an anvende m ange forskellige 
hjæ lpem idler for at opnå en nøjagtig beskri
velse a f genstanden.

U ndersøgelser a f m useum sgenstande be
grænses på afgørende vis ved, at det norm alt 
ikke er m uligt at pille genstanden  fra h inan 
den eller lave snit på kryds og tværs for at 
stille sin nysgerrighed over, hvad en  ting be
står af, hvordan den  er lavet, eller hvad den 
har været b rug t til.

N ationalm useets konserveringsafdeling fik 
i begyndelsen af 60erne ind rette t et blybe- 
klædt rø n tgen rum  udstyret m ed to industri
røn tgenappara ter, som norm alt bruges til 
undersøgelse a f bl.a. svejsesømme og flyve
m askinevinger. Det ene ap p ara t har en kapa
citet fra 80 kV til 200 kV og er d e rfo r anven
deligt til svære m etalgenstande. Det andet 
går fra 30 kV til 80 kV og bruges mest til træ,

RONTGENROR

Fig. 1. Optagelse a f  et almindeligt røntgenbillede.
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tekstil og m eget n ed b ru d te  og tynde m etal
genstande.

R øntgenstråling frem bringes ved hjælp af 
et røn tgenrør. R øntgenrøret består a f et lu ft
tom t glasrør m ed en anode i den  ene ende og 
en katode i den  m odsatte ende. K atoden er 
en spiralsnoet w olfram tråd, som bringes til at 
gløde på sam m e m åde som en elektrisk pære, 
og anoden består a f en vandkølet w olfram p
lade. Ved at sætte højspæ nding over anode 
og katode vil katoden udsende en elek tron
strøm , som ram m er anoden, og derved opst
år røn tgenstrålingen i anodens overflade. Jo  
højere spæ nding (kilovolt), der tilføres rø n t
genrøret, desto m ere fart kom m er der på de 
udsendte elektroner, og røntgenstrå lingen  
bliver derved kraftigere og får en større gen
nem træ ngningsevne.

Ved hjælp a f rø n tg en ap p ara tu re t har vi i 
tidens løb undersøgt m ange forskellige m u
seum sgenstande. I det følgende vil blive givet 
eksem pler på anvendelse a f røn tgenstråling  
inden for arkæologisk konservering.

A Imindelig røntgenoptagelse
Sædvanligvis optages et røntgenbillede som 
vist på fig. 1. R øn tgenrøret er anbragt 1,10 m 
fra filmen, og genstanden er placeret oven 
på filmen, således at strålerne bliver m ere el
ler m indre absorberet a f genstanden og d e r
ved påvirker film en forskelligt alt efter gen
standens m aterialesam m ensæ tning og tyk
kelse.

Den etruskiske satyrm aske på fig. 2 frem 
træ der um iddelbart som en hel b ronzegen
stand, dog med en b rudrevne tværs gennem  
skægget. På røntgenbilledet a f m asken 
(fig. 3) ses det tydeligt, at de to bruddele er 
sam m ensat og styrket m ed læ rredsbånd på 
bagsiden. Man kan også se, at m aterialet ikke 
er ensartet i godstykkelse, idet sværtningen 
a f filmen varierer. Især på satyrens pande er 
sværtningen re t uensartet, og m æ rkerne ef



Fig. 2. En etruskisk satyrmaske fremstillet a f  bronze.
(Foto John Lee).

ter de enkelte ham m erslag kan ses m ange 
steder. Masken er altså banket op og ikke 
støbt. I ø jenhulerne ses, hvorledes pupillen 
er afgrænset a f  en m etaltråd, og hele glasde
len er fastgjort med en m etalstrim m el til m a
skens øjenhule. Glasøjet e r lavet separat og 
holdt sam m en af bronzeblik på bagsiden. 
H orn og ø rer er sat fast m ed blynitter gen
nem maskens bronzeblik.

Røntgenbilledet på fig. 4 er en optagelse af 
prydpladen på en af lu rerne  fra Brudevælde. 
På billedet ses en m ængde sorte prikker i va
rierende størrelse. Disse prikker er lu fthu l
ler, som er opstået u n d er støbningen af 
prydpladen, og som stam m er fra de gasser, 
der afgår fra bronzesm elten u n d er afkølin
gen. Når der er lufthu ller i m etalgodset, vil 
røntgenstrålingen ikke absorberes så meget 
som i massivt metalgods og giver d erfo r sorte 
pletter på filmen. De m ørke partie r i halv
kuglerne viser steder, hvor bronzen u n d er 
støbningen er blevet særlig tynd. Den hvide 
stribe, som udgår fra centrum , er lu rrø ret, 
som er kittet på prydpladen  og d erfo r ikke 
kunne ljernes, m en m åtte eksponeres med 
på billedet. På begge sider a f denne hvide

Fig. 3. Røntgenoptagelse a f satyrmasken fra  fig . 2. B il
ledet viser tydeligt, hvordan glasøjnene er fastgjort til 
masken. (Opt. BAG).

Fig. 4. Røntgenoptagelse a f prydpladen fra  en lur fu n 
det ved Brudevælde. (Opt. BAG).

stribe ses nogle lyse streger fra øskner, der 
sidder på prydpladen. Dette røntgenbillede 
med luftblæ rer og småfejl viser et typisk ek
sempel på en støbt genstand.
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Fig. 5. Spidsen a f  en sværdklinge fundet ved Søndersø 
ved Ålborg. (Foto John Lee).

Sværdklingen, som fig. 5 viser spidsen af, 
er fra Søndersø ved Ålborg. På røntgenbille
det af samme spids ses det, at klingen ikke er 
så simpelt frem stillet, som det um iddelbart 
synes. Klingen er dam asceret, dvs. frem stillet 
a f en sandwich bestående af skiftevis kulstof
frit og opkullet je rn . D enne sandwich er skå
re t i to strim ler, som er vredet m odsat og 
derved d an n er det m ønster, som ses på m id
terste del a f klingen på røntgenbilledet 
(fig. 6). Hvis m an vil anskueliggøre, hvorle-

Fig. 6. Røntgenbillede a f  sværdklingen fra  fig . 5. Det 
ses, at klingen er damasceret. (Opt. BAG).

des en sådan klinge er frem stillet, kan m an 
lave en m odel m ed en m ørk og en lys model- 
lervoks. De to slags voks vil da illudere de to 
typer je rn , og m an kan så vride sig frem , ind
til m ønsteret bliver, som røntgenbilledet 
viser.

Disse optagelser er typiske eksem pler på, 
hvorledes røn tgenstråling kan hjælpe os til at 
få m ere viden om, hvordan genstandene er 
fremstillet og om de håndvæ rksteknikker, 
der er blevet brugt.
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Fig. 7. Røntgenoptagelse a f  en suk- 
kertoplignende mumie. På billedet 
kan ses 4 kranier stammende fra  to 
små gnavere og to insektædere.
(Opt. BAG).

Røntgenundersøgelse a f ynumier 
M umier af voksne m ennesker er let genken
delige, og dog vil et røntgenbillede afsløre 
meget om alder, køn, helbredstilstand, og 
hvordan m um ien er fremstillet.

Hvis det d re jer sig om m indre m um ier, 
kan det være vanskeligt at gætte sig til indhol
det. Det er ikke velset at åbne m um ificerede 
objekter, og det gøres ganske sjældent. Men 
med røntgen kan vi uden  at beskadige gen
standen afsløre, hvad der gem m er sig i den.

I 1921 erhvervede Antiksam lingen en suk- 
kertoplignende m um ie fra Lord A m hersts 
auktion i London.

M umien er tidligere blevet røn tgen fo to 
graferet på et hospital. På dette tidspunkt 
skønnede m an ud fra røntgenoptagelsen , at 
det m åtte være to slanger, d e r var m um ifice
rede. Nyere og bedre film m ateriale har gjort, 
at vi nu er i stand til at lave bedre optagelser. 
D erfor har vi undersøgt m um ien påny. Til 
røntgenoptagelsen benyttede vi en meget 
finkornet film, der var anbragt mellem to fo
lier af bly i en lystæt papirkuvert. Dette kan 
give meget detaljerede billeder m ed gengi
velse a f selv de m indste detajler.

Den nye optagelse (fig. 7) afslørede, at der 
måtte være 4 individer i m um ien og ikke to
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Fig. 8. Princippet i optagelse a f  stereometrisk røntgenbil- 
ledpar.

som tidligere antaget. Det var dog stadig van
skeligt at se, hvilke knogler, der hørte  til hvil
ke dyr. Desuden kunne m an ane, at nogle af 
dyrene havde lem m er. Der m åtte altså være 
andet end slanger i m um ien.

For at få hoved og hale på dyrene i m um i
en lavede vi en stereom etrisk optagelse. På

fig. 8 ses, hvordan disse billeder optages -  en 
optagelse m ed genstand og film anbrag t til 
venstre for centerstrålen, og d erefte r en op
tagelse m ed ny film u n d er genstanden til høj
re for centerstrålen. Det billedpar, der d e r
ved frem kom m er, kan iagttages på et lys
bord  gennem  en stereobetragter. Man kan 
på denne m åde få en tredim ensional virk
ning frem , og det er m uligt at finde de knog
ler og kranier, der h ø re r sam m en. Med disse 
billeder kunne zoologen K nud Rosenvold på 
Zoologisk M useum  bestem m e, at det ikke var 
slanger, m en derim od to små gnavere og to 
insektædere, d e r »gemte« sig i m um ien.

S tereorøntgenoptagelser er også meget 
oplysende i and re  tilfælde, f.eks. inden u d 
gravning af arkæologiske jo rd p ræ p ara te r. 
Ved arkæologiske udgravn inger tager m an 
tit skrøbelige genstande ind på m useet som 
jo rd p ræ p ara t. H er kan p ræ parate t undersø 
ges og udgraves u n d er kontrollerede og be
kvemme forhold. En stereorøntgenoptagelse 
kan i disse tilfælde give oplysning om den 
nøjagtige placering af genstandene i forhold 
til h inanden, hvilket letter udgravningen.

/ /Vv tfr r o x
GABRIEL 

FfiANK

Fig. 9. Optagelsesteknik ved snitbilledradiografi (tomografi).
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Fig. 10. Røntgentomografi a f  bemalet trcestykke fra  kir
kestol. Metoden muliggør dendrokronologisk datering 
uden prøvetagning. (Opt. BAG).

Røntgentomografi
Tomografi betyder snitoptagelse. Tom ografi
ske røntgenoptagelser har i lang tid været an 
vendt til medicinske undersøgelser, og der 
findes i dag m eget avancerede tom ografer, 
som er com puterstyrede. Disse ap p a ra te r fin
des for det meste på hospitaler, og det er 
derfor kun undtagelsesvis m uligt at få lavet

en undersøgelse a f  en m useum sgenstand 
med denne m etode.

Ved hjælp af ap p a ra tu r ud lån t a f L abora
toriet for Teknisk Fysik III  på D anm arks tek
niske Højskole er det dog m uligt for os at 
lave tom ografiske røntgenoptagelser a f m in
dre genstande. Princippet i denne opstilling 
kan ses på fig. 9.

R øntgenrøret er fikseret, hvorim od gen
standen (hhv. patienten) og film en kører 
ru n d t synkront u n d er eksponeringen ved 
hjælp af en m otor m ed tandhju l og snore
træk. Det ud lån te ap p a ra tu r e r i princippet 
identisk, m en noget forenklet. H er er dog 
brugt en blænde, som begræ nser strålingen 
til en vandret stribe. D enne stribe rø n tg en 
stråling gennem træ nger genstanden og strej
fer derefter film en i hele dens længde.

Det snit a f genstanden, som rø n tgenstrå
lerne ram m er, vil efte rhånden  blive afbildet 
på filmen, fordi genstand og film ro te re r 
synkront u n d e r eksponeringen. Billedet vil 
altså gradvis dannes. Man kan som genstand 
tænke sig et søm på en træ plade; billedet af 
sømmet vil bestå a f m ange lyse striber, som 
dannes på film en i alle de positioner, film og 
genstand ind tager u n d e r en om drejning. Al
le striber vil skære i ét og samme punk t på 
filmen, nemlig der, hvor røn tgenstrå lerne  al
drig  ram m er, fordi søm m et absorberer rø n t
genstrålen. På denne simple m åde kan snit
billederne dannes.

Tom ografi kan bruges til dendrokronolo- 
gisk datering  af træ  (fig. 10), og ved kom pli
cerede genstande kan m etoden give supple
rende oplysninger om detaljernes indbyrdes 
placering (fig. 11 og 12).

Fig. 11. Røntgenfoto a f mumificeret fisk a f  aborrefamilien. I fiskens bugses rester a f  en lille fisk. (Opt. BAG).
Fig. 12. Røntgentomografi affiskemumien på fig . 11. Billedet viser et tværsnit lige bag gællerne på fisken. (Opt. BAG).
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Fig. 13. Opstilling til panoramaoptagelser. Fil venstre ses røntgenrøret med påmonteret spalteblænde, og til højre ses et 
drejebord drevet a f  en lille synkronmotor. (Foto John Lee).

Panoramaoptagelser
Cylindriske genstande såsom rø r og vaser er 
tit besværlige at røn tgenfo tografere . En sæd
vanlig røntgenoptagelse vil vise alle genstan
dens niveauer i et og sam m e plan. En stereo
optagelse vil give flere oplysninger, m en der 
vil dog være om råder, som ikke bliver tyde
lige, nem lig de dele, som står vinkelret på 
film planet. H er vil en teknik, hvorm ed m an 
kan udføre en panoram aoptagelse, være an 
vendelig. Blænden, som blev brugt til tom o
grafi, kan også bruges til panoram aoptagel
ser. Den skal blot drejes 90° om længdeaksen, 
så røn tgenstrålingen  kom m er fra en lodret 
spalte (fig. 13). G enstanden  anbringes på en 
drejeskive drevet a f en synkronm otor. R ønt
genfilm en anbringes langs indersiden  af 
genstanden m ed et lille overlap, så det e r sik
kert, at alt kom m er m ed på optagelsen. I d re 
jeskivens cen trum  fastgøres en blycylinder. 
Denne blycylinder fo rh in d re r røn tg en strå 
lingen i at påvirke den  m odstående side af 
filmen u n d er eksponeringen. Drejeskiven 
bevæger sig u n d er optagelsen, og derved o p 
nås en billedlig udfo ldning  af genstanden 
uden fortegning. Systemet har været an 
vendt på et brudstykke af en lu r fra Hallens- 
lev mose. Det om råde, d er skulle undersøges, 
var en såkaldt m eandersam ling, hvorm ed 
man har samlet blæ seinstrum entets forskel
lige rørstykker (fig. 14).

Fig. 14. Almindeligt røntgenbillede a f  et rørstykke fra  en 
lur fundet ved Hallenslev. I midten ses en meandersam
ling, der fremtræder som en lys kors lignende figur. (Opt. 
BAG).
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Fig. 15. Panoramaoptagelse a f  me andersamlingen fra  fig . 14. (Opt. BAG).

På panoram arøntgenbilledet fig. 15 ses, at 
godstykkelsen på det bronzestykke, som fo r
binder de to rør, e r tykkere end gods
tykkelsen på rørstykkerne. Det kan også ses, 
at rørene er støbt sam m en, da forbindelses- 
stykket viser tydelig støbestruktur. I overgan
gen mellem rø r og forbindelsesled er noget 
m ateriale løbet ud, således at d er er et dob
belt lag bronze, hvor delene mødes.

E lektronradiografi
E lektronradiografi er en m etode, som med 
fordel kan anvendes på m useum sgenstande. 
Princippet ved m etoden er, at det ikke er

Hg. 16. Et stykke forvitret kirker ude glas. Glasset er be
malet med en opslemmet kobberforbindelse, som næsten er 
umulig at se på grund a f  kalk ogjord. (Foto John Lee).

røntgenstrålerne, som påvirker film en d irek
te, m en at de frigør elek troner i objektets 
grundstoffer, som så eksponerer filmen. 
Tunge g rundsto ffer frigiver flere e lek troner 
end lettere, og m an kan d erfo r få et billede af 
variationen af g ru ndsto ffer på en overflade. 
M etoden kræver m eget tæt kontakt mellem 
film og overflade og er d erfo r kun egnet til 
tynde, bem alede flader eller tekstiler. Som 
eksempel ses et elek tronrad iografi a f et styk
ke bem alet kirkerudeglas. Det opslem m ede 
farvestof er ellers um uligt at se på glassets 
forvitrede overflade (fig. 16 og 17).

Fig. 1 7. Elektronradiografi a f  kirkerudeglasset fra  
fig. 16. Det påmalede mønster fremtræder her tydeligt. 
(Opt. BAG).
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Fig. 18. Relikviegemme a f  bly. 
(Foto John Lee).

Neutronradiografi
Ved neu tronrad iografi anvendes n eu tro n e r 
fra en atom reaktor. I m odsæ tning til rø n t
genstråler stoppes n eu tro n e r kraftigt af 
brintholdige, lette stoffer som vand og kul
brin ter, m en gennem træ nger let bly og an 
dre tunge stoffer. D erfor kan n eu tro n rad io 
grafi bruges i undersøgelser, hvor m an har 
form odning om, at der gem m er sig træ , ben, 
tekstil eller pap ir inde i en m etalgenstand. 
For at illustrere m etoden h ar DR-I på For
søgsanlæg Risø lavet en optagelse a f  et relik
viegemme af bly (fig. 18). D er er ofte netop 
tekstiler, træ , ben eller pap ir i disse gem m er, 
som ikke lader sig åbne uden  at ødelægge 
blybeholderen. Relikviegem m et viste sig at 
indeholde et stykke tekstil, genkendeligt på 
de bløde h jø rner og fo lder (fig. 19).

Fig. 19. Neutronradiografi a f  relikvie gemmet, optaget 
vedDR-1 på Forsøgsanlæg Risø.

Ikke-destruktive analyser
N år m an har undersøgt form en på en gen
stand, er det næste spørgsm ål: Hvad er den 
lavet af? M ange m ener at kunne se, hvilket 
metal en m useum sgenstand er frem stillet af, 
og de gæ tter tit rigtigt. Men en form odning  
eller et gæt er ikke nok, hvis m an vil sam m en
ligne en g ruppe m ønters kemiske sam m en
sætning for at kunne afgøre, om de kan være 
lavet samme sted, eller om nogle skulle være 
forfalskninger. Det kan også være af afgø
rende betydning for valg a f korrek t konser
veringsm etode at vide, hvilken kemisk fo r
bindelse et korrosionslag består af.

Ved genstande a f  arkæologisk værdi er det 
væsentligt, at sådanne analyser kan foretages 
uden at beskadige genstandene. Til dette 
form ål kan m an m ed stor fordel anvende 
nogle egenskaber ved røntgenstråling, som 
også forekom m er ved synligt lys, nem lig 
fluorescensstråling og diffraktion.

Røntgenfluorescensanalyse
M ange har sikkert bem æ rket det blåhvide 
lys, som papir og tøj udsender, n år det ram 
mes af det ultraviolette lys fra en højfjeldssol. 
Dette skyldes, at papir og vaskepulver ofte 
tilsættes »optisk hvidt«, et stof, som udsender 
synlig fluorescensstråling, når det bestråles 
af det m ere energirige ultraviolette lys.

Ved røntgenbestråling  a f en genstand vil 
der udsendes en røntgenfluorescensstråling,
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Fig-, 20. Energidispersiv røntgenfluorescensanalyse a f et irsk relikviesk rin.

som vil have en ganske bestem t energi for 
hvert grundstof, ligesom ethvert stof vil u d 
sende bestem te farver i en gasflamme.

Røntgenfluorescens kan analyseres i et 
røntgenspektroskop efter sam m e princip, 
som det synlige fluorescenslys kan analyseres 
i et optisk spektroskop. Man vil ofte fo re
trække at benytte en røn tgendetek to r a f sili
cium, som om danner fluorescensstrålingen 
til elektriske im pulser, hvis styrke afhæ nger 
af strålingens energi. Disse im pulser opsam 
les og analyseres i et com puterlignende in
strum ent, en m ultikanalanalysator, som viser 
de enkelte fluorescensenergier som toppe på 
en kurve, således at hver top svarer til et be
stemt g rundsto f (fig. 20).

Ved at anvende en sådan energidispersiv 
røntgendetek tor kan m an analysere selv ret 
store genstande, og en analyse kan foretages 
på 5-10 m inutter. De væsentligste u lem per 
består i, at m an ikke kan detek tere g ru n d 
stoffer lettere end svovl, og m an kan kun 
analysere de øverste få tusindedele millime
ter af overfladen. Det er nødvendigt at råde 
over et m indre com puteranlæ g for at kunne 
foretage en kvantitativ bestem m else af 
grundstofsam m ensæ tningen, m en ofte vil 
man være tilfreds m ed at vide, hvilke g ru n d 
stoffer en genstand indeholder, og om der er 
m eget eller lidt af dem.

En måleopstilling til energidispersiv rø n t
genfluorescensanalyse, som befinder sig på

Laboratoriet for Teknisk Fysik III, ses på 
fig. 21.

N etop på fig. 21 (se side 40) analyseres u n 
dersiden af et irsk relikvieskrin. Man har tid 
ligere m ent, at skrinet bestod a f  forsølvede 
p lader i forgyldte ram m er, m en en røn tg en 
fluorescensanalyse viste, at overfladen består 
a f henholdsvis tin og kobber.

Et udstyr til røntgenfluorescensanalyse er 
fast inventar på m ange m useer i udlandet, 
men den høje pris på over 200.000 kr. har 
hidtil gjort det nødvendigt for N ationalm u
seet at få sådanne undersøgelser foretaget 
ude i byen, dvs. på Geologisk C entralinstitut 
for m indre genstandes vedkom m ende og på 
Laboratoriet for Teknisk Fysik II I  for større 
genstandes vedkom m ende.

Røntgendiffraktion
Hvis m an en m ørk aften  ser på en fjern gade
lampe og sam tidig ho lder en nylonstrøm pe 
op for øjet, vil m an se gadelam pen omgivet 
a f et regelmæssigt m ønster a f lyspletter eller 
sågar farvede ringe. M ønsteret afhæ nger a f 
strøm pens regelmæssige vævning, et tæ ttere 
væv giver et m ere u d b red t m ønster og om 
vendt. Dette fæ nom en kaldes diffraktion. 
Anvendes røntgenstråling  i stedet for synligt 
lys, en krystallinsk forbindelse m ed sine re 
gelmæssigt anbrag t atom er i stedet for en 
strøm pe og en fotografisk film i stedet for 
øjet, vil et tilsvarende fæ nom en opstå: R ønt
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Fig. 21. Måleopstilling til energidispersiv røntgenfluorescensanalyse ved Laboratoriet fo r  Teknisk Fysik III, Danmarks 
Tekniske Højskole. I midten ses det lodretstående røntgenrør. Røntgenstrålen ledes gennem et messingrør til et sekun
dært target og derfra gennem et mindre rør op mod genstanden, som skal analyseres. Den skråtstillede detektor til højre 
er nedkølet til minus 19 6° C med flydende kvælstof, som befinder sig i den hvide cylinder. (Foto John Lee).

genstrålen d iffrakteres i krystallen, dvs. sp re
des i bestem te re tn inger, og d an n e r på fil
men et m ønster, som helt afhæ nger af, hvor
dan atom erne sidder i krystallen. Da atom er
ne sidder forskelligt fo r forskellige stoffer, 
kan m an bruge røn tgend iffrak tion  til at 
identificere krystallinske forbindelser. Næ
sten alle uorganiske forbindelser, f.eks. salte 
og m etaller, er krystallinske.

Den enkleste og mest anvendte m etode til 
røn tgendiffrak tion  består i at anbringe et 
pulver a f den krystallinske forbindelse, m an 
vil undersøge, i et snævert glasrør, og i en 
passende afstand anbringe en film strim m el 
rund t om glasrøret. Bestråles pulverprøven 
med røntgenstråler, vil disse d iffrakteres i 
pulveret og danne et ringm ønster på filmen 
(fig. 22). Opm åles ringenes diam eter, kan 
man ofte forholdsvis let identificere pulver
prøven. I m odsætning til røntgenfluorescens

giver røn tgend iffrak tion  oplysning om den 
nøjagtige kemiske forbindelse, f.eks. indhol
det a f krystalvand.

M etoden h ar både fordele og u lem per ved 
undersøgelse a f arkæologiske genstande; selv 
om det ofte er nødvendigt at ud tage en prøve 
af genstanden, e r det tilstrækkeligt m ed få 
milligram til analysen. M indre genstande kan 
analyseres direkte uden  prøvetagning. En 
undersøgelse tager norm alt et par tim er, fo r
di filmen er længe om at blive eksponeret. 
M etoden er dog ikke følsom nok til sporstof
analyser.

R øntgendiffraktion anvendes ofte til u n 
dersøgelse af korrosionsprodukter. Derved 
får m an grund lag  for at vælge den  bedste 
konserveringsm etode, og m an kan ved an 
løbne genstande, som har stået m ange år på 
magasin eller i udstillingsm ontre, påvise de 
skadelige m iljøfaktorer.
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Fig. 22. Røntgendiffraktions optagelse (Debye-Scherrer) a f  korrosionsprodukt fra  Kristusfigur. Analysen viser tenorit 
(CuO). (Opt. Lab. fo r  Tekn. F ysik lll).

Fig. 23. Diffraktionsmønster (Laue) fra  en præget sølv
mønt. (Opt. Lab. fo r  Tekn. F ysik lll).

Fig. 24. Diffraktionsmønster fra  en støbt sølvmønt. (Opt. 
Lab. for Tekn. Fysik III).

Ringm ønsteret, som dannes på film strim 
len ved røntgendiffrak tion , opstår, fordi 
prøven pulveriseres, således at den  består a f 
et stort antal små krystaller, som ligger vil
kårligt i forhold til h inanden . Hvis prøven 
bestod af fæ rre og større krystaller, ville d er i 
stedet for et regelmæssigt ringm ønster d an 
nes små pletter på filmen, fordi rø n tg en strå 
len nu kun ram m er nogle få krystaller. Man 
kan således se, om en m etaloverflade består 
a f m ange små eller få større krystaller. En 
støbt genstand vil u n d e r størkningen danne 
store krystaller (0,1-1 mm), hvorim od en be
arbejdet overflade vil have fået defo rm ere t 
krystallerne og bestå a f m ange små og vilkår
ligt o rien terede krystaller.

M etoden kan bl.a. anvendes til at afgøre, 
om en m ønt er præ get eller støbt. Det sidste 
vil ofte være tilfældet ved en forfalskning. 
Fig. 23 viser d iffraktionsm ønsteret for en an 
tik sølvmønt, m edens fig. 24 viser m ønsteret 
for en sølvmønt, som på g ru n d  af sin nøjag
tige lighed m ed en kend t m ønt, selv i rid ser
nes placering, var m istænkt for at være en 
afstøbning.

Fremtidens muligheder
Udviklingen inden for røn tgenundersøgel
ser vil i væsentligt om fang blive præ get a f 
com puterteknologi. Det e r i dag m uligt at fo
retage radiografiske optagelser uden  anven
delse a f film og m ed direkte lagring af bille
det på com puter. Med digital b illedbehand
ling kan m an da frem hæ ve kontrastsvage de
taljer som ellers er svære at se på en alm inde
lig røntgenoptagelse. Ligeledes vil de filmba- 
serede analysem etoder m ed fordel kunne e r
stattes a f elektronisk reg istrering  og bereg
ning. Frem tidens publikum  vil således d irek
te kunne hente alle undersøgelsesresultater 
om museets genstande hjem  i stuen fra et 
centralt com putersystem  på m useet.
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Frihavnen
-  den første Kongemoseplads

A f K n u d  A n d e r s e n

Årene om kring å rhundredsk ifte t var en g rø 
detid for udforskningen  a f den  æ ldre stenal
der i D anm ark. I selve åre t 1900 udkom  »Af
faldsdynger fra S tenalderen«, et kæm peværk 
hvis illustrationer har en kvalitet d e r ikke se
nere er overgået. H ovedm anden  i det hold af 
arkæologer, zoologer, botanikere og geolo
ger der stod bag undersøgelserne og publice
ringen var Sophus M üller. Bogen blev det 
g rundlæ ggende værk om Ertebølle g ruppen , 
en plads det stadig indtager. Ud over selve 
Ertebølle havde det blikket re tte t m od denne 
gruppes forhold  til den  følgende periode, 
den yngre stenalder, m en d er var ingen fo r
søg på at klare forholdet til den  foregående, 
Maglemose. Det skyldtes vel at udgravningen  
af M ullerup bopladsen i M aglemose ikke var 
afsluttet. I 1903 publicerede Sarauw denne i 
Å rbøger for N ordisk O ldkyndighed, et skel
sæ ttende værk d er flyttede vort lands historie 
et stort skridt tilbage i tid.

Disse afhandlinger er kend t a f alle der a r 
bejder m ed æ ldre stenalder, og frem kom sten 
a f dem  Fik betydning langt ud  over landets 
grænser. M indre kendt er det at d e r allerede 
et par år før var frem draget et fund  d er hø
re r til den tredje a f æ ldre stenalders g ru p 
per, nem lig den d er nu oftest kaldes Konge- 
mose kulturen , og som altså udfyldte ru m 
met mellem M aglemose og Ertebølle.

H er, som næ sten altid, var det en kom bina
tion af »tilfældige« om stæ ndigheder og en 
iagttager der havde øjnene m ed sig og var 
besat a f en glødende interesse for det d er 
skjulte sig i jo rd en . Det tilfældige forhold var 
at m an i årene 1891 og 92 tog fat på at skabe 
Københavns frihavn. Stedet til den blev valgt 
med om hu, en gam m el strandbred  hvorfra 
bunden skrånede ned m od det dybe havne
løb, og et ubebygget bagland d er ikke kræve
de m egen opfyldning. O m rådet blev ind 
dæm m et, tøm t for vand og m udder, og d e r
efter blev bunden  afgravet til den  fo rnødne
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dybde. Det meste arbejde skete m ed spade og 
skovl, og herm ed fjernede m an altså de øver- 
ste lag i de kom m ende bassiner. Iagttageren 
var kom m unelæ rer H ans Nielsen Rosenkjær. 
H an havde gennem  flere å r utræ tteligt op 
søgt de steder hvor Københavns u n d erg ru n d  
kom frem  ved byggeri, kloaknedlæ gninger 
og lignende. Hvad han så, beskrev han både 
geologisk og historisk. Det blev trykt i et lidet 
kendt tidsskrift »N aturen og M ennesket«, en 
forløber for »N aturens Verden« samt i en 
bog »Det underjord iske København« d er u d 
kom i 1906.

I artiklen i N atu ren  og M ennesket, bind IX 
1893 fortæ ller han  at »da det tidspunkt næ r
m ede sig at m an skulle begynde pum pningen  
af det første bassin ... bad jeg  om tilladelse til 
at gå ind på terræ net«. Den fik han, og »jeg 
har siden været d eru d e  flere gange om ugen, 
ofte endog hver dag« og fortsæ tter: »Jeg gik 
ud fra at der m åtte findes en del interessante 
ting som det nok var værd at se, selv om det 
var fo rbundet m ed en del anstrengelser og 
nogle ubehageligheder. Jeg  blev ikke skuf
fet.« Den 20. decem ber 1891 fandt han en 
blok af sam m enrustede kanonkugler, 60-70 
stykker, som han m ente m åtte h id rø re  fra et 
krigsskib der var sp runget i luften un d er 
slaget på Kongedybet i 1801, og m arinekyn- 
dige folk antydede at det kunne være blok
skibet D annebrog, det skib hvor O lfert Fi- 
scher havde hejst sin stander. E fter 4V2 times 
kam p sprang D annebrog i luften.

Det var jo  m eget spæ ndende, m en det var 
nu især de geologiske forhold der havde 
hans interesse, og hvad han så tolkede han 
således. E fter istiden har terræ net ligget oven 
vande og været bevokset m ed skov, og i for
dybninger dannedes der tørv. Senere er ha
vet træ ngt ind og har aflejret et lag grus, hvis 
tykkelse var fra et par tom m er til to fod. I de 
tørvefyldte aflejringer u n d er gruset fandt 
han bl.a. væltede egestam m er -  en a f dem



var 24 alen lang og 1 V2 alen tyk. I den  syd
vestlige mose (det er den der på kortet er 
m ærket I) fandt han en m æ ngde trækul, fi
skeskæl, flint og lidt knogler der lå fra selve 
bunden, op gennem  tørven og helt oven på 
den. Det er herfra  at hovedparten  af oldsa
ger stam m er. H ans skildring af lagfølgen er 
ikke helt klar, da den ikke støttes a f profiler. 
Men han konkluderer at selve bopladsen må 
have ligget på en lav m oræ nebakke lige syd 
for mosen, på en tid da landet lå 12-14 fod 
højere end nu, og at oldsagerne er spred t 
helt ud mod nordøst til 12 fods kurven, hvor 
de altid lå nederst i strandgruset.

Der blev lidt senere foretaget et par geolo
giske undersøgelser m ed beskrivelse a f lag
følgen, dog kun m eget lidt om kring boplad
sen. I 1920 sam m enfatter K nud Jessen resu l
taterne h era f i sin disputats »M oseundersø- 
gelser i det nordøstlige Sjælland« og bem æ r
ker (side 146) at de arkæologiske fund  er 
gjort i tørven i den sydvestlige mose på ca. -r-
2 m eter samt øst for m idterm olen på ca. -r- 
3.75 m eter i strandgrus oven på tørven. Om  
flintredskaberne spurgte han en af museets 
inspektører og re fe re re r at »denne h ar elsk
værdigt m eddelt mig at disse redskaber ikke 
tillader nogen næ rm ere datering  af fundet«.

Og derm ed slutter historien. O ldsagerne lå 
ret upåagtet i m useets kælder, indtil Chr. 
L. Vedbæk i 1937 så nøjere på dem  i fo rb in
delse med hans undersøgelser på Am ager. 
H an kom til det resultat at funde t m åtte være 
næsten sam tidigt m ed den undersøiske bo
plads C arstensm inde, og at det d e rfo r m åtte 
være et tidligt fund  fra det han kaldte »den 
gamle kystkultur«, et navn d er blev stående 
indtil B røndsted i 1955 om døbte det til 
»Kongemosekultur«. Men lad os se næ rm ere 
på hvor oldsagerne lå og hvad det var han 
havde fundet.

Ifølge Rosenkjær om fattede fundet ca. 500 
genstande, hvoraf langt de fleste var flækker. 
Han siger selv at »det kun var den m indste 
del af oldsagerne d er blev samlet op; arbej
det med udgravningen af bassinerne skulle 
gå hastigt, og det var ikke alle arbejderne der 
gjorde sig den ulejlighed at samle op, selv om 
dusører spillede en vis rolle«. F undforho lde
ne var heller ikke de gunstigste. D er var tem 
melig pløret, og skovl og spade er ikke de
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Fig. 1. Skitse over Frihavnsbassinerne. Kanonkuglerne 
blev fundet øverst oppe, omtrent der hvor der står Fri
havnen. Ingrid Dam del.

bedste redskaber til at grave ud  m ed. Vi må 
derfo r gå ud fra at m eget, især de m indre 
ting er gået tabt, m en det e r måske ikke så 
slemt som det lyder, for på en Kongemose- 
plads er det ikke netop de små ting, f.eks. 
m ikroliter, der spiller en rolle.

Fundet er beskrevet i m useets protokol og i 
en »beretning« d er er datere t ret skødesløst 
til »nov. 92« og m angler underskrift, så det 
er ikke en regulæ r beretning, m en snarere et 
in ternt notat som kan være udform et på 
grundlag a f  det Rosenkjær fortalte, da han 
afleverede oldsagerne. Protokollens oplys
ninger bygger på denne beretning.
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Fig. 2. Redskaber a f flin t og sten.
1. skævøkse, 2. grøns tens økse, 3. del a f  stort spidsvåben, 4. flækkeskraber med lige æg, 5. stikkel, 6. skævpil.

I beretningen noteres at d e r var syv pletter 
med oldsager, dog sådan at Plet III, IV og VI 
kun har givet 2-3 flintstykker hver. Langt det 
meste e r fra Plet I (på kortet m æ rket I), hvor 
oldsagerne lå dels på m oræ ne dækket a f et 
tyndt lag strandgrus m ed m uslinger og sneg
le, dels i tørv i en sænkning om kring et lille

vandløb. Fra denne Plet I kom m er hoved
parten  af flintsagerne og alle stykker af 
knogle og hjortetak, som alle lå spredt i tø r
ven. Og så tilføjes det ret um otiveret at »også 
ved V fandtes m ange sager«. D enne Plet V er 
ikke nøjere placeret, hverken på kortet eller i 
beretningen, m en sam m enhæ ngen hvori den
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nævnes tyder på at den  skal søges i forlæ ngel
se a f Plet I. Noget senere kom Plet V II frem . 
Den må høre til på om tren t samme sted som 
Plet I, og efter flintens udseende at døm m e 
har den ligget i tørv. At I og V II h ø re r sam 
men ses også d e ra f at ca. 150 flækker, de fle
ste er brudstykker, er betegnet som Plet I + 
VII. Resultatet må blive at der er et sam m en
hørende kompleks a f I, V og V II, dog sådan 
at V må søges lidt længere m od nordøst, dvs. 
hen imod og u n d er m idterm olen. Plet II 
fandtes ca. 400 alen nordøst for I, altså i det 
østlige bassin. Flinten her er vandrullet og 
om dannet.

Men er denne fordeling a f p letterne nu  så 
sikker? Ja, det er den. For en bekræftelse af 
at pletterne har ligget som her beskrevet kan 
fås helt uafhængigt a f disse lidt vage oplys
ninger. Man kan ud fra flintens udseende 
slutte en del om, hvor den er fundet, og 
hvordan forholdene har været der hvor den 
lå. U nder visse betingelser sker d er nemlig 
en om dannelse af flintens alleryderste lag, 
sådan at f.eks. en flække m ister sin o p rin d e
lige farve og bliver m ere eller m indre hvid 
eller grålig. Vi siger at den  er helt om dannet 
(den tekniske betegnelse er + 0). Er forhol
dene anderledes om dannes den kun delvis, 
hvilket viser sig som en m ere eller m indre 
blålig tone (altså -I- 0), og andre  steder sker 
der intet som helst m ed den (-h 0). En helt 
sikker forklaring på hvorfor og hvordan 
denne om dannelse sker Findes ikke. D er
imod ved vi hvor det sker. E rfaringer an d e t
steds fra, f.eks. fra U lkestrup hytterne, har 
gjort det helt klart at om dannelsen  især fin
der sted i selve bopladslaget, hvor flinten 
derfor er + 0 eller + t  0 , m en hvis den slet 
ikke om dannes eller i m eget ringe grad må 
den med det samme være indlejret i vand 
eller m eget fugtige omgivelser. Sådan går det 
i udsm iddet fra bopladsen, og det er netop 
sådan det kan ses på de ting der i beretn in 
gen henføres til Plet I + VII. Det må derfo r 
formodes at denne flint er fundet på eller 
lige ved Plet I. Dette kan være sket da man 
gravede dybere ned end i første om gang.

En anden æ ndring  af flintens udseende 
sker når den ligger og skvulper i en stran d 
kant; dens kanter bliver gnubbet og viser tal
rige sm åafspræ ngninger. Den slags flint er

her i Frihavnen fundet på Plet II, og i lidt 
m indre om fang på Plet V. Da det meste af 
den vandrullede flint h ar om dannet overfla
de må den oprindelig  have ligget i bopladsla
get, hvorfra den så a f det stigende vand er 
udvasket og flyttet læ ngere ud på et niveau 
der ligger ca. 2 m eter dybere. Den er her 
fundet i den nederste del a f strandgruset.

På denne m åde viser d e r sig et billede a f  en 
boplads der har været udsat for en vand- 
standsstigning, en transgression, som h ar re 
vet det øverste a f bopladslaget og slæbt en hel 
del ting m ed sig ned ad skråningen mod 
nordøst, hvor det så blev indlejret i det n e
derste a f strandgruset. F undet kan d erfo r 
med stor sandsynlighed siges at udgøre en 
helhed, og der h ar ikke været flere bopladser 
d er flyttede udad  e fte rh ån d en  som vandet 
faldt. Det må være æ ldre end  transgressio- 
nen. Denne transgression kan ikke dateres 
med fuld sikkerhed, m en da den  kun når op 
til ca. 1-2 m eter u n d e r det nuvæ rende havni
veau kan det ikke været andet end den der 
kaldes den tidlig-atlantiske, og derm ed  er vi 
tilbage i tid til et sted mellem 6000 og 5500 
f.Kr. En noget præcisere datering  a f fundet 
kan måske fås ved en kulstof-14 datering  af 
et stort stykke træ kul der kom m er fra tørven 
ved Plet I.

Det vi har a f oldsager er som sagt ikke en 
fuldstændig repræ sentation  af hvad d er var 
på bopladsen. Den plørede bund , det force
rede arbejdstem po, arbejdere for hvem  o p 
samling a f  ting var noget der forstyrrede og 
sinkede, alt det gjorde at det kun blev de iøj
nefaldende ting der kom m ed. Illustrationer
ne giver en fornem m else a f hvad d er var. 
Meget er gået tabt, det kunne ikke være an 
derledes, og alligevel er det bevarede et ty
pisk og fuldgyldigt m ateriale, tilstrækkeligt 
til en nøjere bestem m else a f ku ltu rtrinnet, så 
fundet kan sættes på plads inden for den  æl
dre del a f Kongemose g ruppen . Blokkene er 
få men helt som på de and re  pladser. De 329 
flækker er lange og regelmæssige, slået med 
sikker hånd, og det er disse flækker d er er 
brugt til arbejdsredskaberne. R edskaberne af 
flint om fatter kun få typer. D er er 4 kæ rne
økser af den type som Troels-Smith kaldte 
skævøksen, en robust og velform et økse, m en 
der er ingen skiveøkser. Så er der 9 flække
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skrabere, de syv m ed lige eller lidt skrå æg og 
to med udbuet æg; skiveskrabere som er hyp
pige i M aglem osefund er d e r ingen af. Stik
ler er re t talrige, d e r e r 6 kantstikler uden 
tvæ rretouche og et afslag af en stikkelæg. De 
lå mellem de overbrud te flækker, for typen 
var ukendt h er i landet indtil Erik W esterby 
beskrev dem  i 1927. B em ærkelsesværdigt er 
et m idtstykke af et stort spidsvåben af flint, 
fig. 2,3. Det er ca. 14V2 cm langt og altså 
b ru d t af i begge ender. Den bageste halvdel 
er firsidet (4,7 x 4,7 cm), mens den  forreste 
er tresidet. Typen blev beskrevet allerede i 
1896 af Sophus M üller, dog uden  at nævne 
stykket fra Frihavnen, og han forsøgte heller 
ikke at datere dem , da alle de kendte var en 
keltfund. Typiske eksem plarer e r afbildet i 
Therkel M athiassens bog fra 1943, »Stenal
deren  i Amosen«, og i m in »Stenalderbebyg
gelsen i den vestsjællandske Amose« fra 
1983. Nu ved vi at disse spidsvåben h ø re r til i 
den ældste fase a f Kongem ose g ruppen , m en 
vi aner ikke hvad de h ar været b rug t til. Fig. 
2,2 er en butnakket grønstensøkse, hvis nak
kedel er p rikhugget, og æ genden er fint 
glatslebet, endda så g rund ig t at et stort ar på 
oversiden er næsten helt bortslebet. Det må 
være en økse m an h ar sat pris på. Fig. 2,6 er 
en stor skævpil. Da jeg  engang i halv tredser
ne gik fundet igennem  fandt jeg  den  mellem 
de unum m ererede b rudstykker a f flækker. 
Ligesom stiklerne var disse skævpile ikke e r
kendt som redskaber. Det var igen W esterby 
der Fik øje på dem  i fundet fra Bloksbjerg, og 
i større tal kom de først frem  da Vebæk tog 
fat på de undersøiske bopladser på A m agers 
østside. Nu regnes de sim pelthen som ledety
pen for alle K ongem osepladser. D er er ikke 
fundet noget bor, og kun én kniv.

D er er en del redskaber a f tak og knogle. 
Fig. 3,1 er en trykstok (også kaldet slagstok) 
a f en fint tilslebet kronhjortetak , 24 cm lang. 
Der er talrige hugm æ rker ved bagenden, og 
forenden har den  sædvanlige afspræ ngning. 
På venstre side, 7-8 cm fra bagenden, ses to 
parallelle ræ kker a f svage indboringer, h en 
holdsvis 10 og 10. Ved fo renden  har oversi
den talrige snitm æ rker, dels re tte t m od spid
sen, dels lagt på skrå. Det kan være rester af 
et o rnam ent som delvis er blevet ljerne t da 
stykket blev om dannet til trykstok. Fig. 3,2 er

en del a f en h jortetak, delvis glatskrabet. Den 
er nu 20V2 cm lang, m en spidsen er afbrudt. 
Ved den i nu tiden  beskadigede bagende er 
der rester a f et cylindrisk hul, d iam eter ca. 10 
mm. Fig. 3,3 er en 23 V2 cm lang spids a f h jo r
tetak. Der er hugm æ rker ved bagenden  og 
glatslibning af selve spidsen. 2 cm fra ba
genden er der et 5V2 m m  bredt, cylindrisk 
hul som er boret skråt op m od roden, hvor 
det er beskadiget ved et nyere brud . Det er 
dog m uligt at denne spids er yngre end selve 
fundet. Det h ar endda været antydet at den 
kunne høre til i m iddelalderen. Fig. 3,4 er en 
benod m ed riller til indsæ tning a f skærper, 
146 X 8 X 8 mm. Rillerne er fint indskåret 
lige fra spidsen og næsten helt til skaftenden, 
hvor d er findes en ca. 2 cm lang, svagt m ar
keret skafttap. I rillen sidder (på den  o p rin 
delige plads?) en 22 mm lang m ikroflække, 
dens b redde må være 7-8 mm. Fig. 3,5 er en 
p ren  af en flækket rørknogle a f rådyr. Den 
usædvanligt elegante spids er 32 mm lang. 
Fig. 3,6 er måske en del a f eller et forarbejde 
til en lignende pren . D esuden næ vner p ro to 
kollen en 2 OV2 cm lang albuebensdolk. Den 
blev ikke genfundet ved gennem gangen. 
Man opsam lede også nogle flækkede knogler 
og u fo rarbejdede hjortetakker. H er skal blot 
nævnes et skinneben af havørn og et tilsva
rende af skovmår. Endelig er d er en del a f en 
østersskal.

O venfor blev pladsen datere t (geologisk) 
til engang mellem 6000 og 5500 f.Kr. H vor
dan stem m er det så m ed de fundne oldsa
ger? Jeg  har i bogen fra 1983 om talt en ræ k
ke pladser fra Åm osen der i næsten alle hen 
seender stem m er overens m ed Frihavnsfun- 
det og h ar på dette grund lag  udskilt dem  
som en æ ldre (ældste ?) fase af Kongemose 
g ruppen , og de skiller sig tydeligt ud fra det 
d er ellers kaldes »ældre Kongemose« (Villin- 
gebækpladsen og de ældste p ladser fra Ved
bæk om rådet). Disse gamle pladser h ar store 
spidsvåben, skævpile og undertiden  brede 
trapezer, m en ingen tværpile, og håndtags- 
blokke er aldeles ukendte. Det rokker ved 
den gængse opfattelse a f Kongemose g ru p 
pen som en udpræ get kystkultur og gør den 
jævngam m el m ed de yngste pladser a f Mag
lemose gruppen , en datering  som allerede 
blev antydet a f Vebæk.
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Fig. 3. Redskaber a f  tak og ben.
1. trykstok a f hjortetak, glattet (og ornamenteret?), 2. trykstok a f hjortetak; den ene ende afbrudt, den anden har rester 
a f et cylindrisk hul, 3. spids a f  hjortetak med hul ved roden, 4. benod med riller og et skærpe afflin t (på plads?), 5. pren 
a f mellemfod a f rådyr, 6. spaltet rørknogle a f  rådyr. Snitfladerne der er skåret med stikkel er glattet omhyggeligt. Det er
maske del af, eller forarbejde til en pren.

En sådan æ ndring af synet på Kongemose 
gruppen forudsæ tter dog en tilbundsgående 
undersøgelse a f g ruppens samtlige fund  fra 
det østlige D anm ark (Nord- og Midtsjælland 
og Lim fjordsegnene) og fra den vestlige del 
af Skåne. Der må også tages stilling til even
tuelle forbindelser til det øvrige Europa.

Men lad mig slutte m ed en d n u  engang at 
citere Rosenkjær. H an skriver som slutord: 
»Jeg har nu i over et å r i strengeste forstand 
ofret al m in fritid på studiet a f forholdene i 
Frihavnen, og jeg  er glad ved at have gjort 
det.« Og vi kan kun stryge topsejlet for ham  
og nikke anerkendende.
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Om bygningen af et vikingetidshus på Fyr kat
A / H o l g e r  S c h m i d t

Fig. 1. Fyrkat set fra  sydøst. I billedets mellemgrund ses lidt a f  borgvolden til venstre og modelhuset til højre. H. S. fot. 
januar 1985.

Vikingeborgen på næsset i Onsild ådal syd
vest for H obro blev i alt væsentligt udgravet 
og restaureret i årene 1950-63. Voldene, der 
oprindelig  var a f opstablede græstørv, støttet 
og beklædt m ed tøm m er, frem træ d er nu  som 
im ponerende græsklædte jo rdvolde. Vold
gravene er oprensede, og vejene og bebyg
gelsen er m arkeret m ed cem entudstøbning 
på den cirkelrunde borgplads. E fter at vold
stedet i 1954 blev statsejendom , blev denne 
om fattende restaurering  iværksat for at give 
besøgende et bedre indtryk af anlæggets sæ r
lige karakter, m en alligevel krævedes d er en 
betydelig viden og forestillingsevne, hvis 
m an på stedet skulle kunne danne sig et bil
lede af, hvorledes det ejendom m elige m onu
m ent frem tråd te for 1000 år siden.

På Trelleborg ved Slagelse, der var blevet 
udgravet og restau reret nogle år forinden, 
havde m an søgt at løse det pædagogiske p ro 
blem ved dels at opstille en rekonstruktions- 
model a f vikingeborgen og dels ved at bygge 
en model i fuld størrelse a f et a f de store 
krum væggede huse. Begge m odeller har al
tid været populæ re blandt Trelleborgs gæ
ster, og de har i de seneste å r sam m en med 
selve borgen gennem gået en tiltræ ngt istand
sættelse.

I overensstem m else m ed in ten tionerne har 
m odelhuset på Trelleborg givet anledning til 
en -  til tider næsten ophidset -  diskussion 
om, hvorvidt rekonstruktionsforsøget nu og
så gav udtryk for de konstruk tioner m.v., vi
kingetidens tøm rere havde benyttet, og den 
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ne diskussion er langtfra afsluttet endnu. N a
turligvis er det særdeles problem atisk at ville 
rekonstruere en stor tøm m erbygning, der 
kun har efterladt sig spor i jo rd en , m en i 
øvrigt er fuldstæ ndig forsvundet. A f hensyn 
til de besøgende besluttede en kreds a f bo r
gere i H obro alligevel i 1980 at forsøge at få 
bygget et tilsvarende m odelhus på Fyrkat, 
der samtidig skulle udtrykke en nutidig o p 
fattelse a f hustypens rekonstruktion. For at 
komme videre m ed sagen anm odede lokal
komiteen hervæ rende fo rfa tter om at u d a r
bejde et projekt, der kunne danne udgangs
punkt for fo rhand linger m ed Rigsantikva
ren, Fredningsstyrelsen og bygningsm yndig- 
hederne, således at det kunne blive fastslået, 
om det overhovedet var realistisk at forsøge 
at få et sådant hus bygget.

I forbindelse m ed projek teringen  m åtte vi 
først og frem m est finde ud af, hvor huset 
bedst kunne bygges. Da et fredet voldsted 
ikke må bebygges, var det på fo rhånd  u d e
lukket, at d er kunne opnås tilladelse til at op 
stille det oven på en af de udgravede hustom 
ter på borgpladsen. G runden  hertil er, at 
frem tidige arkæologiske m uligheder på ste
det ikke må forringes, m en det e r også af 
betydning i denne forbindelse, at samspillet 
mellem natu r og borg, der på Fyrkat netop 
er den største oplevelse, der tilbydes den be
søgende, ikke æ ndres væsentligt. Skønt det 
altså hverken er m uligt eller ønskeligt at be
bygge selve de historiske m onum en ter h er i 
landet, skal det dog anføres, at de antikvari
ske m yndigheder i ud landet flere steder har 
en anden opfattelse, og der kendes d erfo r 
eksem pler på husrekonstruk tioner rejst over 
selve den udgravede hustom t. K unne huset 
ikke bygges på Fyrkat, m åtte der i stedet for 
findes en placering i den um iddelbare næ r
hed, og det blev besluttet at lægge det yderst 
på kanten af det smalle næs tæt ved stien, d er 
fra parkeringsplads og m øllegård fø rer frem  
til borgens nordport. For de besøgende, der 
kom m er om efterm iddagen, opleves huset 
her i modlys øverst på en skråning og har 
borgvolden og det storslåede landskab som 
baggrund. Samtidig afskærm es det fra m ølle
gården af en træ beplantning (fig. 1). Inden  
gæsterne kom m er op på borgpladsen med de 
udstøbte hustom ter, får de m ed denne place

ring m ulighed for først at se rekonstruk- 
tionsm odellen, og skulle de fortsat efter 
rundgangen  på voldstedet føle behov for at 
studere nogle detaljer i huset, kan det be
kvemt ses endnu  engang på tilbagevejen. Da 
gravpladsen, der blev benyttet i borgens 
funktionsperiode, ikke ligger langt væk fra 
denne byggeplads, betingede Rigsantikvaren 
sig im idlertid, at det først blev godtgjort gen
nem en undersøgelse, at d e r ikke fandtes a r
kæologisk interessante spor a f betydning på 
stedet.

De seneste års store udgravn inger a f vikin- 
getidslandsbyer i Jylland og andetsteds har 
vist, at borgens store huse svarer til de sam ti
dige bondegårdes boliger. D er er altså tale 
om traditionelt boligbyggeri anvendt i en 
m onum ental sam m enhæ ng, hvorfor m an må 
form ode, at tøm rerne, d e r har stået for byg
geriet, på fo rhånd  h ar været fu ld t fortrolige 
med opgaven. D enne trad ition  er im idlertid 
for længst gået tabt, og m an kan ikke længere 
blot bestille et antal sådanne huse a f en given 
størrelse hos et byggefirm a. Der m å først u d 
arbejdes et projekt i form  a f regulæ re a r
bejdstegninger m.v. (fig. 2). B ygningsinspek
tøren i H obro udbad  sig endog statiske be
regninger, der påviste konstruktionernes sta
bilitet, og dette arbejde blev overdraget inge
niørerne Jø rg en  Nielsen og Lars O vergaard. 
Man kan d erfo r m ed en vis re t hævde, at alle
rede i sit udgangspunkt er huset i højere 
grad et ud tryk  for vor tids form åen  end for 
vikingetidens. Følgelig er der ikke tale om et 
egentligt vikingehus, m en snarere  om en n u 
tidig model i fuld størrelse a f et rekonstruk- 
tionsforsøg. O m vendt er d e r til gengæld ikke 
nogen tvivl om, at de erfaringer, d er er gjort 
un d er byggeriet, i væsentlig grad kan b id ra
ge til en forståelse a f vikingetidens byggetek
nik. Dette forhold var netop et væsentligt a r
gum ent for at igangsætte det kostbare p ro 
jekt, ligesom det h ar været det for and re  til
svarende pro jek ter og ikke m indst for huset 
på Trelleborg.

G rundlaget for rekonstruk tionen  er selve 
det arkæologiske m ateriale fra borgen, der 
for husenes vedkom m ende begræ nser sig til 
de såkaldte stolpehuller — dvs. spor i u n d e r
grunden  efter jo rdg ravet bygningstøm m er — 
og nogle få spor efte r ildsteder m.v. Det
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m ønster, sto lpehullerne tegner, giver i første 
om gang oplysninger om husets størrelse, 
form  og disposition, og her er det så heldigt 
på Fyrkat, at de enkelte huse, d e r om sluttede 
gårdspladserne, kun h ar været forskellige 
med hensyn til uvæsentlige detaljer. I realite
ten kan m an benytte samtlige iagttagelser i 
hustom terne til at rekonstruere  det stan
dardhus, der øjensynlig h ar været m ålet i sin 
tid.

G ennem snitlig er husene 28,5 m eter lange 
og 7,4 m eter brede på m idten, m edens gavle
ne kun m åler 5,0 m eter, idet langsiderne har 
en jæ vn krum ning , d e r giver huset en kon
veks hovedform . Fra den store hal m ed ild
stedet i husets m idte e r der afdelt to m indre 
rum  næ rm est gavlene. Hele fire døre fø rer 
ind til hallen, m en ingen a f dem  direk te fra 
det fri. Langvæggenes dø re  er placeret fo r
skudt for h inanden  og fø rer ind i hallen tæt 
ved tværvæggene, beskyttet a f vindfang, der 
er påhæ ftet bygningen, m edens dø rene midt 
i tværvæggene har gavlrum m ene fo ran  sig. 
Også i hver gavlm idte Findes en dør. Såvel 
hovedbygningen som vindfangene støttes af 
udvendige skråstivere, m edens d er i husets 
indre rum  kun Findes fritstående stolper in 
den for langvæggenes døre.

Som allerede nævnt ovenfor passer beskri
velsen af Fyrkathuset også godt til de u d g ra 
vede bolighuse i landsbyernes gårde, de bed 
ste eksem pler herpå  er funde t i Vorbasse og 
Om gård. D ørene er dog i disse huse sjældent 
placeret m ed en tilsvarende konsekvens, lige
som d er tilsyneladende kun undtagelsesvis 
har været vindfang foran de døre, der førte 
direkte ind i det opvarm ede opholdsrum . 
Meget tyder da også på, at Fyrkathusets v ind
fang først er kom m et til, efte r at selve hoved
bygningen var færdigbygget.

Ingeniørernes statiske beregn inger viste, 
at det er afgørende for den  foreslåede hus
konstruktions m odstand m od de ydre belast
ninger, at den evner at optage vandrette  u d 
skydende kræ fter. H uset er først og frem 
mest sårbart overfor vind på tværs, som skrå
stiverne ikke alene kan optage i tilstrækkeligt 
om fang. Ydervægge, tværvægge og tagbe
klædningens skivevirkning og den  krum m e 
hovedform s skalvirkning m edvirker im idler
tid til, at belastningen kan optages i kon
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struktionen, såfrem t d er udføres om hygge
lige sam linger m ed forkilede nagler. De sta
tiske beregninger viste endvidere, at spæ n
dingerne i åse og bindbjæ lker blev overskre
det med 31%, hvorfo r det var nødvendigt at 
øge dim ensionerne.

Da projektet til Fyrkathuset blev m ødt med 
stor velvilje, og lokalkom iteen havde sikret 
sig, at der også forelå tilsagn om tilstrækkelig 
økonomisk støtte til, at m an tu rd e  gå i gang, 
blev tøm rer Johs. Persson ansat som pro jek t
leder. H an h ar dygtigt forestået arbejdets o r
ganisering, indkøb og oparbejdning  a f  tøm 
m eret og opstillingen a f huset. Det fæ rdig
byggede hus er således også i høj grad et u d 
tryk for hans håndværksm æssige erfaring.

Byggem aterialet er egetøm m er, og d er er 
indkøbt om kring 285 kubikm eter jysk ege
træ, hvoraf kun knap en fjerdedel var tilbage 
efter tildannelsen, resten er spild. For at spa
re er m ange egekævler endda blevet savet ud 
til planker, da udflæ kning kun teoretisk gi
ver det m indste spild, m en både savede og 
flækkede planker er alle blevet tilhugget med 
skarøkser (fig. 3). T øm rerne, der har udført 
dette om fattende arbejde, anser skarøksen 
for det ideelle værktøj til opgaven, som de 
m ener ville være uigennem førlig  i praksis 
med små håndøkser eller bredbiler. N år det
te overhovedet har været på tale, skyldes det, 
at m an i den arkæologiske littera tu r flere ste
der kan læse, at tøm m eret i vikingetiden er 
blevet tildannet m ed små retøkser. På 
Bayeuxtapetet kan m an se skibstøm rerne an 
vende både skovøkser, b redbiler og små 
bindøkser. Da yderligere skarøksens skær 
om trent svarer til en lille retøkses, stiller tøm 
re rne  sig skeptiske over for, hvorledes man 
med sikkerhed skulle kunne se forskel på 
huggene efter de to øksetyper. H ertil kom 
m er det ikke uvæsentlige forhold, at der i en 
værktøjskasse fra vikingetiden, fundet i Må- 
sterm yr på G otland, er et par skarøkser. I 
den samme værktøjskasse er i øvrigt nogle 
små håndsave, m en det tu rde  dog være sik
kert, at save kun i m eget ringe om fang blev 
anvendt a f vikingetidens tøm rere.

Fig. 2. Projekt til modelhus i fu ld  størrelse på Fyrkat. 
Plan, snit og opstalter i mål 1 .2 0 0 .H .S . 1981-82.





Fig. 3. Tilhugning a f  planke med skarøkse. Tømrernes 
arbejdsstilling blev siden mere hensigtsmæssig, idet tøm
meret blev lagt på bukke og vippet op, så huggene kunne 
føres omtrent lodret. H. S. fot. ju n i 1982.

Ifølge stolpehulsm aterialet er lang- og 
gavlvægge dels opbygget a f jo rd g rav ed e  dob
belte fagstolper, dels ved væggenes hovedfag 
og dørene af godt jo rd g rav ed e  p lanker og 
endelig af alm indelige væ gudfyldende p lan
ker, som kun undtagelsesvis er gravet ned i 
u n d erg ru n d en , hvorfor de i nogen grad 
m angler arkæologisk dokum entation . Det er 
faktisk slet ikke sikkert, at væggene overalt 
var lukket m ed lodretstillede planker, da det 
dobbelte fagstolpeprincip også er velegnet til 
fastholdelse a f vandrette  bu lp lanker eller for 
den sags skyld af klinet fletvæ rksudfyldning. 
Med sikkerhed ved vi kun, at d er i nogle fag 
stod stavplanker, m en det udelukker ikke, at 
der i and re  fag var anvendt bul- eller flet- 
væ rkskonstruktioner, således at vægkon
struktionen varierede, ligesom det kendes 
fra huse i Hedeby og andre  steder. Forkulle
de hasselkæppe og små m æ ngder b ræ ndt ler,

d er er funde t ved Fyrkathusene, støtter d en 
ne antagelse, m en da stavkonstruktionen er 
den eneste, d er er klart arkæologisk doku
m enteret, er det også den, der er anvendt 
overalt i m odelhusets vægge.

O parbejdningen  a f  egekævlerne ved spejl
kløvning, dvs. radial udflæ kning a f stam m er
ne m ed kiler, indebæ rer, at p lankerne får et 
trekantet tværsnit. Inden  tildannelsen er rå- 
em nerne sorteret sådan, at f.eks. re tte p lan
ker forbeholdes vægtøm m eret, m edens 
krum m e eller vindskæve p lanker anvendes 
som skråstivere. Fagstolpernes ca. 30 cm b re 
de plankonvekse tværsnit tildannes uden 
vanskelighed af de udflæ kkede planker, m e
dens de udfyldende p lanker blot renhugges, 
så det trekantede tværsnit m ed varierende 
bredde bibeholdes.

Vægplanker og skråstivere er inden opstil
lingen blevet svidet, så d e r dannes en m od
standsdygtig skal indeho ldende giftige feno
ler m od rådsvam pene på den  del, d er er ned 
gravet i jo rd en . D enne æ ldgam le trad itionel
le konserveringsm etode har tilsyneladende 
også været benyttet a f vikingetøm rerne, da 
der på Fyrkat e r fundet træ kul i næsten alle 
stolpehullernes bundfyld.

I det arkæologiske m ateriale underbygger 
dobbelthullernes fordeling  i langvæggene 
antagelsen af, at hush jø rnerne blev opstillet 
først, da afstanden til rækkens første dob
belthul er bestem t a f selve hjørneplankens 
bredde, m edens det næ stfølgende dobbelt
huls placering er bestem t a f de følgende 
vægplankers bredde. Til trods for, at p lan
kerne blot overlapper h inandens smalle kan
ter, m edens den brede side går ind imellem 
dobbeltstolperne, betinger deres varierende 
b redder, at fagbredden  bliver uregelmæssig. 
Im idlertid  ønskede m an naturlig t nok, at der 
var en dobbelt fagstolpe ved tværvæggenes 
tilslutning til langvæggene. Men da tværvæg
genes placering i huset er fastlagt på fo r
hånd, m edens fagstolpernes placering vilkår
ligt bestemmes af vægplankernes bredde, vil 
der kun undtagelsesvis blive en fagstolpe ud 
for tværvæggene, m edm indre m an, som det 
med al ønskelig tydelighed frem går a f stolpe
hullerne, sim pelthen har opstillet en ekstra 
dobbeltstolpe på dette sted i væggen. Fagde
lingen blev m ed andre  ord  reguleret ved
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tværvæggene og tilsyneladende også på de to 
andre steder, hvor langvæggene opdeles i 
hovedfag, hvilket netop viser, at opstillingen 
er begyndt ved husets hjørner.

U nder selve opstillingen var dobbeltstol
pernes indspæ nding i jo rd en  en nødvendig
hed, og stolpehullerne må i sin tid være ble
vet gravet, e fte rhånden  som væggen blev stil
let op. Jordgravn ingen  af sto lpeenderne fast
holdt væggens tøm m er u n d er rejsningen, 
m edens den forholdsvis beskedne indspæ n
ding af stolperne kun h ar haft ringe betyd
ning for stabiliteten af det færdige hus.

Vægtømmerets øvre ende bliver fastholdt 
af kraftige rem m e eller ham m erbånd, som 
de ofte kaldes, idet dobbeltstolperne lapper 
på henholdsvis inder- og ydersiden, m edens 
de udfyldende stavplanker er tappet op i u n 
dersidens udstem te not.

Væggenes højde er bestem t af den  hæ ld
ning, der blev målt u n d e r udgravningen  af 
skråstivernes stolpehuller. Da denne hæ ld
ning næsten konstant var ca. 70°, og de ydre 
stolpehullers afstand er ca. 100 cm fra lang- 
og gavlvægge ved husets en d e r og ca. 120 cm 
fra langvæggenes m idte, kan højden til ham 
m erbåndenes underside, efte r et frad rag  for 
tøm m erets halve dim ension, beregnes til 
ca. 248 cm ved gavlene og ca. 302 cm ved h u 
sets midte. Langvæggenes ham m erbånd får 
følgelig et jæ vnt krum t forløb i såvel vandret 
som lodret retning.

I praksis foretrak  tøm rerne at oplægge 
ham m erbåndene først, således at de u n d er 
byggearbejdet fungerede som skabeloner for 
både de krum m e og de rette vægge. Væg
plankerne er så tilpasset rem m ene og ikke 
om vendt, og konstruktionen er sikret m ed en 
udvendig skråstiver for hvert fag, d e r støtter 
ham m erbåndene imellem de pålappede dob
beltstolper, ganske som de, at døm m e efter 
stolpehullerne, har gjort det på borgens huse.

Dobbeltstolper, stavplanker og skråstivere 
fastholdes i sam lingerne m ed forkilede træ 
nagler efter ingeniørernes anvisning. Også 
de enkelte fags vægplanker er indbyrdes fo r
naglede, så de d an n er en sam m enhæ ngende 
stiv plade, hvis udvidelse og sam m entræ k
ning som følge af luftfugtighed kan optages i 
samlingen m ed dobbeltstolperne. E fter h u 
sets færdiggørelse forekom m er det meget
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Fig. 4. Vægplanker og skråstivere opstilles efter tilpas
ning til de allerede oplagte hammerbånd. H. S. fot. no
vember 1982.

store antal forkilede nagler i ham m erbånd  
m.v. noget overdim ensioneret, og det er nok 
usikkert, om m an i sin tid har arbejdet med 
en tilsvarende om hu.

Tværvæggenes konstruktion dom ineredes 
tilsyneladende af to kraftige, godt jo rdsa tte  
planker og af dørsto lperne , m en desuden  er 
der adskillige steder konstateret spor efter 
flere m indre planker, hvorfor d e r ikke er 
tvivl om, at også tværvæggene var stavbyg
gede. D obbelthullerne m angler her, men 
stavplankerne var utvivlsomt øverst fastholdt 
i et vandretliggende tøm m erstykkes undersi
de, ganske som ydervæggenes stavplanker. 
Fyrkathuset havde altså to steder tvæ rgående 
tøm m er ved væggenes øvre afslutning, m en 
det er sandsynligt, at huset også var sam m en
bundet m ed bjælker ved de to m idterste ho
vedfag, hvor væggene var forstæ rkede og i 
direkte konstruktiv forbindelse m ed de skrå
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Fig. 5. S ide ås ene er oplagt på  
dvcergstolper opstillet på bindbjæl
ker, og samlingerne er forstærket 
med »knæ«. H. S. fot. marts 1984.

yderstolper. I så fald definerede bjæ lkerne 
konstruktivt og arkitektonisk fem delingen, 
skønt de m idterste tre  fag udg jo rde ét stort 
rum .

Der vides intet sikkert om ham m erbånd  og 
bindbjælkers u d fo rm ning  og dim ensione
ring, m en form odentlig  var rem m enes tvæ r
snit højt og slankt som i det velbevarede m en 
lidt yngre ham m erbåndsfragm ent fra stav
kirken i N ørre H ørning. L angsidernes ham 
m erbånd m å nødvendigvis laves i flere styk
ker, og væggene må forstærkes, hvor de 
svækkes a f sam lingerne. S tolpehullerne vi
ser, at kun ved væggenes hovedfag var kon
struktionen forstæ rket ved noget øgede tøm 
m erdim ensioner og dybere nedgravning. 
Der er derfo r al m ulig g ru n d  til at tro, at 
ham m erbåndene var stødt tæt ved, m en

næ ppe nøjagtigt over væggenes hovedfag og 
hver langvægsrem  sam m ensat a f fem styk
ker, der var ca. 6 m lange og havde en ca. 5 
cm krum ning  u d efte r og en lidt m indre 
krum ning opefter.

M odelhusets ham m erbånd h ar et tværsnit 
på 15 X 30 cm (6 X 12"), og krum ningen  er 
opnået ved en nøjagtig opsnøring  og tilhug
ning. Sam lingerne a f  de enkelte stykker er 
udført som alm indelige fornaglede stød, og i 
h jø rnerne er ham m erbåndene skåret »halvt i 
halvt«. Også bindbjæ lkerne, som har ham 
m erbåndenes højde, e r skåret »halvt i halvt« 
med langvæggenes ham m erbånd. Ingeniø
rerne  stillede krav om, at de fritspæ ndende 
bjælker blev lidt kraftigere end ham m erbån
dene, såfrem t de skulle m edvirke til tagets 
understøtning.
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Det er særdeles begrænset, hvilke oplys
ninger stolpehulsm aterialet giver om kon
struktioner, der fandtes m ere end tre m eter 
oppe i huset. Taget er d e rfo r konstruktio
nens mest usikre punkt. De to kraftige stol
pehuller i hver tværvæg, stolpehullerne in
den for langvæggenes døre og de skråtstil
lede hulræ kker uden  for lang- og gavlvægge 
antyder im idlertid, at Fyrkathuset sandsyn
ligvis havde et afvalmet spæ rtag båret a f  væg
ge og skråstivere og støttet a f sideåse. Husets 
varierende b redde m edfører, at også spæ re
nes længde bliver varierende, således at taget 
er højest ved husets m idte, og kippen jæ vnt 
krum  ligesom langvæggene.

De kraftige tværvægshuller er blevet opfa t
tet som spor efter indre tagbæ rende stolper, 
såkaldte suler, der parvis opstillet i ræ kker 
øjensynlig er fast tilbehør i N ordvesteuropæ 
iske jernalderhuse. Sulerne har ofte et spidst 
trekantet tværsnit som følge a f stam m ernes 
spejlkløvning, og de er i så fald altid opstillet 
med den b redere barkside m od husets m idte 
og den skarpe kant m od langvæggene. Stol
pernes største dim ension er altså i husets 
tværretning, akkurat som det er tilfældet 
med Fyrkathusets store tværvægsplanker. 
Sam m enholdes dette forhold  m ed det fak
tum, at de i je rn a ld erh u sen e  altid o p træ der

parvis, må m an um iddelbart forestille sig, at 
sulerne øverst var holdt sam m en af vandret 
tværgående tøm m er, altså a f bindbjælker. Da 
sulerne, som nævnt, også altid er opstillet i 
ræ kker i husets læ ngderetning, må de -  over, 
eller i højde m ed bindbjæ lkerne — også have 
båret langsgående vandret tøm m er, såkaldte 
sideåse, hvis funktion var det spinkle ra fte 
tags bæring. Je rn a ld erh u sen e  havde altså et 
indvendigt konstruktivt ram m esystem , der 
var a f afgørende betydning for stabiliten, 
ikke m indst u n d er opstillingen.

Ildstedsfaget er ofte i je rn a ld erh u sen e  
større end de øvrige, og i vikingetiden søgte 
m an helt at undgå de indre stolper i husenes 
store boligrum , m edens de fortsat indgik i 
tværvægge, gavle og staldbåse -  hvis sådanne 
fandtes i huset. Den traditionelle konstruk
tion m åtte altså tilpasses funktionskravet. Ef
ter behag kan m an kalde det udvikling eller 
tillem pning. Form odentlig  m edførte  det, at 
de suler, m an ikke ville støde imod i bolig
rum m et, sim pelthen blev flyttet op på bjæl
ker, så de kom væk fra det egentlige brugsa
real. Funktionelt er denne løsning en fo rbed
ring, konstruktivt er den  en forringelse, der 
må kom penseres for ved at lade vægge og 
skråstivere optage hovedparten  a f tagvæ r
kets tryk, m edens sideåse og suler kun har en

Fig. 6. Spærene står ned på hammerbåndene på de steder, der støttes a f de udvendige skråstivere, og støttes selv midt på 
a f sideåsene. H. S. fot. marts 1984.
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Fig. 7. Tagfladerne dækkes a f små 
tilspidsede egetræsspån, graterne 
dækkes a f  vindskeder udhugget i et 
vinkelf ormet tværsnit, og taget kro
nes a f en høj »kam«. H vor vindske
derne og kammen mødes, er der 
endnu ikke opsat kugler med 
brandstænger. H. S. fot. november 
1984.

støttende og afstivende funktion. I F yrkathu
set er sulerne tilsyneladende bibeholdt i tvæ r
væggene — hvor de som følge a f den  kraftige 
jo rdgravn ing  m.v. er a f stor betydning for 
tværstivheden -  og inden  for langvæggenes 
døre, hvor de støttede små skærm vægge, om 
tren t som sulerne i langhusene støttede stald
båsene. Men selve det forhold, at d e r fandtes 
suler disse steder i huset beviser, at d e r også 
fandtes sideåse.

I m odelhuset er det skitserede udviklings
forløb søgt anskueliggjort, og taget skal op 
fattes som en m odel a f en akadem isk teori, 
der forsøger at indpasse konstruk tionen  i 
den udvikling, hvor suleåsetage gradvis æ n d 
res til spærtage. Dette frem går bl.a. af, at den 
naturalistiske uregelm æssighed i væ gtøm m er 
og skråstivere ikke er gennem ført i tagtøm 
meret.

For at bindbjæ lkerne kan spæ nde igen
nem, er tværvæggens suler, som væggenes 
øvrige stavplanker, fastholdt i no ter i bjæl
kens underside, og korte stolper, såkaldte 
dværge eller dukker, er opstillet på bjæ lker
ne over sulerne ligesom ved de to fritspæn- 
dende bjælker. Princippet, hvor sulerne er 
stillet op på bjælker, e r altså gennem ført, 
men det må anses for at være m eget usikkert, 
om en tilsvarende konsekvens også kom til

udtryk i vikingetidens huse. Kun stolperne 
inden for langvæggenes døre går på ægte su
levis helt op til sideåsene. Ganske som lang
væggenes ham m erbånd er sideåsene lavet af 
flere stykker, d e r hver for sig spæ nder fra 
dværgstolpe til dværgstolpe, og de har d erfo r 
netop hovedfagenes længde. Ingeniørernes 
beregninger viste, at åsenes dim ension skulle 
være 15 x  20 cm (6  X 8"). Den opstillede 
»stol« a f dværgstolper, sideåse og bindbjæl
ker fik dog først den  fo rnødne stivhed, da 
tøm rerne forstæ rkede tapsam lingerne m ed 
naturvoksede knæ. Knæ fandt anvendelse i 
vikingeskibene, m en det er m ere tvivlsomt, 
om de også fandtes i husene før m iddelalder
en (fig. 5).

Sideåsene stø tter overalt spæ renes midte, 
hvorfor de som ham m erbåndene k rum m er 
både ud- og opefter. Spærene selv har et kva
dratisk tværsnit på 15 X 15 cm (6 X 6") og 
står på ham m erbåndenes overside det sted, 
hvor en skråstiver um iddelbart kan optage 
den udskydende kraft. Da der som nævnt 
findes en skråstiver i hvert vægfag, e r fag
bredden  altså v idereført i taget (fig. 6). Tøm 
rerne  m åtte anvende stor opfindsom hed og 
den største um age for at opsnøre og afbinde 
tagværket med den varierende spærlængde. 
Særlig vanskeligt var det at udføre  graterne,
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hvor spær og sideåse gensidigt støtter h inan 
den, hvorfor rekonstruktionen  må anses for 
problematisk på dette punkt. På den  anden 
side skal man bestem t ikke u n d erv u rd ere  vi- 
kingetøm rernes form åen, da det er langt 
vanskeligere at udføre vikingeskibenes vel
kendte dobbeltkrum m e konstruktioner.

Som allerede nævnt blev vindfangene fo r
modentlig først stillet op efter hovedbygnin
gen, hvorfor konstruktionerne næ ppe var 
sam m enbundet organisk. I m odelhuset er 
dette forhold anskueliggjort ved at gennem 
føre hovedbygningens tag også de to steder, 
hvor det dækkes a f vindfangstagene, så vind
fangene frem træ der som små tilbygninger. I 
overensstemmelse m ed stolpehulsdokum en- 
tationen er vindfangsvæggene bygget i sim
pel stavkonstruktion. H am m erbåndene fin
des i samme højde som langvæggenes ham-

Fig. 8. Dørene, der fra  vindfangene fører ind i hallen, er 
udsmykket med udskæringer i den såkaldte Mammenstil. 
H. S. fot. januar 1985.

m erbånd de respektive steder, hvorfor vind
fangene får en lidt skæv hovedform , der 
yderligere forstærkes af, at vindfangenes 
fron t er om tren t parallel m ed langvæggene 
ved dørstederne, m edens siderne er vinkel
ret på aksen.

Som hovedbygningen støttes vindfangene 
af stivere på alle de frie sider, og tagene var 
derfo r også her efte r al sandsynlighed afval- 
mede. Skønt stavvægge og skråstivere m age
ligt kan bære de små tage alene, er d er fo r
søgsvis på m odelhuset opsat rvgåse båret af 
dukker stillet på bindbjælker. Rygåsene støt
ter på hovedbygningens tag på det sted, hvor 
sideåskonstruktionen er gjort stærkest, m en 
da de ikke er strengt nødvendige, og vind
fangene opfattes som tilbygninger, er denne 
kom plicering m indre sandsynlig. V ikinge
borgenes vindfangstage var sikkert blot 
simple spærtage.

Flere forhold tyder på, at taghæ ldningen i 
vikingetid og tidlig m iddelalder var lavere, 
end m an um iddelbart skulle tro, at det var 
hensigtsmæssigt. Måske skyldes det, at m an 
var m ere bange for, at husenes tage skulle 
blæse af, end at de skulle blive utætte. Således 
havde et velbevaret H edebyhus, d e r sikkert 
var stråtækt, en taghæ ldning, der kun var ca. 
34°, og et rom ansk spæ rtag genanvendt på 
Halkær, hvor de nagler, d e r fastholdt stråta
gets lægter, var bevaret, havde en hæ ldning 
på kun ca. 39°.

Der var sandsynligvis en tagdæ kning af 
egespån oplagt på et b ræ ddeunderlag  på 
Fyrkathusets tagflader. D erfor er d e r på m o
delhuset valgt en taghæ ldning på 45°, hvilket 
er tæt ved den absolut nedre grænse for 
spåntage. Men en taghæ ldning på 45° er også 
bekvem at arbejde m ed ved opsnøringen af 
tagværket, og det var som nævnt kom pliceret 
nok endda.

H usafbildninger fra vikingetiden viser 
spån af m ange form er. Der er både spidse, 
runde, konkave, konvekse og re tte  form er, så 
der er faktisk frit valg ved en rekonstruktion. 
Til m odelhuset e r valgt forholdsvis små spån 
med en konveks tilspidsning, og der e r op
lagt ca. 25.000 spån, tildannet på p ro d u k 
tionshøjskolen i H obro (fig. 7). B ræ ddeun
derlag og spån er søm m et på, m en det er 
ikke utænkeligt, at d er på vikingetidshusene
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ligesom senere blev anvendt dyveler til at 
fastholde spånbeklæ dningen.

B ræ ddeunderlag  og spån går op i udstem - 
te no ter på siderne a f de høje tagkam m e, der 
kroner både hoved- og vindfangstage. G ra
terne er afdækket m ed vindskeder udhugget 
til et vinkelform et tværsnit, ligesom på trad i
tionelle spåntage. S ko trenderne er blot tæ t
net med blystrim ler, hvor hovedbygningens 
tagflader forsvinder bag ved vindfangstage
ne. H vor vindskeder og tagkam m e mødes, 
dækkes sam lingerne -  ligesom på nogle a f 
Bayeuxtapetets husfrem stillinger -  a f træ 
kugler m ed brandstæ nger.

Fyrkathusets otte dø re  var alle en m eter 
brede og opbygget m ed kraftige, godt jo rd 
satte p lanker ved siderne og en delvis n ed 
gravet underkarm . D ørenes højde kan m an 
ikke vide noget sikkert om, m en sideplanker
ne må nødvendigvis have gået op u n d er 
ham m erbåndet, hvorfor d ø rene  m aksim alt 
kan have haft de respektive vægges højde af 
ca. 2 V2 m eter. En så stor dørhø jde  er dog 
m eget usandsynlig, og form odentlig  var d ø r
ram m en kom pletteret m ed et b red t overstyk- 
ke, d er som un d erk arm en  var tappet ind i 
sidestykkerne. T raditionelt var dø rene i æl
d re  tid meget lave, væsentligt u n d e r m ands- 
højde, hvilket forekom m er os upraktisk, m en 
det ser ud til, at ønsket om at holde på var
m en var så afgørende, at m an fand t sig i at 
dukke hovedet eller om tren t kravle ind og 
ud. Den forkullede je rn a ld e rd ø r fra N ørre 
Fjand er således kun 115 cm høj, og en velbe
varet, fint beklædt revledør fra den  højm id
delalderlige H edegård  ved H alkæ r er endog 
kun 92 cm høj. Hvis Fyrkathusets døre var 
tilsvarende lave, må d er have været korte 
ind tappede stavplanker mellem d ø rram m er
nes overliggere og ham m erbåndene. I H ede
by er der im idlertid funde t en velbevaret 
knap to m eter høj revledør, og da m an van
skeligt kan forestille sig, at dørene i det im po
nerende borghus h ar været m indre end i det 
beskedne byhus, e r H edebydøren ganske en 
kelt kopieret i m odelhuset.

Professor Ole K lindt-Jensen foreslog in
den sin død, at m an kunne forsøge at give et 
rekonstrueret Fyrkathus en udsm ykning 
med udskæ ringer svarende til dem , der an 
vendtes på vikingetidens brugsting. H an
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m ente, at m an kunne dekorere d ø rram m er
ne m ed m otiver fra det husform ede skrin, 
der — indtil det forsvandt u n d er 2. verdens
krig — fandtes i K am m indom kirkens skat. 
Arkæologer kalder dekorationsstilen fra bo r
gens tid for M am m enstilen efte r o rnam en
terne på den  sølvindlagte økse fra  M am m en- 
graven ved Viborg, og M am m enstilens flet
værk og fantasidyr e r ofte både raffinerede 
og kom plicerede. B landt hovedm onum en
terne i M ammenstil er det om talte Kammin- 
skrin og et andet tilsvarende nordisk frem 
stillet relikvieskrin, d e r — inden  det kom på 
m useum  -  stod i B am bergdom kirkens skat
kam m er. M otiver fra  Bam bergskrinets små 
hvalrostandpaneler har danne t g rund lag  for 
udskæ ringer på overstykkerne i de to døre 
på m odelhuset, d e r fra vindfangene fø rer 
ind i hallen, og som utvivlsomt skal opfattes 
som husets hoveddøre (fig. 8).

D er er næ ppe tvivl om, at vikingetidens 
udskårne dekorationer ikke frem tråd te  i det 
rå  egetræ. Som i m iddelalderen  var udskæ 
ringerne vistnok kun grund laget for staffe
ringens få, m en kraftige farver. Nogle u d 
skårne træstykker, d e r e r funde t i n o rd 
højens gravkam m er i Jelling, e r b landt andet 
malet m ed en sortblå bundfarve og røde og 
gule fletbånd og kon turer. Ifølge farveanaly- 
sen er hovedfarven plantesort, d e r b landet 
m ed hvidt giver en blå farve, m en ren t hvidt 
er også anvendt på den udskårne m ands an 
sigt. Farverne på træ stykkerne fra Jelling 
m inder m eget om farverne på ham m erbån
det fra N ørre H ørning, hvorfor det ville væ
re næ rliggende at anvende denne farveskala 
som udgangspunkt for en evt. staffering af 
m odelhusets udskårne døroverliggere.

Fyrkathuset havde sin største højde og 
bredde på det sted, hvor ilden blussede på 
det åbne ildsted, og det var bestem t ingen 
tilfældighed. Men røggenerne har nok også 
været en stærkt m edvirkende faktor ved hele 
husets disposition. Røgen stiger i princippet 
lodret op og spredes u n d er taget. N år ilden 
er godt i gang, er der i husets m idte om trent 
røgfrit i et par m eters højde over gulvet, m e
dens der er tæt a f røg  i husets ender. Gavl
rum m ene kan derfo r ikke anvendes til andet 
end magasiner, og der er god g rund  til at 
antage, at de først og frem m est blev benyttet



Fig. 9. Ilden brænder midt på gulvet, og røgen hænger under taget. Kun igennem døråbningerne og gavllyrerne 
kommer der lidt dagslys ind i det store mørke rum. H. S. fot. januar 1985.

til opbevaring af m advarer. Det egentlige op- 
holdsareal fandtes på langpallerne langs 
væggene i det store fællesrum. I m odelhuset 
er de udform et m ed hævede bræ ddegulve og 
plankeforkanter imod gangarealets lergulv. 
Skønt det højere bræ ddegulv red u cerer fod 
kulden væsentligt, vil opholdsarealet im idler
tid -  især ude ved væggen -  på g ru n d  af

røgplagen være om tren t uanvendeligt uden  
et loft. Den maksimale røgtæ thed  findes, 
hvor valm taget øverst m øder hovedtaget, og i 
m odelhuset er lyrehullerne d erfo r anbragt 
her. Det har vist sig, at de fu n g erer godt sam 
tidig m ed, at den beskedne m æ ngde dagslys, 
der slipper igennem  lyrehullerne, er a f stor 
betydning for det m ørke rum .
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Rejsen til Puri
Et studie i teknik og ikonografi i et indisk maleri

A f  I n g e r  S j ø r s l e v  o g  P u c c i o  S p e r o n i

Kort over Indien.

Puri-billedet er i løbet a f de seneste å r blevet 
et af de stykker i m useets samling, vi føler os 
nærm est knyttet til. Vi havde kredset om det 
længe, før vi for alvor tog springet ind i bille
dets m ange lag, både de mytologiske lag og 
de m eget jo rd n æ re  lag på lag af gam m el lim 
og læ rred, som det viste sig m an m åtte igen
nem  for at kunne sikre billedets overlevelse.

Vejen til det næ re forhold, vi har fået til 
dette maleri, er gået over en studierejse til 
dets oprindelsessted, m ange h u n d red e  ti
m ers arbejde m ed konservering, og ud fo rsk 
ning af billedets ikonografi og mytologiske 
verden. Det hele resu lterede i eftersom m e
ren 1984 i en udstilling a f billedet i sin nye 
skikkelse, omgivet a f m oderne aflæggere.

Det maleri, d e r går u n d er navnet Puri-bil
ledet, er et pilgrimsbillede fra den  hellige by 
Puri på Indiens østkyst. Dets hovedm otiv er

guden Jagannath . H an ses m idt i billedet som 
en sort skikkelse m ed store ru n d e  øjne, sid
dende ved siden a f  to lignende figurer, som 
siges at være hans søster Subhadra og hans 
b ro r B alabhadra. Siden 1856 har m aleriet 
befundet sig i Nationalm useets Etnografiske 
Samling, hvor det de seneste år har optaget 
en anselig plads i m agasinerne. Fire m eter 
langt og to m eter højt er det. Og d er var, da 
m an for nogle år siden konstaterede, at fa r
velaget var krakeleret og på vej til at drysse 
af, ingen tvivl om, at dette ville blive en be
tragtelig opgave for m useets m alerikonserve
ring.

I foråret 1981 kom m aleriet til konserve- 
ringsanstalten i B rede, hvor det i den  følgen
de tid satte grå hår i hovedet på konservato
rerne. Én ting var, at billedets m otiver tyde
ligvis krævede et nøjere studium  for at kunne
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tolkes, fyldt som det var m ed kryptiske skik
kelser, mytologiske figurer og guder i usæ d
vanlige form er. En anden  ting var, at også 
m aterialer og hele den teknik, m aleriet var 
fremstillet efter, viste sig at være a f  en art, 
som var ukendt for konservatorer, skolede i 
europæisk maleteknik.

Interessen voksede im idlertid, jo  m ere 
man så på billedet. Forfra kunne m an stude
re de tre centrale skikkelser: guden  Jagan- 
nath og hans ledsagere og de øvrige figurer: 
elefanter og løver, fornem m e skikkelser m ed 
baldakiner over hovedet, et hav m ed fisk og 
m ennesker og et tem pel m ed porte og tårne. 
Bagfra arbejdede konservatorerne sig ned til 
et tykt b run t lag a f stivnet klister, om hvilket 
det med de fo rhåndenvæ rende analysem eto
der var um uligt at sige andet, end at det m åt
te ljernes, hvis billedet skulle reddes. Og for 
at fjerne det m åtte m an vide nøjagtig, hvad 
det var lavet af.

I efteråret 1983 blev det klart, at den  ene
ste måde, hvorpå vi kunne kom m e til bunds i 
billedets m ysterier, var ved at rejse til Puri og 
opsøge de m alere, som, så vidt vi var o rien te
rede, stadig frem stillede pilgrim sbilleder af 
samme art, om end ikke af samme størrelse 
som det gamle billede.

Før rejsens start repeterede vi end n u  en 
gang, hvad vi allerede vidste om m aleriet. 
Det var doneret til N ationalm useet i 1856 af 
justitsråd  Benjam in Wolff, og m ed det var 
fulgt oplysninger om, at W olff havde fået det 
foræ ret a f en n o rdm and  ved navn Mansbach. 
Denne havde været ansat a f den  engelske re 
gering til at tage im od den  afgift, som pil
grim m e skulle lægge ved besøg i Jagannaths 
tem pel i Puri.

Der var også fulgt en tolkning a f nogle af 
billedets m otiver med. Først og frem m est var 
d er guden Jag an n ath  og hans to søskende. 
De var placerede m idt i den  store tem pel
gård, som igen var indram m et a f en konky
lieform. Vishnus ti inkarna tioner var et an 
det af de motiver, d e r fandtes i billedet. Der 
var brahm iner, som fo rre tted e  offerfest for 
guderne, en tem pelvognsprocession, afbild
ninger af guden  Shiva og gud inden  Kali, 
m enneskeløven N arasim ha, og m ange andre  
kendte skikkelser fra den  overdådigt rige 
hinduistiske gudeverden.

Hvad billedets konserveringstilstand an 
gik, kunne det konstateres, at det havde væ
ret udsat for en konservering tidligere, fo r
m odentlig engang i slutningen af forrige å r 
hundrede, og at det var denne behandling,

Fig. 1. Ragarajpur, en lille landsby mellem, Puri og Bhubaneswar.
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der nu truede billedets overlevelse. Som det 
ikke sjældent e r tilfældet, var konservatorer
nes job  at udbedre  skader, d e r var forvoldt af 
m indre kyndige forgæ ngere.

Disse oplysninger var im idlertid  ikke til
strækkelige, hverken til at foretage den  rigti
ge konservering eller til at opnå den  forståel
se a f m aleriets etnografiske og ku lturh istori
ske baggrund, som vi ønskede.

I begyndelsen a f ja n u a r  1984 stod vi da, 
endnu ikke helt i Puri, m en i R agurajpur, en
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Fig. 2. Puri-billedet efter konservering. Siden 1856 har 
maleriet befundet sig i Nationalmuseets Etnografiske 
Samling.

lille landsby mellem Puri og Bhubanesw ar, 
hovedstaden i Orissa. H er var første station 
på vejen til en forståelse a f det store Puri- 
billede, for her bor en a f de nulevende Puri- 
m alere, og vi havde sam m en m ed vores tolk 
fået lov til at besøge ham  og stille en række 
spørgsm ål om hans arbejde.



3ÜH1I

R agurajpurs beboere var tidligere så godt 
som alle m edlem m er af chitrakara-kasten, 
den kaste som igennem  generationer har m a
let pilgrimsbilleder til tem plet i Puri. I dag er 
der nogle få fam ilier tilbage, og vi var på vej 
til at besøge en af dem , repræ sen tere t ved 
m esterm aleren m ed samme navn som guden 
i Puri: Jagannath  M ohapatra.

Chitrakara-kasten er en underkaste a f su- 
d ra ’erne, den laveste a f de fire kaster i det 
indiske kastesystem.

O prindelig  var ch itrakara’ernes erhverv 
næ rt knyttet til ritualerne om kring de tre gu
der i Jagannath-tem plet. Deres opgave var 
bl.a. at male såkaldte erstatningsbilleder af 
guderne. De blev sat op i tem plet i den  perio
de, hvor de rigtige gudebilleder var utilgæ n
gelige, fordi de efte r at være blevet badede 
var blevet syge og ikke m åtte forstyrres. Det 
var også ch itrakara’ens opgave at male de 
nye gudefigurer, når d e r m ed års m ellem 
rum  blev skåret nye figurer, efte r et nøje
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fastlagt og kom pliceret ritual. Men e fte rh ån 
den udviklede ch itrakara-erhvervet sig m ere 
løsrevet fra ritualerne, og Puri-billederne 
blev de såkaldte pata chitras, m alerier på 
stof, som blev en slags souvenirs, p ilgrim m e
ne købte efte r et besøg i tem plet.

I dag er der ingen tvivl om, at disse kaste
m edlem m er h ar opnået prestige og væ rdig
hed i kraft a f deres håndværksm æssige og 
kunstneriske kunnen . For om kring  30 år si
den så det anderledes ud. C h itrakara’ernes 
håndvæ rk var da gået næsten i glem m ebo
gen. K astem edlem m erne var gået over til an 
d re erhverv, efte r at ch itrakara’ernes arbejde 
igennem  læ ngere tid havde været tru e t af 
konkurrence fra en om fattende produk tion  
af simple farvetryk, som pilgrim m ene købte 
til en billig penge i stedet for de ægte varer, 
frem stillede i overensstem m else m ed det 
gamle håndvæ rk. Man var næsten holdt op 
med at lære m aleteknikken videre til den 
yngre generation, og det skyldtes lidt a f  en 
tilfældighed, at håndvæ rket Fik en genop
blom string. Et m edlem  af en am erikansk 
hjæ lpeorganisation, d e r arbejdede i Orissa i 
50erne, fik øje på de ganske få m alerier, som 
stadig blev producere t, og som solgtes på

stranden i Puri. G ennem  en ihæ rdig indsats 
lykkedes det hende at skaffe afsæ tning for 
m alerierne og at o p m un tre  unge m edlem 
m er af m alerkasten, som kun lige havde snu
set til deres families traditionelle håndvæ rk, 
til at tage det op igen.

En af disse unge m alere var netop Jagan- 
nath M ohapatra, som viste sig at være et så
dant talent, at han i 1953 vandt en konkur
rence arran g ere t a f  den am erikanske hjæ lpe
organisation. H an blev således stærkt m ed
virkende til Puri-kunstens genopblom string.

Lærredet
I dag er m alerhåndvæ rket ikke i så høj grad 
som tidligere et fam ilieforetagende. Jagan- 
nath M ohapatra driver en slags skole m ed 18 
elever, alle drenge. De oplæres i bearbejd
ning af læ rred og farver og i at male efter de 
fastlagte ikonografiske forskrifter.

Hos Jag an n ath  M ohapatra og hans elever 
får vi således de første opklaringer a f myste
riet om det gamle Puri-billede. M esterm ale
ren  sidder i skræ dderstilling på gulvet i sit 
værksted og dem onstrerer tilberedningen af 
lærred.

Fig. 3. Mestermaler Jagannath Mohapatra viser os et stykke lærred behandlet med tamarindelim.

64



Et stykke tyndt gazeagtigt bom uldsstof ta
ges frem  og glattes ud på jo rd en . T idligere 
var m aterialet til billederne ofte genbrugs
m aterialer, en gammel sari f.eks. Stoffet 
oversmøres med hånden  m ed et lag a f b run t 
klister. Det viser sig at være lavet a f den  tro 
piske frugt tamarinde, (lat. tam arindus 
indica).

Læ rredet glattes fuldstæ ndig ud og lægges 
derefter sammen, så m an får et dobbelt og 
stærkere lag. D er smøres end n u  et lag tam a
rindelim  over, og det lægges til tø rre  i solen. 
N år tam arindelim en er stivnet, giver den m a
terialet en solid, m en stadig smidig karakter, 
med en grov overflade. Jag an n ath  M ohapa
tra forklarer, at m an desuden p ræ p are re r 
læ rredet m ed kaolin b landet m ed tam arinde
lim, og til sidst gnides det m ed en glat sten, 
således at det får en helt jæ vn overflade.

Vi har nu fået forklaringen på det b rune 
stive lag, som brem sede for den videre kon
servering af det store billede hjem m e i Kø
benhavn. Det er tam arindelim , et m ateriale 
som ikke indgår i de p roduk ter, konservato
rerne norm alt arbejder med.

Mens m esterm aleren arbejder m ed læ rre
det, er der tid til at se sig om i lokalet og

snakke m ed de små og store drenge, m este
rens elever. Værkstedet består a f to rum , 
hvert på størrelse m ed en lille dagligstue. Der 
er kun det dagslys, d e r kom m er ind igennem  
døråbningen, og på væggene hæ nger der 
indram m ede p ræ m ieringer a f Jagannaths a r
bejder, og fo tografier a f  G handi, N ehru  og 
Indiens davæ rende prem ierm inister Ind ira  
Ghandi. I det bageste rum  hæ nger d er et par 
store m asker, et elefanthoved og en maske, 
der forestiller m enneskeløven, en af de 
kendte figurer i h indum ytologien. D rengene 
tager dem  villigt på og dem onstrerer, hvor
dan de er lavet a f bem alet papm aché, hvortil 
der er brugt tam arindelim  og gamle aviser. 
Man skelner stadig den dekorative oriya- 
skrift i aviserne, bag på m askerne. På en lille 
hylde står d e r små træ fig u rer a f de tre  g u 
der, og d er ligger små ru n d e  pakker, sirligt 
indpakket i avispapir. De indeho lder sæt a f 
spillekort til det lokale spil astamalla-sara, et 
spil med 96 kort og 8 farver. Vi hører, at det 
ofte er de nye elever, d er får lov at øve sig 
ved at male disse kort. K ortene er lavet a f 
samme m ateriale som m alerierne: læ rred  og 
tam arindelim , og skåret ru n d e  og bem alede 
med forskellige figurer.

Fig. 4. En kvinde pulveriserer kao
lin til grundering a f lærredet.
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Billedets motiver
Vi har taget skoene af, som m an gør det i 
indiske hjem, og sidder på m åtter på gulvet, 
mens d rengene lægger det ene efte r det an 
det af nyligt m alede Puri-billeder frem , alle 
med m otiver d e r kan genkendes fra detaljer i 
Nationalm useets Puri-billede. D rengene fo r
klarer villigt, hvad de forestiller. Der er for 
det første de såkaldte thia badhia-billeder, der 
som om rids h ar den  kvadratiske tem pelgård , 
og de tre g uder siddende ind en fo r i det stili
serede tem pel. Vi får bekræ ftet, at vort bille
de tilhører denne g ruppe , da vi viser et m ed
bragt fotografi a f det til d rengene og deres 
mester. De kigger in teresserede på det og 
forklarer, hvorledes detaljerne i det svarer til 
deres nye billeder. Der e r f.eks. elefan tguden  
Ganesha, den populæ re gud, som ofte afbil- 
des siddende i m idten a f  billedet m ed sin sna
bel og sin karakteristiske ru n d e  mave. H an er 
omgivet a f m indre billeder, d e r fortæ ller hi
storien om, hvordan det gik til, at gudesøn- 
nen, der er undfanget a f den  store gud Shi-

va, og hans kvindelige ledsager Parvati fik et 
elefanthoved i stedet for et m enneskehoved.

Krishna-billeder e r der flere af. Krishna er 
for det første også en yderst populæ r gud, og 
han er, som vi senere skal få bekræ ftet, næ rt 
knyttet til Jagannath-kulten . Der er m ange 
billeder, d er viser trekløveret: Jagannath , 
B alabhadra og Subhadra, i forskellige iklæd
ninger, eller vesa s, alt efter hvilket tidspunkt 
a f dagen, de er m alede på.

R agurajpur, første station på vor rejse, har 
ført os et godt stykke videre på vor vej gen
nem  maleriets m ysterier. Vi har fået m ange 
nyttige oplysninger om m aterialer, teknik og 
farver i Puri-billederne, og er kom m et et 
skridt videre i forståelsen a f ikonografien i 
Nationalm useets store billede. Vi har fået be
kræftet, at Puri-billederne laves efter samme 
model og m ed samme teknik i dag, som de 
blev det for næsten 200 år siden. Vi har også 
fået konstateret, at m useets maleri er et a f de 
ældste bevarede, om ikke det ældste.

Fig. 5. Guderne Jagannath, Subhadra og 
Balabhadra i deres tempel.
Et klassisk motiv i et moderne
Puri-billede.
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Tempelbyen
Først i selve Puri by får vi im idlertid en fo r
nemmelse a f hele det religiøse og kulturelle 
liv, som Puri-m aleriet er udsp runget af.

Puri er en m ellem stor by m ed 75.000 ind 
byggere, m en året ru n d t m odtager den 
hundredtusindvis a f pilgrim m e, flest i den 
periode — som regel ju n i m åned -  hvor tem- 
pelvognsprocessionen ratha yatra foregår. Pu
ri er en a f Indiens hellige byer, og dens po
pularitet har traditionelt været knyttet til kul
ten om kring Jagannath  og hans tem pel, in 
den for hvilket kastesystemet siges at være 
ophævet.

Det er jan u ar, da vi ankom m er, m en d er er 
alligevel masser a f liv om kring tem plet og ty
deligvis m ange pilgrimm e. Velklædte fam i
lier for hvem tu ren  til Puri også e r en ferie
udflugt. U den for besøgene i tem plet nyder 
m an stranden, går tu r på strandprom enaden  
og køber frug t og slik og små souvenirs til 
børnene. Men d er er også fattige rejsende, 
som sidder på pladsen foran  tem plet og i ga
derne ru n d t om kring i byen m ed deres bylter 
af ting, b reder et tæ ppe ud på jo rd e n  og spi
ser deres chapatis og dal. M ange h ar været 
m åneder undervejs, måske fra Rajastan, som 
ligger tusinder a f kilom eter væk, i den  n o rd 

vestlige del a f Indien. T iggerne i gaderne på 
vej op til tem plet er dem , m an først bem æ r
ker. T iggeri er et erhverv i Indien , og det ses 
tydeligt netop i de hellige byer som Puri, 
hvortil d er kom m er m ange frem m ede, og 
hvor der derfo r er bedre m uligheder for at 
skaffe sig et nød tø rftig t udkom m e gennem  
dette erhverv.

Vi næ rm er os tem pelpladsen i en cykel
rickshaw og har videokam eraet frem m e for 
at registrere gadelivet om kring tem plet. J a 
gannath er en gud, m en dyrkelsen a f ham  er 
tydeligvis også en god forretn ing . U den for 
tem plet sælges d er masa prasad, m ad som of
res til guderne. Der sælges perlekranse, slik 
og de velkendte souvenirs: h e r netop  de billi
ge farvetryk af guderne, som stadig e r på 
m arkedet. Foran indgangsporten  til tem plet 
sidder pengeveksleren, som tager 10 paise (10 
øre) for hver ruppee (ca. 1 krone), han veksler 
til sm åpenge for pilgrim m ene, således at de 
kan give tiggerne lidt, og 10 paise igen, når 
tiggerne veksler tilbage til ruppees. På g rund  
af det m yldrende liv, oksekæ rrer, cykelrick
shaws, hellige m æ nd, b rahm iner, tiggere og 
gadesælgere, varer det lidt, fø r det går op for 
os, at vi nu virkelig står foran  tem plet, Jagan- 
naths tempel.

Fig. 6. En pilgrim med Vishnu 
symbolet malet på panden foran 
templets indgang.
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Det er bygget i det 12. å rh u n d red e , i den 
typiske Orissastil m ed et ru n d t og buet tårn , 
der ender i en lille krans. Dette tem pel har 
Vishnus flag i toppen , og det e r for nogle år 
siden blevet malet op i en lys g rundfarve og 
stærke blå og røde farver til dekoration  af de 
forskellige gude- og m enneskeskikkelser i 
tårnet. T em pelgården  dæ kker et stort om rå
de, ca. en halv kvadratkilom eter, og m an ser 
en strøm  a f m ennesker gå ind igennem  ho
vedindgangen, løveporten, som vender m od 
øst, ned m od havet. V ideokam eraet fanger et 
stort skilt ude foran tem pelporten , hvorpå 
der står: »Jagannath sikrer dig et langt liv«. 
En reklam e for et forsikringsselskab og en d 
nu et eksempel på den  yderst fo rre tn ings
mæssige side a f Jagannath -ku lten .

M an drages uvilkårligt ind m od indgangen 
til tem pelgården, m en vi ved på fo rhånd , at 
vi ikke får lov at kom m e igennem  porten . 
Jagannaths tem pel e r kun for h induer, og 
som ikke-hinduer vil vi blive betrag tet som 
urene og besm ittende fo r tem plet. I stedet 
tager vi kam eraet m ed op på toppen  a f  den 
lokale arkivbygning over for porten , og h e r
fra kan vi ugenert iagttage livet såvel uden  
for som inden for tem pelm uren .

Inden  for tem pelgården  er d e r hoved
tem plet, deul, der huser de tre gudebilleder, 
og over hvilket tå rne t er rejst. D er e r den  
centrale mandir, og flere sm åtem pler. Vi no
tere r os, at der ligger en afdeling a f State 
Bank o f India inden for om rådet, og vi kan 
se, at der er hektisk aktivitet om kring  tem pel
køkkenet, hvorfra d er laves m ad til flere tu 
sinde m ennesker hver dag. H vad d er sker 
inde om kring gudebillederne, kan vi ifølge 
sagens n a tu r ikke få at se m ed egne øjne, så 
her må vi støtte os til littera tu ren  og den  fo r
klaring, vi nogle dage senere får a f professor 
Gopinath M ohapatra, som igennem  flere år 
har studeret Jagannath -ku lten .

De daglige ritualer om kring gudebilleder
ne udføres a f særligt betroede b rahm iner, 
der tilhører daita kasten. Om  m orgenen  ba
des gudebillederne, og de klædes d ere fte r på 
i silke og m ed sm ykker og o rn am en ter efter 
bestem te forskrifter. I løbet a f dagen skifter 
de kostume (vesa) flere gange, og til hver a f 
de skikkelser, m an finder dem  i, er der knyt
tet mytologiske fortæ llinger.
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Hver dag på et bestem t tidspunkt er der 
darshan, dvs. m odtagelse af gudernes tilbede
re, de m ange pilgrim m e d er strøm m er til 
templet.

Nogle a f de spørgsm ål vi e r særligt in teres
serede i at få belyst, e r spørgsm ålene om, 
hvilken gud Jag an n ath  er, hvad der er bag
g runden  for hans sæ rpræ gede udseende, og 
hvordan m an skal forstå den  treenighed, der 
er centrum  i tem plet, Jag an n ath  og hans to 
ledsagere, d e r oftest om tales som hans søster 
og bror.

Navnet Jag an n ath  betyder Verdens herre , 
og professor G opinath bekræ fter over for os, 
at Jagannath  er alt. »Han er ikke Vishnu, Shi- 
va, Sakti, eller en m enneskelig skikkelse. H an  
er alt.« A f forskningen om kring Jagannath - 
kulten frem går det im idlertid, at Jagannath  
bliver identificeret m ed guden  Vishnu, den 
gud der op re th o ld er verdensordenen , og 
som har vist sig i ti form er, avataras. Sædvan
ligvis regnes den  niende a f disse fo rm er for 
at være Buddha, m en dyrkere a f Jagannath  
m ener, at han  netop  er den niende inkarna
tion af Vishnu. D er e r dog flere tolkninger 
af, hvor i inkarnationsræ kken han  skal place
res, om end der ikke er nogen tvivl om, at 
Jagannath-dyrkelsen er en form  af Vishnu- 
dyrkelsen. O fte identificeres Jag an n ath  med 
Krishna, den  o ttende inkarnation , og den 
hyppige afbildning af Krishna, bl.a. i Puri- 
m alernes billeder, u n d erstreg er den  næ re 
identifikation mellem K rishna og Jagannath . 
U ndertiden  omtales han  som Kalki, den tien
de af Vishnus form er, som en d n u  ikke har 
m anifesteret sig, m en som vil vise sig i skik
kelse af en hvid hest, eller en ry tter på en 
hvid hest, og varsle en ny tid i verden.

Den nyeste forskning i udviklingen af J a 
gannath-kulten  har vist, at m an kan følge 
dyrkelsen a f en guddom  tilbage til tilbedel
sen af en sten- eller pæ legud i det 9. å rh u n d 
rede, endnu  før tem plet i Puri blev bygget.

Man siger stadig, at d er inden i figuren 
Jagannath  er en lille sten eller et lille stykke 
træ, som — fork larer professor G opinath -  er 
gudens »sjæl«. O verførslen af denne »sjæl« 
er det allervigtigste og foregår efter et hem 
meligt ritual, når der u n d er Navakalevara 
skæres nye gudefigurer.

Men forskningen viser i øvrigt, at politiske



Fig. 7. Løveporten, hovedindgangen til templet.

og historiske fak torer i denne del a f Ind ien  
har spillet en vigtig rolle for udviklingen af 
de tre guddom m e. Kort fortalt rep ræ sen te
re r de i dag en foren ing  a f  V ishnu-dyrkelse, 
Shiva-dyrkelse og Sakti-dyrkelse, de tre ho
vedform er a f hinduism en. Shiva er rep ræ 
senteret ved Jagannaths »bror«, B alabhadra, 
og Sakti -  det kvindelige princip eller m oder
gudinden D urga -  ved »søsteren«, Subhadra.

I myten, som Jagannaths tilhæ ngere fo r
tæller om hans oprindelse, er historien na
turligvis en anden. Den findes i flere udga
ver, men de elem enter, d er går igen i dem  
alle, er: oprindelse i en stam m ereligion, med 
dyrkelse af en sten eller et stykke træ , som 
undertiden  siges at være Krishnas hjerte; 
dernæst historien om et stykke træ , der d ri
ver i land ved Puris kyst. Ud af dette træ  
hugges de tre figurer, m en træ et er så hård t, 
at kun en gammel m and, som kom m er forbi, 
er i stand til at hugge i det, og han n år ikke at 
fuldende figurerne, idet han bliver forstyr
ret, før arbejdet er færdigt. D erfor har gu
derne det ufæ rdige udseende, og det viser

sig, at den gamle m and har været Viswakar- 
?na, V ishnus bygherre.

I det gamle Puri-billedes ikonografi finder 
m an alle disse elem enter, såvel dem  som den 
videnskabelige forskning i Jagannath-kultens 
udvikling afslører, som dem  d er indgår i my
ten. Man ser tem pler, hvori d e r dyrkes sten- 
og pæ leguder, m an ser Krishna, m an ser de 
nye udhuggede figurer, d er bæres ind i 
tem plet, og m an ser Kalki, den hvide hest. 
Men selv om det er V ishnu-dyrkelsen, der 
har overtaget, er der i Puri-billedet også af
bildet tem pler, hvor Shivas symbol lin g a en 
tilbedes, og d er er afbildet fo rm er a f m oder
gudinden, flere steder i skikkelse a f  Kali. 
Sam m enfattende kan m an således sige, at 
d er i Puri-billedets ikonografi indgår ele
m enter fra alle de tre hovedform er a f h in d u 
ismen, og m an kan forklare dette ved at støt
te sig til den nyeste forskning, som hævder, 
at de tre hovedfigurer, Jagannath , Balabha
dra og Subhadra rep ræ sen tere r disse tre 
form er.

Vores rejse har således nu også brag t os en
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Fig. 8. Jagannath-templets impo
nerende hovedtårn. På toppen ses 
Vishnus flag.

del videre i tolkningen a f Puri-billedets iko
nografiske indhold, gennem  sam taler m ed 
malere og forskere. Også m alerne på G ouri 
H andicraft Society i Bhubanesw ar, hvor vi 
afslutter vort ophold  m ed et p ar dages video
optagelser, h ar flere kom m entarer til detal
je rn e  i billedet. Men hos dem  koncen trere r vi 
os i øvrigt om at frem skaffe de sidste oplys
ninger til b rug  for billedets konservering, 
samtidig m ed at m alerne dem onstrerer tilbe
redning  af lim og farve for os og giver os lov 
til at registrere dette m ed videokam eraet.

Farverne
Ved sam m enligning m ellem de nye billeder 
og det m edbragte fotografi a f det gamle Pu- 
ri-billede afsløres det, at farvepaletten var 
noget m ere begræ nset i de gamle billeder, 
end den er i dag. De farver, d e r er b rug t i det 
gamle billede bruges stadig, m en d er er kom 
m et nye til. G rundfarverne er hvid, sort, rød 
og blå. Den hvide farve er sneglehvid, lavet 
a f strandskaller, som knuses i en m orter til 
hvidt farvepulver (calcium karbonat). Sort er 
lam pesod, og den røde er cinnober. O prin-
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Fig. 12. Eksempel på deformationer forårsaget a f  tidli
gere konservering.

delig var den blå altid indigo-blå, m en i dag 
erstattes den ofte a f syntetisk blå, f.eks. u ltra 
m arin. En farve, d e r ikke bruges m ere, er 
den gule, som tidligere var det m eget giftige 
bly-arsenik. U d over dens giftighed havde 
den en tendens til at angribe de farver, d er lå 
tæt op ad den. I dag b ru g e r m an i stedet 
f.eks. cadm ium -gul, m en m an b ru g e r des
uden  gul okker, som er m eget karakteristisk 
for Puri-billederne, og som m an har brugt 
også i det gamle billede.

Det frem går im idlertid  tydeligt a f nogle a f 
de nye Puri-billeder, vi får frem vist her og 
andre steder, at helt nye farver som grøn og 
violet sniger sig ind i billederne, fo r
m odentlig i et forsøg på at tilpasse sig tu rist
m arkedets smag.

På m alerskolen i B hubanesw ar får vi des
uden  repetere t frem stillingen a f  læ rred  og 
tam arindelim , og vi film er m esterm aleren i 
arbejde m ed en skitse til et Krishna-billede.

Tilbage i K øbenhavn m ed farve- og m ate
rialeprøver h ar vi nu  tilstrækkeligt m ed op
lysninger til at gennem føre konserveringen. 
En enkelt ting h ar ingen kunnet give os no

Fig. 13. Samme detalje efter konservering.

gen forklaring på, nem lig at det gamle Puri- 
billedes grundm ateriale  er både et lag læ rred 
og et lag papir, m en det skal form odentlig  
tilskrives dets usædvanlige størrelse. I løbet 
af nogle m åneder er konserveringen fu ld 
endt, og sam tidig er de nye Puri-m alerier og 
Jagannath-souvenirs, vi indkøbte på vor rejse 
hjem kom m et, således at de kan udstilles sam 
m en m ed det nykonserverede billede og vise 
kontinuiteten i denne gamle tradition. U n
der besøget på m alerskolen i Bhubanesw ar 
overværede vi tilhugningen af et sæt nye gu- 
defigurer i den  mest alm indelige størrelse, 
nemlig ca. en m eter for de store, og lidt m in
dre for »søsteren« i m idten.

Vi havde da ikke m ulighed for at købe dis
se figurer m ed tilbage til m useet, m en det 
lykkedes herh jem m efra at afgive bestilling 
på et sådant sæt og få dem  sendt hertil, såle
des at gudetreen igheden , iklædt deres silke
d rag ter og bem alede m ed deres respektive 
symboler, blev en iøjnefaldende del a f udstil
lingen og m edvirkede til at belyse også den 
religiøse og etnografiske side a f m ysteriet om 
det gamle Puri-billede.
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Det ottekantede tårn

Fig. 1. Luftfotografi a f Søborg Slotsruin. Nord opad. Nederst fører broen over voldgraven til ruinen. Skjult a f trceer 
og buske findes sporene a f det ottekantede tårn og palatiet, her trukket op med hvidt. (H. S. fot. 1963).

A / R o b e r t  E g e v a n g  o g  S ø r e n  F r a n d s e n

N år man i dag står på Søborg Slotsruin og ser 
ud over landskabet, har man — som så ofte 
ved fortidsm inder — vanskeligt ved at fo re
stille sig det liv, der udfoldede sig her i de 
tider, da borgen var i funktion. A f selve slot
tet er kun levnet sørgelige rester, og af den

købstad, som i sidste halvdel a f m iddelalde
ren var knyttet til slottet, er der intet spor -  
bortset fra kirken. Søborg kirke v idner ved 
sin størrelse om, at der fø rhen  har været en 
større befolkning at betjene, end tilfældet 
har været i de sidste 400-500 år.
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Fig. 2. Oversigtsplan over holmene i Søborg Sø, som 
situationen var kort fø r  den endelige udtørring a f  søen i 
slutningen a f 1800-årene. (Tegn. Fl. Beyer).

Det var i et forsøg på at kaste lys over den 
m iddelalderlige situation i det nordsjæ lland
ske Søborg, at Gilleleje M useum  og N ational
m useet i 1978 begyndte at søge efter købsta
den. R esultaterne af disse undersøgelser, 
som er fortsat hvert å r siden, skal ikke gen
nemgås her. Blot skal det nævnes, at en del af 
købstadens bebyggelse er udgravet, en a f by
ens »lossepladser« er fundet, dobbeltvoldan- 
lægget -  kaldet Kongshaven -  er blevet gen- 
nem gravet og dateret, en kirkegård  på Mel
lem holm en (se oversigtskortet fig. 2) med 
700-800 begravelser fra 1100-årene er blevet 
registreret, og to store teglovnsanlæg er ble
vet udgravet. Disse undersøgelser vil blive 
publiceret i anden  sam m enhæ ng, m en de 
danner udgangspunkt for, at det i 1983 be
sluttedes at udvide undersøgelserne til selve 
slotsholmen, fordi købstadens historie er 
næ rt knyttet til borgens bygningshistorie. Det 
er denne del a f undersøgelsesprogram m et, 
der skal behandles her.

Spørgsm ålet om, hvornår opførelsen af 
Søborg Slot påbegyndtes, er afgørende for 
dateringen  a f købstadens opståen. Søborg 
Slot er et a f de mest undersøgte m onum enter 
fra Danm arks m iddelalder, m en en gennem -

Fig. 3. Kort over Søborg Sø i mid
delalderen. Søens overflade er her 
vist i en højde a f 5 m over havet, 
men da vandstanden formentlig 
har været op til 6 m over havet, har 
søen haft en større udstrækning end 
vist på dette kort. (Fra National
museets Arbejdsmark 1930).
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Fig. 4. Pastor Christopher Schrö- 
ders kort over Søborg 1790. Køb
staden er for længst væk, og bortset 
fra kirken og præstegården er kun 
angivet nogle enkelte huse i »lands
byen«. Kortet har vist sig at være 
temmelig nøjagtigt.

gang af resultaterne af de tidligere udgrav
ninger overbeviste os om, at nye undersøgel
ser kunne kaste nyt lys over forholdene. H er
til kom, at vi m åtte form ode, at hjælp kunne 
hentes fra Nationalm useets naturvidenska
belige afdeling. De m oderne dateringsm eto- 
der ville utvivlsomt blive en god støtte ved 
tolkningen af det, som kom frem .

Hvor vi i dag ser dyrkede m arker om kring 
Søborg landsby, M ellem holm en og Søborg 
Slotsruin, skuede m an i m iddelalderen ud

over en stor vandflade -  Søborg Sø. Søen, 
der havde udløb ved Gilleleje, var et lavvan
det om råde, hvis om kreds er beregnet til 15- 
17 km (fig. 3). I denne sø lå en tilspidset 
halvø, som kunne opdeles i tre afsnit.

Inderst lå en »holm«, hvor vi i dag finder 
kirken. D enne holm var muligvis landfast i 
øst, men tænkeligt e r det også, at en bro førte 
over søen til holm en. D ernæ st fulgte vest for 
kirken det afsnit, vi nu kalder M ellem
holmen.
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Fig. 5. Plan a f borgruinen, som 
den tog sig ud efter Frederik VIIs 
udgravning i jun i 1850. Nord op
ad. Man bemærker, at holmens høj
re halvdel (mod øst) ikke er så godt 
undersøgt som holmen iøvrigt — sik
kert til stort held for C. M. Smidt, 
da han tog fa t i 1913.

A dgangen fra Inderho lm en  til M ellem hol
m en var »spærret« af en betydelig dobbelt
vold, og foran denne var en voldgrav, som 
vendte hen m od kirken. T idligere antog 
man, at M ellem holm en og Inderho lm en  hav
de været to adskilte øer. U ndersøgelserne i 
1981 har im idlertid vist, at M ellem holm en og 
Inderho lm en  form entlig  siden forhistorisk 
tid har været fast fo rbundne. Voldgraven har 
således været en gravet rende, d er har skabt 
opdelingen i de to holme.

Yderst i søen lå en d n u  en lille holm, hvor 
Søborgbefæstningen blev anlagt.

Som nævnt h ø re r Søborg Slot til de mest 
undersøgte anlæg fra m iddelalderen. U n d e r
søgelserne begyndte i slutningen a f 1700-å- 
rene, da pastor Schrøder ved Søborg kirke 
gentagne gange foretog gravninger på alle 
tre holme. Det vigtigste resultat a f hans virk

som hed er det kort, han lod optegne i 1790 
(se fig. 4). D ernæst fulgte pastor Lyngbyes 
gravninger i 1830’rne. Rigtig gang i u n d e r
søgelsesarbejderne kom der først i 1850, da 
Frederik V II m ed en snes soldater fra »gar
den til hest« samt h istorikeren C. F. W egener 
frem gravede store dele a f ru inen , som på 
dette tidspunkt var helt overgroet (se fig. 5). 
Sidenhen kom andre  til, m en den, vi skylder 
mest tak for, at ru inen  blev »reddet« og kort
lagt, er m useum sinspektør C. M. Smidt fra 
Nationalm useet, som i årene fra 1913 til sin 
død i 1947 næsten årligt foretog udgravn in 
ger på Søborg Slot. Som den dygtige og nøj
agtige arkitekt C. M. Smidt var, lykkedes det 
ham -  trods sparsom m e m idler -  at få bragt 
m onum entet i en sådan stand, at ru inen  kun
ne forstås af de m ange besøgende. Det lykke
des også C. M. Smidt at få fastlagt de enkelte
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Fig. 6. C. M. Smidts planer over Søborgruinen, tegnet 1934. Blandt de mange ruinrester bemærker man især det 
ottekantede tårn (mrk. Q) ogpalatiet (mrk. M). Iøvrigt refererer bogstaverne til følgende (med C. M. Smidts tolk
ninger):
A Porttaarn.
B M indre Port eller Dør m od Søen. fra Eskils T id  (Slæbested for Baade).
C N ordre M unkestenstaarn (muligt Jens G rands Fængsel).
Cj M indre Bitaarn, sam m enbygget m ed C.
D-Di R undkirken eller Borgkapellet.
E Lille Ø st-Taarn, tilbygget kort efte r Fuldendelsen af Eskils Borganlæg.
F Sydøstre H jørnetaarn  fra T iden  efte r Eskil.
G V indebroens Brohoved (i de dybe Riller kunde V indebroens Bjælker svinge).
H Om byggede vestre R ingm ur fra  M idten af 13de A arh u n d red e  eller T iden  snart efter. In d en fo r H ses, 

fra a til b. Rester af den i 1180erne opførte  R ingm ur.
H r K Den i 1180erne opførte  N ord re  Ringm ur.
L M indre B rønd for Søvand.
LI Brønd, bygget a f Egetræ , form entlig  fra Eskils Tid.
M Borgens H ovedbygning fra  Eskils Tid.
N Forhal til denne Hovedbygning.
O Overhvælvet gotisk Bygning, op fø rt efte r N edbrydning af Forhallen N, som Afløser a f  denne.
P M indre Bygning fra  Eskils T id, m uligt H ovedbygningens Økonomifløj.
Q Det 8-kantede K am pestenstaarn, æ ldre end Eskils Borganlæg.
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Fig. 7. Fotografi fra  1929, optaget a f C. M. Smidt. Bil
ledet viser den kraftige tømmerkonstruktion i det ottekan
tede tårn (syd-vestre afsnit) sa m t resterne a f  tårnets mur
værk a f kampesten. I  forgrunden er tårnet revet så langt 
ned, at fundamentet mellem tømmeret ses, men i bag
grunden står tårnmuren tilbage i ca. 2 m højde.

bygningsafsnits relative kronologi, dvs. at re 
degøre for den  rækkefølge, hvori bygninger
ne var opført.

De centrale bygninger på B orgholm en er 
det såkaldte »ottekantede tårn« og palatiet -  
et fornem t beboelseshus (se fig. 6). Disse to 
bygninger blev først opdaget i 1920rne af 
C. M. Smidt. O pdagelsen var betydningsfuld, 
for derm ed  havde m an ren t bebyggelses- 
mæssigt »udfyldt« borgholm en (samm enlign 
med W egeners kort, fig. 5), og m an havde 
fundet den bygning, som havde rum m et 
slotsherrens bolig.

Om tårne t oplyser C. M. Smidt, at det var 
funderet til 2 m u n d er nuvæ rende niveau, og 
det havde et tværsnit på 12 m. Fundam entets 
fod var ca.2 m bred, og rester a f den  kam pe- 
stensm ur, d er var tilbage, målte 1-1V2 m i 
bredden. Det viste sig, at fundam entet — der 
straks blev tolket som resterne af et fæst
n ingstårn -  delvis indgik som fundam en t for 
palatiet og nogle økonom ibygninger i syd,

Fig. 8. Fotografi fra  1929, optaget a f C. M. Smidt, viser 
omtrent samme situation som fig . 7, blot er vi rykket mod 
vest i tårnet. Tårnmuren er revet ned, men tømmeret og 
fundamentsfoden er tilbage.

hvilket igen ville sige, at tårne t var æ ldre end 
disse bygninger.

Der var det besynderlige ved det nyopda- 
gede tårn fundam en t, at det var ottekantet. 
Det var opsigtsvækkende, fordi o ttekante
de fæ stningstårne fra m iddelalderen var 
ukendte på dansk g rund . C. M. Smidt gav en 
utvivlsomt rigtig forklaring på tårnets facon. 
Det viste sig nemlig, at de, d er havde opført 
tårnet, først havde tøm ret to firkantede ram 
m er af svært egetøm m er, d e r målte 35 x 35 
cm og var 8-9 m langt. Disse to ram m er var 
lagt oven på h inanden , m en forskudt så m e
get i forhold til h inanden , at de kom til at 
danne en ottetakket stjerne. D ernæst var de 
to ram m er kæm m et ned i h inanden  og g ra
vet 10-20 cm ned i Borgholm ens davæ rende 
eng- eller m arklag. Im ellem  ram m estykker
ne havde m an fyldt op m ed m arksten, lagt i 
ler, så d er dannedes en ca. 2 m bred  funda- 
m entsfod. Den ottekantede »stjerne« lå såle
des vel forankret. H er ovenpå havde m an så
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opført en m ur af ca. IV 2 m tykkelse, m en på 
en sådan måde, at det indvendige a f den o t
tekantede ram m e lå frit inde i tårnet, mens 
tøm m erstykkernes »kryds« blev dækket af 
tårnm uren.

C. M. Smidt redegjorde for sine undersø 
gelser i to væsentlige afhandlinger, nem lig i 
»Fra Nationalm useets Arbejdsm ark« 1930 og 
i »Aarbøger for nordisk O ldkyndighed« i 
1934. På et tidligt tidspunkt u n d er sine u n 
dersøgelser var C. M. Smidt blevet overbevist 
om, at en af 1100-årenes store personlighe
der, ærkebiskop Eskil, var det egentlige Sø
borgs bygherre. Det vil sige, at Eskil havde 
opført palatiet og slotskapellet, økonom ibyg

ninger, den ældste ringm ur m.m. D erim od 
var det ottekantede tå rn  æ ldre end Eskils tid 
og uden  tvivl nedrevet a f denne, for at give 
plads til palatiet. O pførelsestidspunktet for 
Palatiet m.m. henlagdes til 1150erne, mens 
det ottekantede tårn  dateredes til begyndel
sen af 1100-årene, i kong Niels’ regeringstid  
(1104-34). V idere var C. M. Smidt overbevist 
om, at kong Valdem ar I (1157-81) i 1161 ero 
brede Søborg Slot fra æ rkebiskop Eskil. E fter 
erobringen lod Valdemar gennem føre en u d 
videlse a f slottet, som det frem går a f fig. 6.

C. M. Smidts redegørelser -  d er i stor u d 
strækning hvilede på sprogforskeres u n d e r
søgelser a f Søborgs historie -  blev anerkend t

Fig. 9. Omtrent samme situation som fig. 8, men dette billede er optaget 50 år senere (1984). Tømmeret er blevet til 
pulver, men »kanalerne« i fundamentsfoden viser tydeligt konstruktionen.
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fra næsten alle sider, og hans opfattelse er -  
m ed enkelte m odifikationer -  indgået i borg
forskningen, som et a f de faste h o ld ep u n k 
ter. Først i 1972, da borgforskeren  og histori
keren Vilhelm la C our udgav 2-bindsværket 
»Danske Borganlæ g til m idten af det tre tten 
de århundrede« , frem førtes tvivl om C. M. 
Smidts antagelser. Især hæ ftede la C our sig 
ved konstruktionen -  eller re tte re  udseendet
-  a f det o ttekantede tårn . H an m ente kort og 
godt, at C. M. Smidts tolkning af tårnets fa
con var fejlagtig. H ertil kan vi, d e r så fu n d a
m entet og store dele a f tå rn m u ren  i 1984, 
bevidne, at tårne t var o ttekantet, nøjagtig 
som angivet på skitserne fig. 10. Men tilbage 
til C. M. Smidts undersøgelser.

Det er udbytterigt at se, på hvilket g ru n d 
lag C. M. Smidt byggede sine teorier, for kun 
ved at skille de oplysninger, som hviler på 
antagelser, fra de forhold, som er vidnefaste, 
kan m an kom m e videre m ed anvendelsen af 
de hjæ lpem idler, som i dag står til råd ighed  i 
udforskningen a f Søborg.

Først og frem m est er d er en d n u  en gang 
g rund  til at se på de oplysninger, som de 
skriftlige kilder m eddeler om Søborg, for d e r
efter at gennem gå de arkæologiske iagttagel
ser, som C. M. Smidt har frem lagt.

En central person i Søborgs ældste historie 
er som nævnt efte r C. M. Smidts opfattelse 
ærkebiskop Eskil. Vi vil alligevel stille disse to 
centrale spørgsm ål: Er han Søborgs bygher
re? -  og videre: H ar Eskil bevisligt overhove
det noget m ed Søborg at gøre? Svaret på dis
se to spørgsm ål, må blive et forsigtigt nej, hvis 
vi skal være strengt kritiske — og det skal vi.

Eskils besiddelse a f  Søborg hviler først og 
frem m est på nogle oplysninger om m ageskif
ter a f jo rd , som fandt sted i 1135 -  u n d er 
Erik Em une — og i årene um iddelbart h e re f
ter. Jo rd  ved Ringsted blev m ageskiftet m ed 
Søborg, som på den tid var i kongens eje. 
Men om Eskil ejede jo rd  ved Ringsted, som 
kunne byttes m ed Søborg, ved m an ikke. Li
geledes er Eskils besiddelse a f  Søborg baseret 
på antagelser, første gang frem sat i 1500-åre- 
ne af bl.a. h istorikeren H am sfort. N år Eskil 
er sat i forbindelse m ed Søborg, skyldes det 
en oplysning hos Saxo. Saxo kan berette, at 
Valdemar I gennem førte  en belejring a f en 
befæstning, som lå i »den lethriske mose«, og

som tilhørte Eskil. E robringen a f borgen blev 
gennem ført m ed list, således at kongen fra 
1161 kom i besiddelse a f den om talte borg. 
Hele denne histories sandhed i Saxos frem 
stilling kan m an i sig selv sætte spørgsm åls
tegn ved -  og det er gjort a f  bl.a. Saxo-for- 
skeren C urt Weibull -  m en d er er for så vidt 
intet i vejen for, at den om talte begivenhed 
kan have fundet sted i »den lethriske mose«, 
selv om det unægtelig havde været ra rt, om 
andre kilder havde understø tte t Saxos beret
ning.

Men hvor lå »den lethriske mose«? Spæn
dende diskussioner har flere gange været 
ført om dette spørgsm ål. Nogle m ener, at der 
er sandsynlighed for, at m osen er identisk 
med Søborg — eftersom  m an var overbevist 
om, at Eskil sad inde m ed Søborg, hvilket 
som om talt ovenfor ikke kan godtgøres -  an 
dre  er a f den opfattelse, at m osen ikke kan 
stedfæstes til nogen kendt lokalitet. Det er 
ikke muligt på dette sted at gengive diskus
sionen i detaljer (det vil blive gjort i anden 
sam m enhæng), m en det må konkluderes, at 
der ikke er noget entydigt bevis for, at »den 
lethriske mose« er identisk m ed Søborg. 
»Mosen« kan, uden  at øve vold på kilderne, 
henlægges til et hvilket som helst sted i D an
m ark eller de sydsvenske provinser. Kildeste
det må m ed and re  o rd  forkastes, når talen er 
om Søborg.

Eskils tilknytning til Søborg må d erfo r an 
ses for yderst tvivlsom, i hvert fald hvis det 
nu kendte k ildegrundlag skal lægges til 
g rund  for vurderingen . Det bliver d erfo r 
misvisende, n år C. M. Smidt taler om en »før 
Eskildsk«, en »Eskildsk« og en »efter Es- 
kildsk« byggeperiode på Søborg. Men hvor
ledes forholder det sig, når m an inddrager 
C. M. Smidts arkæologiske iagttagelser i d en 
ne debat? U dgravningerne i 1983-84 frem vi
ste samme resultater vedrørende den »relati
ve kronologi« mellem bygningerne, som C. 
M. Smidt nåede frem  til i 1920rne. Der kan 
således ikke være nogen tvivl om, at palatiet 
er yngre end »det ottekantede tårn«, efte r
som palatiet delvis anvender tårnets nedre 
dele som fundam ent. T å rn e t er ældst, og det 
var samtidig det ældste bygningsværk på hol
men, som C. M. Smidt kunne påvise. Men 
hvornår er det så bygget?

80



0 5 10 M

Fig. 10. Rekonstruktion a f det ottekantede tårns nedre afsnit, udført på grundlag a f genudgravningen i 1983-84. 
Med rødt er angivet den kraftige tømmerkonstruktion.

Fase 1, til venstre, viser, hvorledes de to firkantede tømmerrammer er lagt på borgholmens markflade. Derefter er 
rammernes »kryds« omgivet og udfyldt med marksten, hvilket har udgjort fundamentsfoden.

Fase 2, til højre, viser, hvorledes tårnmuren er rejst oven på fundamentsfoden, således at den »indre« ottekantede 
ramme har været »fri« a f muren.

Fase 3, nederst, viser et snit gennem tårnmuren og fundamentet med tømmerrammerne. (Tegn. afFl.Beyer).

II1111111111

I sin redegørelse for palatiet og de tilhø
rende bygninger, som han først opdagede 
under sine undersøgelser fra 1913 til 1928, 
er han ikke i tvivl om, at Eskil må være byg
herren. Men i 1929 opdagede C. M. Smidt 
det ottekantede tårn , som han rigtigt antog 
for at være ældre end palatiet. H erm ed var 
han -  p.g.a. den præcise henlæggelse a f pala
tiet til Eskils tid -  sporet ind på, at det o tte
kantede tårn  var »før Eskildsk«. Men han 
havde også arkæologiske begrundelser h e r
for. Hans hovedargum ent var, at d e r »ikke 
findes den m indste brok af tegl« i tårnet. 
Dette — ret beset »negative« — bevis er hans 
vigtigste argum ent for at henlægge tårnet til 
tiden før 1150, da det tidligste teglbyggeri 
kunne antages at have fundet sted i D an

mark. Endvidere tager C. M. Smidt fo ran 
kringen af tårnet m ed tøm m erram m en som 
et indicium for, at tårne t må være opført på 
et tidspunkt, »da m an var m ere fortro lig  med 
og m ere stolede på tøm m er og tøm m erkon
struktioner end på den  nye stenbygnings
kunst, i hvilken m an ikke havde så stor erfa
ring«.

C. M. Smidts a rgum en ter ho lder næ ppe 
ved næ rm ere eftertanke. At en dansk m id
delalderbygning ikke indeho lder tegl er ikke 
noget bevis for, at bygningen er opført, før 
man begyndte at bruge tegl i D anm ark. På 
samme m åde fo rholder det sig m ed tøm m er
konstruktionen. Hvis a rgum entet skulle have 
nogen gyldighed, m åtte det indebæ re, at vi 
ru n d t om kring i landet ville finde tilsvarende
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Fig. 11. Tårnets søndre afsnit foto
graferet ved genudgravningen i 
1984. Billedet viser tydeligt tårn
murens kantede opbygning, som 
den tager sig ud inde i tårnet. De 
utilhugne kampesten er opmuret i 
ler.

eller lignende konstruk tioner i sam tidigt byg
geri, f.eks. i k irkerne. Det gør vi ikke.

Man må på g rund lag  h e ra f alene konklu
dere, at »det o ttekantede tårn« er op fø rt før 
palatiet.

Men hvis m an nu kunne få en  præcis d a te
ring af palatiet, ville det så ikke m edvirke til 
at kaste lys over »det o ttekantede tårn«? M u
ligvis. Men sagen fo rho lder sig desvæ rre såle
des, at heller ikke om palatiet kan vi sige no
get præcist, som kan stå for en kritisk 
analyse.

C. M. Smidts argum entation  ved d a terin 
gen af palatiet hviler på sam m enligninger 
med andre  bygningsværker i Nordsjæ lland 
og Skåne. T ilstedeværelsen a f bl.a. en »lille 
m unkesten«, som findes på Søborg, fik

C. M. Smidt til at drage paralleller til Søborg 
kirke, T ikøb kirke, Esrum  Kloster og G urre 
samt en række ikke næ rm ere angivne lokali
teter i Skåne. H an konkluderer, at her »i 
N ordsjælland er d e r altså et særligt, skaansk- 
farvet kulturom raade, og det er sandsynligt, 
at Esrum  Kloster er Centret«. Disse sam m en
ligninger ho lder a f flere g runde ikke stik, og 
de kan ikke antages som »beviser« for pala- 
tiets opførelsestidspunkt. Vigtigst er det her 
at frem føre, at de bygninger (Søborg kirke, 
G urre, Esrum , T ikøb m.fl.), som C. M. Smidt 
d rager sam m enligninger m ed, er lige så 
usikkert dateret som Søborg selv. Om  disse 
m onum enter er d er at sige, at de er opført i 
1100- eller 1200-årene, m en vi kan ikke in
den for et årti eller et kvart å rh u n d red e , ja
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ikke engang inden for et halvt å rh u n d red e  
præcist fastlægge deres opførelsestidspunkt. 
Vi kan have vore anelser, m en de beviser 
ikke noget. H ertil kom m er, at næsten alle de 
bygningsdetaljer, som C. M. Smidt benytter 
til sine sam m enligninger, ikke er funde t i 
det, arkæologerne kalder »in situ«, dvs. på 
nøjagtig det sted, hvor de blev placeret på 
opførelsestidspunktet. Søjlebaser, kapitæler, 
form sten m.m., som benyttes til at løse date- 
ringsspørgsm ålet, er uden  undtagelse fundet 
henkastet i voldgraven, i søen eller i om ro
dede fyldlag. Hver for sig er genstandene 
overordentlig interessante, m en som led i en 
beviskæde kan de ikke benyttes. Vi har altså 
intet holdepunkt for palatiets datering , ej hel
ler ved at sam m enligne selve bygningsværket 
med andre lignende palatier i det øvrige 
Danm ark eller i N ordeuropa. Det hæ nger i al 
korthed sam m en m ed, at vi ingen beviser har 
for, hvorledes palatiet på Søborg så ud. Var 
det i en eller to etager? Vi kan naturligvis 
have vore fo rm odninger derom , m en vi ved 
det ikke. H ertil kom m er, at de palatier, m an 
eventuelt kunne vove at d rage sam m enlig
ninger med, heller ikke er præcist dateret. 
Og så er man lige vidt.

Pudsigt nok har C. M. Smidt muligvis væ
ret på sporet a f en datering  a f palatiet. A f 
hans notesbøger fra udgravningen frem går 
det, at han, forseglet under et a f skillerum m e
ne i palatiet, fandt en ituslået, glaseret potte, 
som han hen fø rer til tiden 1250-1300. Men 
hildet af, at Eskil »måtte have« opført byg
ningen i 1150erne, d rag er han den konklu
sion, at eftersom  potten  er så sen, må der 
være tale om et sekundært skillerum  — altså et 
skillerum, som må være tilføjet bygningen 
100-150 år efter dens opførelse. D erfor til
stedeværelsen af den  sene potte. D enne slut
ning er tvivlsom. I dag ville m an have u n d e r
søgt, om skillerum m et virkelig var sekun
dært. For havde det vist sig, at det pågæ lden
de skillerum ikke var sekundært, m en primært, 
altså samtidigt m ed den øvrige bygning, hav
de han haft fastere g ru n d  u n d er føderne.

Undersøgelserne 1983-84
C. M. Smidt var i sin samtid en dygtig og flit
tig forsker, som var anerkend t b landt fag
folk. Også udgravningerne på Søborg tjener

ham til ære. U den hans fo rudgående u n d e r
søgelser havde udgravn ingerne i Søborg i 
1983-84 været m eget m ere kom plicerede, 
end tilfældet var.

Da Gilleleje M useum  og N ationalm useet
1983 besluttede at foretage en genudgrav
ning a f  »det o ttekantede tårn«, var det som 
nævnt i et forsøg på ad denne vej at kaste lys 
over købstadens ældste historie. H elt præcist 
ønskede vi påny at frem drage den  o ttekan
tede bjæ lkekonstruktion i bunden  af tårnet, 
for ved hjælp a f de m oderne naturv idenska
belige m etoder -  som ikke stod til C. M. 
Smidts rådighed -  at få en eksakt datering  af 
tøm m eret. Det kan ske ved hjælp af en så
kaldt dendrokronologisk datering , hvor m an 
u nder gunstige om stæ ndigheder kan tidsfæ
ste egetræs fæ ldningsår ved hjælp a f veddets 
årringe. Det var en begræ nset opgave, som i 
praksis udførtes på den  m åde, at vi fandt 
frem  til, hvor C. M. Smidt tidligere havde fo
retaget nedgravninger, og vi undgik  så vidt 
muligt at fjerne hidtil u rø rte  jo rd lag . Denne 
frem gangsm åde -  d er også ofte anvendes 
ved f.eks. k irkeudgravninger -  valgtes a f re 
spekt for det m onum ent, d er skulle un d ersø 
ges. Frem tidens arkæologi vil utvivlsomt u d 
vikle m etoder, som overgår vor tids, og som 
gør det ønskeligt, at de undersøgelser, d er 
nu foretages, fo rsty rrer så lidt som overhove
det muligt.

Tøm ningen a f et a f C. M. Smidts store fel
ter i det o ttekantede tårns vestre afsnit voldte 
ingen problem er, da jo rd e n  som sagt havde 
været oppe for ca. 50 år siden. Men resultatet 
af anstrengelserne var skuffende, fordi de 
svære egebjælker, d e r ses tydeligt på C. M. 
Smidts fo tografier fra 1929, var hensm uldret 
i den grad, at træ et næ rm est var forvandlet 
til pulver. En datering  ved hjælp af dendro- 
kronologien eller ku lstof-14 m etoden var 
udelukket. A rsagen til, at bevaringstilstan
den var så ringe, skal sikkert søges i, at »sø
ens« vandspejl er sænket betydeligt i de fo r
gangne 50 år.

Men anstrengelserne var ikke forgæves. En 
afrensning af jo rdvæ ggene (profilerne) skul
le vise sig at være særdeles udbytterig. Af 
fig. 13 frem går den lagdeling, d er åbenbare
de sig for os. H era f ser m an, hvorledes den 
ottekantede træ ram m e var blevet lagt oven
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Fig. 12. Fotografi a f profilvæg inde i tårnet. Nederst ses Borgholmens oprindelige marklag, hvorover det tynde 
byggelag findes (1984).

på — eller blot let nedgravet i — den  m arko
verflade, som holm en havde, da tårnbygge
riet startede. I denne m arkoverflade fandtes 
en del keram ik -  såkaldt østersøkeram ik -  
som henregnes til 1100-årene. U m iddelbart 
oven på m arkoverfladen fandtes et 10-15 cm 
tykt byggelag, som var frem kom m et u n d er 
tårnets opførelse. H erover igen var d e r n ed 
rivningslag fra tårnets sløjfning sam t opfyld
ningslag.

Det lag, som havde den  største interesse, 
var naturligvis bygge laget (se fig. 12 a), som i 
stor udstræ kning bestod a f huggespåner og 
m indre træstykker — form entlig  affald fra til

virkningen af tøm m erkonstruk tionen . E nd
videre indeholdt laget k lum per a f ler og 
m ørtel, som utvivlsomt må være spild fra tå r
nets opm uring. Men vigtigst -  og aldeles 
overraskende — indeholdt laget også svage 
spor a f tegl. I de profilvægge, der afrensedes, 
stak små stykker a f b ræ ndte teglsten ud af 
væggen — tilstrækkeligt til at rejse spørgsm å
let, om tårne t alligevel var opført i en tid, 
hvor m an kendte til teglbræ ndingsteknikken
i Danm ark, dvs. tiden efter o. 1150. Hvis det 
var tilfældet, havde vi herm ed m ulighed for 
en m ere præcis datering  af det ottekantede 
tårn  og følgelig også en fornem m else af,
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; Træaffaldslag Ben \\
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Nedbrydningslag 
kalk og ler

Opfyldingslag 
sand og ler
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Fig. 12a. Opmåling a f profilvæg i tårnets indre (mod syd, på oversigtsplanen fig. 14, angivet som profil B). Med rødt 
er angivet en a f bjælkerne fra  tømmerrammen. Fra denne bjælke udgår et ca. 20 cm tykt »byggelag«, hvori der er en 
svag lagdeling. Forenklet gengivelse. (Opmåling og rentegning Fl. Beyer og Erik A.Jarrum).

hvornår palatiet var opført. T h i hvis det o tte
kantede tårn  var opført efte r 1150 -  a f en 
ganske vist ukendt bygherre — m åtte palatiet 
være senere end hidtil antaget.

Teglsporene var im idlertid så svage, at det 
besluttedes at fortsæ tte i 1984 m ed at tøm m e 
flere af C. M. Smidts »huller« for om muligt 
at af- eller bekræfte den  teori, vi havde d an 
net os om »det ottekantede tårn«.

I 1984 udlagdes 7-8 større eller m indre fel
ter, idet frem gangsm åden fra året før -  at 
tøm me Smidts »huller« — blev gentaget. Der 
er i denne sam m enhæ ng ikke g rund  til at 
gennem gå alle de felter, som blev anlagt i

1984, m en alene at koncentrere os om netop 
de felter, som har betydning for em net h er -  
dateringen af det o ttekantede tårn . Det skal 
dog understreges, at der i de felter, d er ikke 
omtales, intet frem kom , som strider m od de 
konklusioner, der skal drages a f de »udvalgte 
felter«.

I 1984 fik vi ved anlæggelsen a f de felter, 
som lå inde i tårnet, bekræ ftet billedet a f de 
forhold, som rådede på stedet, da m an be
gyndte opførelsen a f  det o ttekantede tårn. 
Det var bl.a. m uligt, fordi det viste sig, at m an 
ikke tidligere overalt havde gravet helt i 
bund -  ned til m oræ nen. Det viste sig, at den
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2 M

Oprindelig holm, 
moræne og vækstlag

Smudslag \  ^ 2. opfyldning

\  \ grågult sandet ler

Fundamentsfvld 
gulligt sandet ler

1. opfyldning 
brungult ler

;W .' tf-
Byggeaffaldslag

Kampesten
Gulligt sand 
med tegl

Blandet fyld

Fig. 13. Profilvæg, som viser et snit igennem tårnet (i tårnets vestre afsnit). Med rødt er tømmeret angivet, derefter 
følger til venstre herfor resterne a f selve tårnmuren, der er revet helt ned til fundamentet. Endvidere ses til venstre i 
profilen, hvorledes fundamentet ved anlæggelsen er gravet let ned i markoverfladen. Over fundamentet et smuds- eller 
færdselslag, som har gået op til tårnmuren. Dette færdselslag kan følges i flere a f de udvendige felter omkring tårnet, som 
blev udgravet i 1983-84. Et stykke længere oppe er angivet et »prikket« lag. Det er endnu et smuds- eller færdselslag, 
som angiver det niveau, som var på stedet, da tårnet var i funktion, men inden palatiet blev bygget. Det er nemlig fra  
dette lag, nedgravningerne til palatiets fundamenter udgår. Forenklet gengivelse. (Opmåling og rentegning F l.. 
og E rik A . Jarrum).

ottekantede tøm m erram m e var lagt oven på 
eller let nedgravet i den oprindelige m ark
overflade. Oven på m arkoverfladen fand t vi 
overalt huggespåner o.l. som sp ildproduk ter 
fra tårnets anlæggelse og opførelse. I dette 
affaldslag af træ  frem kom  nu m ange spor a f 
større eller m indre teglstykker, og da affalds
laget lå tæt op til den  ottekantede ram m e,
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kunne d er ikke være nogen tvivl om, at laget
-  og teglene -  var sam tidige m ed tårnets an 
læggelse. Det blev naturligvis overvejet, om 
affalds- eller byggelaget i virkeligheden 
stam m ede fra nedrivningen af tårnet, m en 
den arkæologiske situation udelukkede en 
sådan antagelse (se fig. 12 a).

Det skulle herved m ed den  største sand



Fig. 14. Oversigtsplan over de fe l
ter omkring det ottekantede tårn, 
som genudgravedes 1983-84. Med 
rødt er angivet de steder, hvor der 
endnu var spor a f den ottekantede 
tømmerkonstruktion. Profilerne A, 
B og C, som er angivet på planen, 
er gengivet i denne artikel som 
fig. 1 3 ,12a og 16. (Opmåling og 
rentegning Fl. Beyer og Erik A. 
Jarrum).

r ^ c

synlighed være godtgjort, at det o ttekantede 
tårn  er opført på en tid, hvor kendskabet til 
teglbrænding var nået til D anm ark. Desvær
re kan vi ikke sige, hvilken funktion teglene 
har haft ved tårnets opførelse, da de reste
rende levninger a f tårne t ikke indeholdt tegl.

Ved afslutningen af undersøgelsen af tegl
spørgsmålet var heldet m ed os, idet vi i af- 
falds- eller byggelaget i um iddelbar næ rhed  
af et større stykke tegl fandt en mønt, som af 
Georg Galster (Å rbøger 1935) henregnes til 
Valdemar Is tidligste regeringsår, altså tiden 
um iddelbart efter 1157, da han blev enekon
ge. Det ottekantede tå rn  skulle herm ed — u n 
der de givne forhold, hvor vi savner skriftlige 
kilder om byggeriet — være tidsmæssigt place
ret så nøjagtigt, som m an kan ønske sig.

U dgraverne er opm æ rksom m e på, at d en 
ne datering rejser en lang række nye spørgs
mål — nemlig om tårnets placering i en dansk 
og nordeuropæ isk sam m enhæ ng. Det vil 
im idlertid føre alt for vidt at kom m e ind på 
denne diskussion her, ikke m indst fordi der 
er en lang række forskere, som langt bedre 
kan gøre rede for disse sam m enhæ nge end 
udgraverne af tårnet. Et enkelt forhold skal

im idlertid kort omtales i forbindelse m ed tå r
nets konstruktion -  om end d er ikke kan 
frem føres bevis for rig tigheden a f  antagel- 
serne.

Som tidligere nævnt opfattede C. M. Smidt 
bjæ lkekonstruktionen u n d er tårne t som et

Fig. 15. Mønt fra  Valdemar Is (1157-82) første rege
ringsår fundet i tårnets byggelag. For- og bagsideri er 
her gengivet i dobbelt størrelse. Forsiden viser en konge 
med scepter, mens bagsiden gengiver en borg med 3 tår
ne. Det ville være fristende at antage, at bagsiden refere
rer til Søborg, hvis byvåben gengiver 3 borgtårne, men 
den går ikke. Mønten er sikkert slået i Roskilde, og tårn- 
motivet kendes fra  flere mønter fra  både før og siden 
1150erne. (Gengivet fra  Hauberg, Danmarks Myntvæ- 
sen i Tidsrummet 1146-1241).
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O prindelig holm, 
moræne og vækstlag

I 1 11 i I 1 I I r , „Græstørv

Kampesten

/

Gulligt ler 

Gulligt ler 

Kalkmørtel

Tegl

Byggeaffaldslag

Fig. 16. Opmåling a f profilvæg, der viser den situation, som er fotografisk gengivet i fig. 17. Dog ses jordvæggen 
(profil C, se oversigtsplanen) bedre på opmålingen, og det er netop de?ine profilvæg, som er særdeles interessant. Den 
viser nemlig den randvold, som har omgivet Borgholmen. Med kraftig stiplet linie er voldens forløb angivet. Her — og i 
andre felter, hvor volden findes — viser det sig, at volden er blevet gennemskåret, fo r at give plads til det ottekantede 
tårn. Det fremgår bl.a. af, at volden er overleveret os uden færdsels- eller vækstlag. (Opmåling og rentegning Fl. Beyer 
og Erik A. Jarrum).

primitivt forsøg på en fundering . Dette fo r
slag kan ikke afvises.

Bjælkerne kan im idlertid også have tjent et 
andet formål. H er er det nødvendigt at be

m ærke sig, at den  »indvendige« ottekant (se 
fig. 10) lå fri a f tårnm uren . N år m an samti
dig tager i betragtning, at der intet forsøg var 
gjort på at afrette m uren, der indvendigt var



Fig. 17. Fotografi fra  1984, som 
viser »sammenstødet« mellem det 
ottekayitede tårn (til venstre) ogpa- 
latiets fundament (øverst) mod syd. 
Som nævnt indgår det ottekantede 
tårn delvis som fundament i pala
tiet. Bemærk jordvæggen til højre 
for tårnmuren. Denne væg og pa- 
latiets fundament gengives i en op
måling (fig. 16).

opm uret i ler, kan den indvendige bjælke
konstruktion muligvis have tjent et særligt 
formål. For det første kan bjæ lkerne have bå
ret tårnets nedre gulv, m en det er vel heller 
ikke utænkeligt -  m urens indvendige frem 
træ den taget i betrag tn ing  — at sten tårnet 
indvendigt har været »foret« m ed et træ tårn , 
som har hvilet på eller været båret a f den 
ottekantede tøm m erkonstruktion i bunden  
af tårnet. U nder udgravningen  a f bjælkerne 
mente vi en overgang at kunne spore »tap
huller« i bjælkerne, m en nogen bevisførelse 
kan ikke gives herfor, idet bjæ lkerne var for 
medtagne. U nder alle om stæ ndigheder kun
ne det være interessant at vide, om en sådan 
konstruktion m ed et kom bineret træ- og 
stentårn er iagttaget and re  steder. Endelig 
kan man pege på den m ulighed, at et træ tårn  
er opført først, for siden hen at blive »skal
muret« med kam pestensm uren. Men det er 
kun løse gisninger.

Efter at det »ottekantede tårn« tidsmæssigt 
var »faldet på plads«, havde det været rart, 
om udgravningen i 1984 kunne have kastet 
lys over tidspunktet for palatiets opførelse. 
Men her gav udgravningen intet svar. Dog 
skal en lille detalje nævnes, nem lig funde t af 
et enkelt glaseret skår, som stam m er fra de

fyldlag, som det o ttekantede tårns nederste 
afsnit blev opfyldt m ed, da tå rne t blev revet 
ned -  form entlig  for at give plads til palatiet. 
Dette skår kan, efte r sagkyndiges m ening, 
kun tilhøre perioden 1250-1350. Skal pala
tiets opførelsestidspunkt henregnes til denne 
periode? Måske, selv om en sådan datering  
um iddelbart forekom m er m eget sen. F rem ti
dige gravninger er nødvendige, for at af- el
ler bekræfte det svage indicium , som det enli
ge potteskår er. I denne forbindelse kan m an 
heller ikke helt se bort fra den glaserede pot
te, som C. M. Smidt fandt u n d er det »sekun
dære« skillerum.

Til sidst skal end n u  nogle iagttagelser kort 
omtales, fordi de er m edvirkende til at an 
skueliggøre, hvor kom pliceret -  m en sam ti
dig spæ ndende og perspektivrigt -  et m onu
m ent Søborg er. Ved nedgravningen i C. M. 
Smidts gamle »huller« uden fo r  tårne t mod 
syd og sydøst (se fig. 16) blev væggene a fren 
sede. Herved frem kom  i alle felterne en sær
deles m arkant lagdeling a f jo rd lagene. Det 
viste sig, at der langs kanten af holm en var 
opbygget en kunstig ring- eller randvold. 
Lagdelingen bestod af skiftevis 10-15 cm 
hård t ler og 3-4 cm græstørv i en højde på 
ca. 2 m. Anlægget var a f  betydelig alder, for
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det viste sig, at volden var gravet skråt igen
nem  for at give plads til det o ttekantede tårn. 
Volden må altså tilhøre en konstruktion -  
form entlig et forsvarsværk -  som er æ ldre 
end det o ttekantede tå rn  -  altså fra tiden før 
1150erne. Men hvor gam m el kan denne 
randvold være? H erom  fik vi også en anelse, 
idet der u n d er volden i og på det m arklag, 
som både volden og det o ttekantede tå rn  hvi
ler på, blev fundet en potte, som skulle give 
et fingerpeg. Potten, d e r er gengivet som 
fig. 18, er efte r sagkyndiges m ening fra Vi
kingetiden -  altså 800-900-årene. Det vil med 
andre ord  sige, at volden er op fø rt efte r d en 
ne tid -  m en inden 1150erne, da den  delvis 
måtte vige for tårnet.

Fremtidige undersøgelser
Såfrem t de fo rnødne tilladelser gives, og der 
findes økonom iske m idler dertil, er det h en 
sigten snarest at foretage nogle supp lerende 
gravninger på Søborg Slotsruin. Disse u n d e r
søgelser skal naturligvis koncen trere sig om

palatiet og den  nyopdagede randvold. Det er 
selvsagt um uligt på nuvæ rende tidspunkt at 
sige noget om, hvilke resu ltater det vil føre 
til. Men udgraverne føler, at eftersom  m ange 
gode »historier« er blevet ødelagt ved de h id 
tidige undersøgelser, ville det være ra rt, om 
man påny kunne knytte navne og historiske 
begivenheder til Søborg Slot.

E n tak
Det er naturlig t at slutte denne artikel m ed at 
bringe en tak til de m ange, som har deltaget i 
undersøgelserne, og til de m yndigheder, som 
har ydet støtte. M ange gode h æ nder h ar ydet 
deres bidrag. Vi føler en særlig taknem lighed 
over for arkitekt Flem m ing Beyer, m us.tekn. 
Erik A .Ja rru m  og ass. Tove A ndersen. For 
de store bevillinger, d e r har været stillet til 
rådighed, skylder vi A rbejdsm arkedsnæ vnet 
for Frederiksborg am t en hjertelig tak. E nde
lig en tak til D ronning  M argrethes arkæolo
giske fond og Statens hum anistiske forsk
ningsråd for supp lerende støtte.

Fig. 18. Potte fra  vikingetiden, fundet under rand- eller ringvolden. Potten er 10 cm høj, og diameteren ved randen er 
ca. 11,5 cm. (Fot. Lennart Larsen).
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Fox, Tiger og Lion
-  om de allierede standardleverancer til modstandsbevægelsen

A f  P e t e r  B i r k e l u n d  o g  H e n r i k  D e t h l e f s e n

Nærværende artikel er blevet til som led i et projekt iværksat a f  Museet fo r  Danmarks Frihedskamp med det 
formål at indsamle materiale og mundtlige beretninger til belysning a f  faldskærms officerernes, modtager-, 
radio- og rute gruppernes arbejde.

Fig. 1. Engelsk Halifax nedkaster containere. (Rekonstruktion fra  SOEs opvisning i Ermelunden 26. jun i 1945).

Hilsen t i l ...
Søndag d. 26. novem ber 1944 sendte BBC i 
sin første aftenudsendelse til D anm ark bl.a. 
følgende særm eldinger:

»Vi bringer en hilsen til ADOLF, T IT O , 
VERA, ROSALIE, M ARTINE, HUGO, 
FRANTZ ...« i alt 35 pige- og drengenavne.

I Fåborg sad dom m erfuldm æ gtig  Frants 
Hvass som sædvanlig og lyttede til den engel
ske radio. Det gav et gib i ham  -  navnet VE
RA betød, at F åborg-grupperne, »Firmaet«, 
kunne forvente nedkastning af engelsk m ate
riel samme nat på pladsen ved Holstenshus.

Det var g ruppernes første m odtagelse, men 
detaljerede instrukser forelå allerede.

Hvass gik straks i gang m ed at alarm ere 
g ruppeførerne, d e r hver især atter kontakte
de deres folk. D erefter tog han ru n d t og in
struerede g ru p p ern e  om de ru ter, hver af 
dem skulle følge ud til m odtagepladsen.

Tøm rersvend Ib Bielefeldts g ru p p e  cyklede 
efter Hvass’ instruktion gennem  Katterød 
over L indebjerg til Holstenshus.

Kontorist Johannes Nielsen havde sam m en 
med frisør Niels Juel Mortensen tilbragt det 
meste af dagen m ed at skrive stencils til ille
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Fig. 2. Nedkastningspladsen ved Holstenshus på Sydfyn. Containerne faldt på marken lige over spidsen a f den store 
skovtrekant til venstre på billedet.

gale blade. Straks efte r alarm eringen  cyklede 
de m od Holstenshus m edbringende nogle 
sække halm  og en dunk  benzin. Ved N akke
bølle blev de stoppet a f p rem ierlø jtnant Thor- 
sen, Fåborgs m ilitære byleder, og feltråbet 
udveksledes: »Min cykel er punk tere t, h ar du 
lappesager med?« Svaret var: »Nej, m en jeg  
har en pumpe!« De efterlod halm  og benzin 
til udkigsposten, d er skulle an tæ nde halm en, 
hvis tyskerne dukkede op, og kørte videre.

Også vognm and Harry Andersen var blevet 
kontaktet. Da tiden var inde til afgang, star
tede han sin lastvogn, kørte stille ud på de 
m ørke veje og sam lede undervejs nogle folk 
op. De ankom  til p ladsen ved 22-tiden. Vogn
m and Victor Neldeberg kom m ed end n u  en 
lastvogn. G årdejer Skovhøj m edbragte en he
stevogn. K øretøjerne blev skjult i skovbrynet.

På H orneland, halvøen vest for Fåborg, 
var g rup p ern e  alarm eret. Kleinsmed Johan
nes HørkiId Nielsen blev bedt om at m øde hos 
m alerm ester H. P. Hansen; karetm ager Johan
nes Pedersen og en halv snes and re  fik samme 
besked. »Korsvejsmaleren« gav en kort in
struktion, og snart efte r cyklede folkene i 
sm ågrupper til m odtagepladsen.

Ved 22-tiden var hele m odtagerholdet 
samlet, ca. 50 m and. P ladslederen, læ rer Toft- 
ager-Hansen, fordelte folkene på deres po
ster. Da havde T horsen  allerede sørget for 
bevogtningen. S tengun-bevæ bnede m ænd 
var placeret ved indfaldsvejene m ed o rd re  
om at tilbageholde alle uvedkom m ende. Dis
se stenguns var de eneste våben, »Firmaet« 
rådede over.

M odtagerlederen for Fyn, ingeniør Erik 
Frandsen, og en af hans m edarbejdere, p ro 
kurist Uffe Klausen, var ankom m et fra hen 
holdsvis O dense og Ringe for at inspicere 
m odtagelsen, der jo  var »Firmaets« første.

Alle ventede spæ ndt i den  stille, frostklare 
aften. Fuldm ånen kastede et spøgelsesagtigt 
skær over de m ange tyste skikkelser. Blikket 
var rette t m od nattehim len og øret anspæ ndt 
til det yderste.

Kl. 23.30 -  netop da toget på den  nærlig
gende je rn b an e  kørte forbi — kom en engelsk 
maskine pludselig d røn en d e  ind over p lad
sen. De tre m and, der holdt de lygter, som 
skulle angive v indretningen for piloten, 
tæ ndte hurtig t, og kontorist Jørgen Kragh 
m orsede m ed en fjerde lygte bogstavet »c«
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uafbrudt. H an holdt først inde, da 24 fald
skærme begyndte at dale m od jo rd en . I det 
ijerne hørtes luftalarm en gå i gang i Fåborg.

Ingen rørte  sig! E fter en tid lød det sagte 
fra Erik Frandsen: »Skal I ikke have hentet 
dem ind?« Først da kom d er liv i folkene, og 
de løb ud på pladsen. Å rsagen til dette øje
bliks tøven var, at Hvass, hvis opgave det var 
at kalde folkene frem , havde forladt pladsen 
for at klippe telefontrådene til et næ rliggen
de hus over.

Da m arken dagen i forvejen var blevet plø
je t op, var det et tungt arbejde at få slæbt 
containerne ud til bilerne. Skovhøjs heste
vogn kom nu til gavn. E fter en halv times tid 
var beholderne læsset og folkene godt m u d 
ret til. P ladslederen takkede af, og de fleste 
cyklede stille hjem. A ndre kørte m ed lastbi
lerne til udpakningsstedet, den gamle smedje 
på Ø strupgård.

Da Erik F randsen og U ffe Klausen ville 
forlade om rådet, blev de tilbageholdt a f  vagt
holdet. De kendte ikke feltråbet, og vagterne 
kendte ikke dem.

I dagene efter nedkastningen blev våb
nene renset, pakket i kasser og lagt i depo ter 
i Fåborgs om egn. Senere blev de fleste kasser 
afhentet og fordelt til g ru p p e r i and re  byer, 
m en en del a f godset fik »Firmaet« dog lov at 
beholde, bl.a. nogle U S-karabiner og enkelte 
stenguns. De tom m e containere blev fragtet 
til Dyreborg, hvorfra de m ed k u tter blev sej
let ud og sænket i havet.

Forudsætningerne
Den massive overførsel a f m ateriel fra Eng
land til den voksende m odstandsbevægelse i 
Danm ark i det sidste besættelsesår har et 
symbolsk skær over sig. N æsten alle som del
tog i nedkastningsarbejdet ud trykker enigt, 
at synet a f de langsom t dalende containere i 
en klar, dansk nat var aldeles overvældende. 
I en tid, hvor enhver fiktion om »sam arbej
de« og »fredsbesættelse« var opgivet og afløst 
a f besættelsesm agtens rene te rro r, symbolise
rede nedkastn ingerne -  og det særdeles kon
kret -  sam arbejdet mellem de allierede m ag
ter og m odstandsbevægelsen. Få var ikke de

Fig. 3. Faldskærmen løsnes fra  container. Billedet er taget i marts 1945 ved Søholt nær Maribo.
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Fig. 4. Toldstrup (stående) stu
derer et kort over nedkastnings- 
pladser i Jylland. Billedet er ta
get i oktober 1944, da hoved
kvarteret var indrettet i en vil
lakælder på Nordvestvej i Has
seris.

m odtagerfolk, d er en sådan aften  følte sig 
som soldater i den  allierede hær.

Hvad m o d tag erg ru p p ern e  dog kun kunne 
ane var, at nedkastn ingerne også rep ræ sen
terede en ganske bevidst og m eget m ålrettet 
indsats fra britisk og am erikansk side.

I som m eren 1940 oprettedes SOE, The Spe- 
cial Operations Executive, en yderst hem m elig 
organisation, der havde til opgave at anspore 
til undergrundsak tiv ite ter i de tysk-besatte 
lande. På læ ngere sigt stræ bte SOE efter at 
skabe de m aterielle og organisatoriske ram 
m er for iværksættelse a f  sabotage og etable
ring af egentlige u n d erg rundshæ re .

M idlerne i disse bestræ belser var tre: først 
og frem m est m åtte m an opnå kontakt med

m odstandsindstillede kredse. Det skete ved 
hjælp a f specialuddannede agenter, som ef
ter at være nedkastet i faldskærm  virkede 
som organisatorer og in struk tø rer i det ille
gale arbejde. D ernæst m åtte m an sikre sig en 
pålideligt virkende forbindelsestjeneste — som 
regel ved radiokom m unikation -  og endelig 
måtte SOE påtage sig leverancen af de be
tragtelige m æ ngder våben og sabotagemateriel, 
der var en forudsæ tning  for et heldigt re 
sultat.

En dansk sektion a f SOE oprettedes i efte r
året 1940. Fra decem ber 1941 til befrielsen 
overførte den 53 faldskærm sfolk og knap 
700 tons m ateriel (heraf dog 95% efter 
august 1944) til Danm ark.
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Netop m aterielleverancerne skulle vise sig 
at blive en organisatorisk og teknisk opgave i 
særklasse. Sam m enholdt m ed nedkastnings- 
systemet som det virkede, da det i efte råre t 
1944 var fuldt udbygget, kan de første ned- 
kastningseksperim enter nok frem træ de som 
en kende ubehjælpsom m e. Det tidligst kend
te forsøg på at levere m ateriel fra luften date
re r sig til m ånedsskiftet juli-august 1942. 
Den nat nedkastedes tre faldskærm sfolk på 
en hedestrækning næ r Farsø ikke langt fra 
den kongelige jag thytte i T rend. H oldet hav
de særlige sabotageopgaver, spræ ngningen 
af Storebæltsfærgerne, m en selv om nedkast
ningen næsten i alle henseender var perfekt, 
sattes de tre alligevel i en situation, hvor de 
var ude af stand til at løse opgaverne, idet 
kastet af fire containere m ed spræ ngstof og 
tilbehør mislykkedes. C ontainerne dalede 
mod jo rd en  10 km fra nedkastningspladsen 
og blev tyskernes bytte.

U heldet opm un trede ikke til nye forsøg. 
Først i forbindelse m ed nedkastn ingen ved 
H ornum  Sø d. 11.-12. m arts 1943 af et hold 
under anførsel a f den  nye faldskærm schef, 
Flemming B .M uus, lykkedes det for første 
gang at få seks containere velbeholdent hjem 
fra en plads på T rin d eru p  H ede næ r Ma
riager.

Fra august 1944 er billedet et ganske an 
det. I Jylland, på Sjælland og på Fyn var der 
opbygget effektive m odtager- og tran sp o rt
organisationer u n d er henholdsvis toldassi
stent Anton Toldstrup, redak tø r Stig Jensen og 
ingeniør Erik Frandsens ledelse. M odtager
hold af en betragtelig størrelse -  ofte 30-50 
m and — opstilledes i hver af de 17 jyske ned- 
kastningsdistrikter, de 6 sjællandske am ter 
og under hver a f de 6 fynske byledelser. 
Hvor det før havde stillet om fattende krav til 
forberedelse og teknik at få blot et begrænset 
antal containere ned fra him len på en enkelt 
plads, var forholdene i det sidste besættelses
år således, at m odtagelsen af 12, 18 eller en d 
da 24 containere på op til en snes pladser på 
en enkelt nat næsten fik ru tinepræ g.

Sporene af disse m ange m odtagelser kan vi 
følge i de tre m odtagerorganisationers plads
bøger, som findes på Rigsarkivet. Eksem pel
vis læser vi i den sjællandske pladsbog u n d er 
datoen 26. februar 1945 om en plads næ r

G rønholt i F rederiksborg amt: 2612-45 — 22  
(Fox) + 1 (Pistoler) f in  Modtagelse.

Folkene fra de lokale g ru p p e r bjæ rgede 
den aften 22 containere m ed det højst m æ rk
værdige FO X -indhold og en pakke pistoler.

Om ræve, tigre og løver
SOE anvendte to containertyper. Den ene, 
den store C-container, var en 1,7 m eter lang 
m etalcylinder m ed en d iam eter på 40 cm. 
Fuldt lastet vejede den godt 100 kg og var 
derfo r en barsk fysisk prøvelse for de fire 
mand, der skulle slæbe den  hen over en plø
ret eller frosthård  m ark til den ventende last
vogn. C ontaineren i sig selv udg jo rde således 
et praktisk, m en også et sikkerhedsm æssigt 
problem. Med sin størrelse og karakteristiske 
form  var den ikke nem  at skjule noget sted. 
For m od tagerg rupperne  bestod løsningen 
d erfo r ofte, især ved de tidlige m odtagelser, i 
at tøm m e containeren på stedet og d erefte r 
»drukne« den og faldskæ rm en i en nærlig-

Fig. 5. Fire container-typer. Fra venstre en H-container, 
en »spand«, en C-container og en vandtæt beholder, 
beregnet til nedkastning i havet, hvorfra deri kunne op
samles a f lokale fiskere.
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gende sø eller m ergelgrav. D enne p rocedure 
forlæ ngede im idlertid folkenes ophold  på 
pladsen og øgede derm ed  sikkerhedsrisi
koen.

Som følge h e ra f udvikledes en anden  type 
beholder, den såkaldte H -container. Den be
stod af et antal trom ler, for det meste fem, 
d er blev holdt sam m en af to jernstæ nger. I 
hver a f enderne  m onteredes henholdsvis 
faldskærm  og en støddæ m pende anordning . 
H -containerens styrke var, at den  lod sig ad 
skille på stedet og nem t b o rttransporte re . Til 
gengæld kunne den  ikke rum m e større vå
ben, såsom rifler, raketstyr (bazookas) og m a
skingeværer.

Det urokkelige krav om flere  våben og mere 
sprængstof var et a f de mest konstante ele
m enter i enhver forbindelse mellem »m ar
ken« og SOEs hovedkvarter i L ondon. Det 
behov, som herved afdækkedes for organisa
tionens planlæggere, udm øntedes i to fo r
hold.

Først og frem m est m åtte m an p rio ritere  
tildelingen efte r krigsbilledets generelle u d 
vikling. Det kom til at betyde, at m an i 1943 
og første halvdel a f 1944 især lagde vægt på 
at forsyne den  franske m odstandsbevægelse, 
eftersom  N orm andiet var udset til angrebs
punkt i den  kom m ende invasion a f  det eu ro 
pæiske fastland. N etop h er Finder m an også 
årsagen til, at det store m odtagerarbejde i 
D anm ark først fo r alvor indledtes i efte råre t
1944.

Dernæst Fik kravet om øgede leverancer

den virkning, at d e r snart opstod et behov 
for et standard iseret system i m ateriellets 
sam m ensætning.

De 22 »ræve«, som Frederiksborg-folkene 
bjærgede hjem i feb ruar 1945, var et vigtigt 
led i dette standardsystem . A ndre led var de 
»tigre« og »løver«, m an i det samme forår 
m odtog fra luften.

FOX, T IG E R  og LIO N . O rdene er pudsi
ge, tilpas intetsigende og antagelig en dansk 
opfindelse. Ihvertfald  ses de ikke at være 
brugt i and re  besatte lande. N år im idlertid 
de enkelte pladsledere m ed k u re r lod m odta
gerchefen i den  pågæ ldende landsdel tilflyde 
oplysninger om m odtagelsernes resultat, ske
te det netop m ed disse ord . I m odtagerorga
nisationernes hovedkvarterer vidste m an 
nemlig, at FOX betød en sending våben, at 
T IG ER  dæ kkede over en leverance beståen
de af spræ ngstof og alle nødvendige rem e
dier til udførelse a f sabotage, og at LIO N  var 
am m unition og et m indre kvantum  spræ ng
stof.

A f nogle sm åsedler afleveret til Rigsarkivet 
a f Erik Christiansen, en a f Stig Jensens næ rm e
ste m edarbejdere i den  sjællandske m odta
gerorganisation, er det m uligt at sam m en
stykke et m ere detaljeret billede af de tre 
standardsendingers indhold.

FO X -ladningen var en g rundsending , der 
satte m odstandsbevægelsen i stand til at be
væbne en m ilitær enhed  på godt 200 m and. 
Dens indhold er mest overskueligt i skem a
form:

Antal containertype Indho ld  (total)

10 C .14 150 rifler
45.000 stk. am m unition

2 C.8 22 m askinpistoler 
6.600 stk. am m unition

4 C .l 8 m askingeværer 
8.000 stk. am m unition

2 C .23 6.000 stk. maskingeværamm .
4 C. ? 408 M ills-håndgranater 

40 G am m on-granater 
20 pistoler
1.000 stk. am m unition

2 C .16 4 raketstyr (bazookas) 
56 raketter

Tabel I. FOX-grundsending.
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Fig. 6. Udpakyiingaf C-container bl.a. indeholdende stenguns, »ananas« og Gammon-granater. Søholt ved Maribo, 
marts 1945.

Ofte erstattedes de to C .8-containere dog 
med riffelbeholdere. De nedkastede rifler 
var enten af engelsk fabrikat eller den am eri
kanske 0,30 karabin, m askinpistolerne oftest 
9 mm Sten Guns, m en af og til 9 mm Marlins 
og m askingeværerne altid a f typen B ren 
Gun. Mills håndgranaten  kendes bedre u n 
der betegnelsen »ananas«, mens Gam m on- 
granaten, der især var anvendelig m od køre
tøjer, bestod af en tændsats påm onteret en 
lille stofpose. M odstandsfolkene m åtte selv 
klargøre denne type ved at fylde posen m ed 
sprængstof.

Det i tabellen nævnte er dog kun contai
nernes hovedindhold. Sam m en m ed m askin
pistolerne fulgte tillige m agasiner og ladeap
parater, med riflerne olieflasker, rensesæt og 
reservedele. Ligesådan m ed de øvrige typer i 
sendingen. G ennem gående i alle FOX-con- 
tainerne var et antal enkeltm andsforbindin- 
ger. Skulle der herudover være et lille h jørne 
til overs, kunne m od tagergrupperne a f  og til 
støde på et par pakker cigaretter eller choko
lade.

I det hele taget var pakning a f containere 
et højt specialiseret fag, d er krævede et maxi- 
m um  af om hyggelighed og præcision af dets 
udøvere, de hundredvis a f  kvinder som be
skæftigedes på SOEs pakkecentraler i Eng
land. Det var alm indeligt kendt, at n år en 
container var pakket a f en professionel, så 
lod den sig ikke uden  videre tøm m e og om 
pakke af en udenforstående. Godset kunne 
ganske enkelt ikke være der!

TIG ER -ladningen, der var den  egentlige 
sabotagesending, bestod af 20 H .l-  og 4 H.4- 
beholdere. De fem trom ler eller celler i H .l-  
containeren rum m ede 145 pund  plastisk 
sprængstof. Dertil kom forladninger, lunter, 
spræ ngsnor (Cordtex), d e tonato rer og tids- 
blyanter. De sidstnævnte m uliggjorde iværk
sættelse a f spræ ngninger m ed tidsforsinkel
se. Dertil kom et skønsom t udvalg a f meget 
specielle, m en helt uundvæ rlige ting: storm 
tændstikker, strygeflader, tape, lim og ballo
ner. Ballonerne anvendtes, n år spræ nglad
ninger skulle m onteres u n d er vand. Sågar en 
tube vaseline m ed karborondum  var med.

97



Antal containertype Indho ld  (total)

8 C.23 24.000 stk. m askingeværam m .
4 C.24 26.400 stk. m askinpistolam m .
4 C. ? 24.000 stk. gevæ ram m unition
4 H .l Spræ ngstof m ed tilbehør

Tabel II. LION-supplementssending.

Påsm urtes pastaen lejer i m askineri, kunne 
man være relativt sikker på, at m askinen 
bræ ndte sam m en.

En nok så vigtig bestanddel a f  H .l-contai- 
nerens indhold var en lille, beskedent u d 
seende bog, der a f sabotørerne døbtes »koge
bogen« -  ikke at forveksle m ed BOPAs sabo
tageinstruktion af sam m e navn. Den engel
ske kogebog gav en g rund læ ggende indfø
ring i illegalt arbejde, en oversigt over tro m 
lecontainernes indhold  og en detaljeret be
skrivelse a f det nedkastede m ateriels anven
delse. Den var delt i seks afsnit, trykt på hver 
sin farve papir, på engelsk, fransk, hol
landsk, norsk, dansk og tysk. Det hele afslut
tedes m ed et antal sider m ed fo rk larende il
lustrationer.

Bogen fork larede også, hvorledes m an an 
vendte indholdet i T IG E R -sendingens fire 
H.4 -containere, der var sam m ensat med 
henblik på brandstiftelse i stø rre stil. I trom 
lerne fandt m an b landt andet b randbom ber 
kaldet »blomstervaser«, brandblokke og det 
nødvendige udvalg a f lun ter, tidsblyanter og 
tændstikker.

FOX- og i nogen grad også TIG ER -ladnin- 
gen var g rundsend inger i den  forstand, at 
m ateriellets fortsatte anvendelse var betinget 
af yderligere forsyninger. En riffel uden  am 
m unition var ikke m eget bevendt! H erm ed 
er vi nået frem  til den sidste a f vore tre  dy re
arter, idet L IO N -ladningen netop  var en så
dan supplem entssending (Tabel II).

K odeordene FOX, T IG E R  og LIO N  dæ k
kede hver over en sending på 24 containere. 
Erik Christiansens no tater oplyser os im idler
tid ikke om indholdet a f de sidste Fire behol
dere i L IO N -ladningen. M uligt var det 
brandstiftelsesm idler.

Et var dog standardsystem et, som det u d 
vikledes ved skrivebordene i L ondon. Noget

ganske andet den virkelighed som m odtager
g rup p ern e  m ødte i deres natlige arbejde. A f 
betydning i den  sam m enhæ ng var især ned- 
kastningspladsernes egnethed  og g ru p p e r
nes evne til at tackle u fo rudsete  situationer.

Om nedkastningspladser og komplikationer 
Pladsen ved H olstenshus, hvor Fåborg-folke- 
ne havde deres første m odtagelse, var ikke 
tilfældigt valgt. Pladslederen, T oftager-H an- 
sen, havde i begyndelsen af oktober 1944 re 
kognosceret om rådet og fundet, at det op
fyldte de kriterier, der fra både engelsk og 
dansk side forelå som betingelse for dets 
godkendelse. De krav, som stilledes, var bl.a., 
at terræ net havde gode ledelinjer, som pilo
ten kunne følge, at selve pladsen havde en 
karakteristisk form  og en størrelse på ca. 400 
x 400 m eter. Det skulle være m uligt at køre 
m ed bil helt hen til pladsen, og vejen m åtte 
være gennem gående, således at det var m u
ligt at undslippe, hvis tyskerne dukkede op. 
A fgørende var det også, at d e r ikke var pla
ceret tyske forlæ gninger eller antiluftskyts i 
næ rheden.

H olstenshus-pladsen godkendtes a f Erik 
Frandsen, hvorefter dens beliggenhed tele- 
graferedes til London. Lokaliteten blev angi
vet i forhold til Geodætisk Instituts general
stabskort i bogform . Pladsen fik betegnelsen 
II-35-G-2 (bind II, kort 35, kvadrant G-2) 
ved »e« i H olstenshus.

Antallet a f p ladser steg eksplosivt fra efte r
året 1944. P ladsbøgerne frem viser for hen 
holdsvis Jylland, Sjælland og Fyn 289, 84 og 
37 rekognoscerede og anm eldte pladser. 
H eraf fragår dog en del, der en ten  ikke god
kendtes i England eller slet ikke nåede at 
komme i anvendelse.

VERA-m odtagelsen i novem ber 1944 gik 
stort set efte r bogen, m en utallige var de fak
torer, der kunne kom plicere eller endda for-
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Fig. 7. Den engelske 
sabotage-instruktion, 
»Kogebogen«. „ '' '"''"“»»i
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hindre en modtagelse. At langt de fleste 
m odtagergrupper var ude for uheld a f den 
ene eller anden art, frem går til fulde af 
pladsbøgerne, af sam tidige rap p o rte r til 
m odtagerlederne og af beretn inger fra tidli
gere m odtagerfolk.

Eksempelvis hæ ndte det relativt ofte, at 
flyet ikke dukkede op til en annonceret m od
tagelse. Folkene stod da på pladsen til langt 
ud på natten, kun m ed et spinkelt håb om, at 
flyet blot var forsinket. Det er betegnende 
for m odtagerarbejdet, at næsten Vs a f alle an 
noncerede nedkastninger på Fyn aldrig 
fandt sted.

A rsagerne til, at flyet udeblev, kunne være 
mange. Det kunne være blevet skudt ned u n 
dervejs eller have fået m otorvanskeligheder. 
Dårligt vejr i England kunne fo rh in d re  star
ten, og dårligt vejr i D anm ark kunne h indre 
maskinens besætning i at finde pladsen.

N år piloten ikke fandt sit bestem m elses
sted, skete det, at godset blev kastet på en 
plads i næ rheden. Således stod officiant F. O. 
Nielsen en aften i april 1945 m ed sin g ruppe 
fra Holbæk på en plads i Vinskoven næ r 
Skam strup på Sjælland. De hørte  den engel
ske maskine m en kunne ikke få kontakt, 
hvorfor de m åtte re tu rn ere  til Holbæk med 
u forrettet sag. Næste m orgen indløb en m el

ding om, at K nabstrupfolkene, der havde 
m odtagelse på en plads 6-7 km fra Vinsko
ven, havde fået en ekstra sending.

U ndertiden  blev beholderne d ro p p e t på et 
m ere tilfældigt sted. En maskine, d er i fe
b ruar 1945 skulle nedkaste en ladning på en 
plads nordøst for Slagelse, kom ud af kurs og 
d roppede sendingen i en forstad til Næstved
-  50 km fra pladsen!

Selv når flyet nåede frem  til pladsen og 
havde kastet ladningen, kunne d er opstå 
kom plikationer. Flyvehøjden var a f stor be
tydning for en heldig m odtagelse. Ideelt var 
den 2-300 m eter. Var m askinen højere oppe i 
nedkastningsfasen, var der stor risiko for, at 
faldskærm ene drev for vinden og landede 
meget spredt. Der er eksem pler på, at contai
nere er landet op til 7 km fra pladsen, selv 
om de var kastet um iddelbart over denne. 
Var indflyvningshøjden lavere, kunne fald
skærm ene ikke nå at folde sig ud, og contai
nerne knustes i nedslaget.

Enkelte gange skete det, at beholderne åb
nede sig i luften, eller at containerbunden 
blev presset ud, når skæ rm en m ed et ryk åb
nedes. Det betød selvsagt, at indholdet drys
sede ned over pladsen og lysfolkene, d er da 
var i yderste livsfare. Dødsfald eller legems- 
beskadigelse som følge a f uheld a f denne art
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kendes dog ikke, m en det bevirkede, at fol
kene m åtte i gang m ed et tidskræ vende, og 
d erfo r farligt, oprydningsarbejde.

I and re  tilfælde faldt hele ladningen, eller 
dele af den, i skovtykninger, hvor skærm e og 
beholdere blev hæ ngende i træ erne. I sådan
ne tilfælde var det ofte nødvendigt at fælde 
dem . Pladsbøgerne viser, at netop  denne 
kom plikation var den  hyppigst forekom 
m ende.

At tyskerne direkte angreb  eller o m rin 
gede en plads u n d er en m odtagelse forekom , 
m en hørte til sjæ ldenhederne. Der foreligger 
et eksempel fra St. Dyrehave ved H illerød, 
hvor g ruppen  så sig indkredset efte r at have 
m odtaget en ladning. Det lykkedes dog fol
kene at forcere de tyske spæ rringer og dagen 
efter afhente det nedkastede gods.

For flere g ru p p e r skete det, at m an signa
lerede til en overflyvende m askine i den  tro, 
at den var engelsk. A f og til viste det sig at 
være en tysk natjager, d e r straks efte r med 
m askingeværer beskød om rådet.

Almindeligvis foregik m odtagelserne dog 
uden store uheld, og som regel kunne m od
tagerfolkene forlade pladsen 15-20 m inu tter 
efter nedkastningen. Fyns-rekorden blev sat 
nytårsaften 1944/45 a f Fåborg-gruppen . På 
kun 9 m inu tter samledes og læssedes hele 
ladningen — 24 containere!

Foråret 1945
Det rigt facetterede billede, som m od tag erar
bejdet således danner, levner i sig selv ingen 
m ulighed for nøjere at bestem m e de tusind
vis a f containeres indhold. Kun i de tilfælde, 
hvor der efter august 1944 kastes og m odta
ges netop 12 eller 24 beholdere, kan m an 
med stor sikkerhed sige, hvad de rum m ede. I 
alle andre tilfælde er det um uligt, da vi hver
ken kender indholdet a f de containere, som 
gik tabt, eller kender p rincipperne for stan
dard ladningernes sam m ensæ tning i de situa
tioner, hvor m an af den  ene eller anden  
grund  ikke var i stand til at m edbringe lige 
præcis 12 eller 24 beholdere.

Tallene 12 eller 24 var nem lig langtfra 
konstante, m en påvirkedes a f flere forhold. 
A f betydning var især bom bem askinernes la
stekapacitet. I fo råre t 1945 gennem førte 
am erikanske fly således en række tog ter til

Danm ark, hvor d er hver gang d roppedes 13 
containere, da m askinerne -  a f typen B-26 
Liberators -  ikke gav plads til flere.

Samtidig nedkastning af faldskærm sfolk 
eller særlige pakker nedsatte ligeledes antal
let a f ord inæ re containere. Til pakkerne an 
vendtes specielt frem stillede kasser, m en 
somme tider også en lille container lavet a f 
stift blik m ed kraftigt stofovertræk. Pakkerne 
kunne rum m e pistoler, am m unition  eller ra 
dioapparater. Eksempelvis nedkastedes der 
på denne m åde ved flere lejligheder eure- 
ca’er, et lille høj-frekvent pejleapparat, der 
opstilledes på nedkastningspladsen og herfra  
udsendte et i forvejen aftalt m orsebogstav, 
som gjorde det m uligt for flyets pilot at Finde 
pladsen selv i usigtbart vejr.

Fra britisk side er det oplyst, hvor m ange 
containere der nedkastedes fra engelske og 
am erikanske fly fra august 1944 til be
frielsen. For m ånederne ja n u a r  til april 1945 
ser tallene således ud:

Antal containere Vægt (tons)

Jan u a r 12 1
Februar 691 72
Marts 1.340 141
April 2.349 251

I alt 4.392 464

Fabel III. Antal nedkastede containere 1945.

Med udgangspunkt i m odtagerorganisatio
nernes pladsbøger, d er alle er kom plette for 
foråret 1945, lader en tilsvarende oversigt 
over modtaget gods sig opstille — dog med 
nogle forbehold.

Bedst i så henseende er den sjællandske 
pladsbog, idet den for hver m odtagelse (med 
én undtagelse) angiver såvel det m odtagede 
antal containere som ladningstype, FOX, L I
ON eller TIG ER. Den fynske pladsbogs o p 
lysninger er m ere sparsom m e, da den kun 
anfører m odtagelsesdatoer for hver enkelt 
plads, m en intet om ladningernes art og con
tainernes antal. Ved hjælp a f andet bevaret 
fynsk m ateriale i Erik Frandsens arkiv, h e r
iblandt telegram korrespondancen  mellem 
Region IV og SOEs hovedkvarter, er det dog 
muligt at få et m eget nøjagtigt billede a f de
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FOX TIG ER  LIO N  ukendt I alt

Jylland 951 313 857 119 2.240
Sjælland 1.091 131 0 0 1.222
Fyn 156 54 91 23 324

I alt 2.198 498 948 142 3.786

Tabel IV. Antal modtage de containere 1945, fordelt på landsdele og ladnings ty per.

fynske m odtagelser. De største problem er gi
ver sikkert Anton Toldstrups jyske pladsbog. 
H er angives containerantallet ofte på brøk: 
Vi FOX eller V2 LION (tolket som henho lds
vis 24 og 12 containere), og i øvrigt ud fra 
skiftende principper. Til gengæld oplyser 
den både SOEs m elding om nedkastet og 
pladsledernes besked om m odtaget gods.

Selv om en opgørelse a f det m odtagede 
gods i 1945 således er behæ ftet m ed en vis 
usikkerhed — især for de jyske tals vedkom 
m ende — tu rde  tendensen i tabel IV alligevel 
være klar nok.

Opstillingen viser især tre ting. Først og 
frem m est at godt 3/s a f det nedkastede gods 
blev m odtaget i Jylland. D ernæst at det lykke
des m odtagergrupperne at bjærge knap 
3.800 eller om kring 85% af de nedkastede 
containere. Og endelig at næsten 60% af lad
ningerne var a f FOX-typen, altså våbensen
dinger.

Det efter om stæ ndighederne meget be
grænsede tab i nedkastningsfasen giver et 
ganske klart indtryk af den tekniske dygtig
hed og effektivitet, som flybesæ tningerne og 
m odtagergrupperne efte rhånden  erh v er
vede.

Den store overvægt af våbensendinger i 
tiden frem  til befrielsen skyldes SOEs og 
m odstandsbevægelsens ønske om at få be
væbnet så stor en del a f underg rundshæ rens 
m ilitæ rgrupper som overhovedet muligt, 
idet udsigten til en afslu ttende kam p i D an
m ark på dette tidspunkt endnu  var én blandt 
flere m uligheder. Mest m arkant er forholdet 
på Sjælland, hvor m an efter 21. feb ruar
1945, da de sidste T IG E R -sendinger dalede 
ned fra nattehim len, udelukkende nedkaste
de våbenladninger. Men sådan havde det na
turligvis ikke altid været. I 1943, da sabota
gen var den mest oplagte kam pform  og etab
leringen af en illegal hæ r endnu  en frem tids

vision, havde spræ ngstofferne haft 1. p rio
ritet.

A ntager m an, at Erik C hristiansens no tater 
om standardsendingernes indhold er nogen
lunde repræ sentative for de knap 3.800 
m odtagede containere i 1945, lader det til
førte m ateriel sig løseligt anslå. Således må 
m odstandsbevægelsen have m odtaget om 
kring 14.000 geværer, ca. 2.000 m askinpisto
ler og godt 60.000 pund  plastisk spræ ngstof i 
m ånederne fra ja n u a r  til april.

N æ rm ere er det på g rund lag  af det bevare
de m ateriale næ ppe m uligt at kom m e indhol
det a f de sidste fire besæ ttelsesm åneders m a
terielleverancer.

U dviklingsmulighederne
Det standard iserede system i SOEs leveran
cer til den danske m odstandsbevægelse, såle
des som det h er er beskrevet, fik aldrig lov til 
at stivne i en fast form , hvilket først og frem 
mest skyldtes kam pens vilkår. M odtager
gruppernes arbejde -  såvel som hele SOEs 
felt af aktiviteter -  lå i de eksperim enterende 
udkanter a f den m ere traditionelle krigsfør- 
sel. G rænsen sattes for så vidt kun a f fan ta
sien, dog i en stadig konfronta tion  m ed be
sættelsesmagten overalt i det okkuperede 
Europa.

Et eksempel på den udvikling, som leve- 
ringssystemet hele tiden befand t sig i, gives 
på glim rende vis a f den om talte britiske »ko
gebog«. H eri frem går det et sted, at et deci
deret bestillingssystem var u n d er u d fo rm 
ning. Planen var, at m odtagerledernes kend
skab til standardsend ingerne skulle kunne 
udm øntes i telegraferede o rd re r  til London 
af typen: »Send x H .l-  og y H .4-containere«. 
Frem gangsm åden kom sikkert aldrig i an 
vendelse i D anm ark.

Befrielsen kom først.
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Fra bronzestøbernes værksted
A / K i r s t e n  B e n d i x e n

Fig. 1. Støbeform i klæbersten til økse (såkaldt celt). Formen er fundet i B regnemose, Verninge sogn på Fyn. Celten er 
fundet ca. 7 km derfra, i Flemløse sogn. Midten a f yngre bronzealder (ca. 800 f.Kr.).

Brugen af m etaller går overordentlig  langt 
tilbage i historien. Det første metal, m enne
skeheden benytter sig a f til frem stilling af 
redskaber, våben og smykker, er kobber, der 
forekom m er i m æ ngder over store dele af 
jordkloden . Fund fra  det sydøstlige Anato- 
lien og det nordlige Iran  viser, at kobber alle
rede benyttedes i 9. årtusinde f.Kr. O p rin d e
lig ham rede m an det til de form er, m an øn
skede, m en fra 5. årtusinde f.Kr. forstod m an 
at smelte det til støbning.

Betydningsfuld blev overgangen til b ro n 
ze, en blanding af kobber og tin, d e r e r sæ r
deles velegnet til støbning. B ronzen brugtes i 
Vestasien, M esopotam ien og Æ gypten fra
3. årtusinde f.Kr. og spredtes d ere fte r til hele 
M iddelhavsom rådet. Bronzen brugtes ikke 
blot til praktiske form ål, m en også til kunst

genstande af forskellig art.
Til D anm ark kom m er de første m etalsa

ger, økser og spiralringe a f  kobber i løbet af
4. årtusinde. I stenalderens sidste del (ca. 
2400-1800 f.Kr.) begynder en hjem lig tilvirk
ning af bronzen, især flade økseblade med 
udsvajet æg. De ældste støbeform e, vi har be
varet, er fra om kring 1500 f.Kr.

Støbning i bronze fortsæ tter op gennem  
tiden. Lad os blot m indes antikkens bronze
statuer, de v idunderlige skrin og krucifikser i 
em aljeret kobber og bronze fra Limoges i 
Frankrig i perioden  12.-14. årh. og renæ ssan
cetidens m ange kunstgenstande.

Der støbes i bronze den dag i dag, og man 
kan kun håbe, at kunsten får lov at bestå, 
m en desværre er det jo  en kendsgerning, at 
gamle håndvæ rk h ar trange tider i vor over
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industrialiserede verden. Det er rimeligt, at 
man sætter redningsaktioner i gang, og det 
er helt nødvendigt, at m an i tide får detalje
rede oplysninger om arbejdsgang og erfa rin 
ger hos de sidste eller sene udøvere af h ån d 
værkene.

I 1984 lykkedes det for Den kgl. Mønt- og 
Medaillesamling at få kontakt m ed et heldig
vis endnu spillevende bronzestøberi, drevet 
af to m eget kyndige og in teresserede b rødre  
Nicolaj og Ernst O utzen Schmidt, F rederiks
berg. Forbindelsen form idledes a f tidligere 
chefm edaillør ved Den kgl. Mønt, b illedhug
ger H arald Salomon, som gennem  m ange år 
har fået frem stillet sine støbte m edailler hos 
brødrene. A nledningen var udførelsen af en 
mindem edaille over M øntsam lingens alt for 
tidligt afdøde chef O tto M ørkholm  (1930- 
83). Samlingens ansatte blev m ere og m ere 
interesserede i den spæ ndende verden, vi fik

et lille indblik i, og det besluttedes, at denne 
artikels fo rfa tter m ed sekretæ r Else Rasm us
sens hjælp skulle nedskrive alt, hvad vi så og 
detaljeret fik forklaret om kunststøbningens 
vanskelige udførelse. Det spæ ndende stof fo
rekom  os at egne sig glim rende til en lille 
udstilling, til hvilken vi dels fik som gave dels 
lånte m ange genstande og fotografier, så 
hele processen kunne skildres, fra medaillø- 
ren begynder m odelleringen af sit kunstværk 
på en skiferplade til den færdigciselerede og 
patinerede m edaille ligger foran  os. F oruden  
Otto M ørkholm s medaille benyttedes til illu
strering også Salomons nyeste støbte m e
daille over Fru Poula Palsbøll (1903-83).

Særudstillinger må ifølge sagens n a tu r væ
re a f begrænset varighed, og for at fastholde, 
hvad vi lærte, til gavn for in teresserede efter 
udstillingens ophør, er denne billedberet- 
ning blevet til.

Fig. 2. Brødrene Nicolaj og Ernst Outzen Schmidt.
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Fig. 3. Ved udformningen a f en lermodel til en portrcetmedaille benytter kunstneren tegninger, malerier eller fotogra
fier a f den pågældende. Drejer det sig om nulevende personer, sidder disse gerne model et par gange, medens relieffet 
rettes og forbedres med modellerværktøjet. Over lermodellen med portrættet og en anden lermodel med medaillens 
bagside fremstilles negative gipsmodeller.

Fig. 4. Ved hjælp a f de negative modeller støbes to positive gipsmodeller. Disse modeller gås efter a f medailløren med 
specielt gipsværktøj og sendes derefter til bronzestøberen.

Fig. 5. Den støbte hovedmodel. Bronzestøberen benytter de to positive gipsmodeller ved fremstillingen a f den ligeledes 
positive hovedmodel, der er støbt i to halvdele og derefter sammenloddes. Denne hovedmodel efter ciseleres a f medaillø
ren med særligt værktøj og er så klar til at bruge ved fremstillingen a f sandformene. Disse må bygges op for hvert 
eksemplar a f medaillen, man ønsker støbt, da de borthugges efter støbningen.
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Fig. 6. Sandformen opbygges. Medaillen bliver udformet i et lag støbesand, som hårdt stampet kan hænge sammen.
Med den positive hovedmodel laves et negativt aftryk i sandformen. Et fin t lag lycopodium (pulver fra  planten ulvefod) 
drysses hen over medaille og aftryk, overskydende lag børstes væk med fine mårhårspensler. Pudderet virker som 
skilleflade mellem medaille og det negative aftryk. Der drysses flere lag sand hen over hovedmodellen, idet der begyndes 
med sigtet fin t sand, dernæst grovere og grovere sand, indtil hele sandformen er fyldt op. For at sandet kan blive 
stampet hårdt sammen, bruges forskellige redskaber. Fil det fine sand bruges træredskaber, og tunge messingstødere 
bruges til de afsluttende lag. For at få  et korrekt aftryk a f medaillen grafitteres sandformens for- og bagside, derefter 
drysses der med lycopodium. Modellen lægges på plads, og der gives en let efterstampning. Sandformen åbnes, og der 
skæres et antal støbekanaler helt ind til motivet, så varme og overskydende metal kan løbe væk. Støbekanalerne 
grafitteres, hvilket forhindrer metallet i at blive suget ned i sandet.

Fig. 7. Forberedelse tilstøbing. De 
to negative sandf orme med støbeka
naler sættes i tørreovn, da fugtighe
den skal ud a f sandet. Efter ca. 1 
døgn er sandf ormene klar til på
fyldning a f metal. Sandformens 
kant pensles med olie, og flere sæt 
forme samles til en støbning, spæn
des sammen og sættes på gulvet med 
støbehullerne opad. Ved hjælp a f 
olien er formene lettere at skille ad 
efter støbningen. Indløbshullerne 
renses og sprøjtes med petroleum, 
før støbningen begynder.

105



Fig. 8 og 9. Støbeovnen.
Støberiets store ovn opvannes ved hjælp a f koks. Metal
barrer er lagt i en digel i ovnen. For at undgå ilt i 
metallet, smeltes gamleßasker sammen med metallet. Ved 
smeltningen vil glasset flyde ovenpå. Ovnens temperatur 
skal op på omkring 1200-1400° C, fø r  støbeprocessen 
kan begynde.
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Fig. 10 (side 106), 11 og 12. Støbning. 
Ovnen drejes væk fra  digelen, og 
en håndf uld sand drysses ned i di
gelenfor at samle glasset, som fjer
nes med en såkaldt skumpind. Di
gelen løftes op i en stilling — en 
slags gribetang -  som betjenes a f to 
mand. Efter påfyldningen stivner 
metallet i løbet a f ca. V2 time, og 
formene kan derefter åbnes.
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Fig. 13. Efterbehandling. Støbekanalerne skæres a f  medaillerne, som derefter sandblæses og poleres. Derpå kommer de 
igen i medaillørens hænder for en sidste efterciselering, inden de patineres. Under efterciseleringen hviler den nystøbte 
medaille på en opvarmet begkugle, anbragt i en skål. Begkuglen afgiver varme til bronzen, der derved bliver lettere at 
bearbejde. Til visse støbninger kan en mindre digel anvendes ved hjælp a f  en gribetang. Digelen er lavet a f grafit og 
carborundum.

Fig. 14. Arbejder fra  støberiet. Renæssancens kunstnere benyttede en fremgangsmåde ved støbning a f bronzemedailler, 
der ikke afviger meget fra  den her skildrede moderne arbejdsgang. Dengang som nu var et nært samarbejde mellem 
kunstner og bronzestøber nødvendigt fo r at opnå et godt resultat. I  O utzen Schmidts bronzestøberi har man 
gennem årene interesseret sig en del fo r  at fremstille smukke medaillekopier i bronze ved hjælp a f gipsafstøbninger a f 
originaler. Der er lavet stykker fra  såvel renæssance og barok som fra  nyere tid.
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Romernes Karthago
— udgravninger i en storby

A f  E l g a  a n d e r s e n  o g  S ø r e n  D i e t z

Den genopstandne by
I 146 f.Kr. brød det puniske Karthagos sidste 
m odstand sam m en over for den rom erske 
arvefjende. Den tredje puniske krig sluttede 
med langvarige gadekam pe mellem de 
standhaftige indbyggere og rom erske tro p 
per under Publius Cornelius Scipio Aemilia- 
nus (med den senere hæderstitel: A fricanus 
Minor). O m fattende p lyndringer og total 
nedbræ nding af den gamle og rige puniske 
hovedby blev resultatet, og de borgere som 
overlevede blodbadet blev solgt som slaver. 
Det rom erske senat bestem te, at salt skulle 
strøs over Karthagos ru iner, fo r at ingen by 
m ere skulle opstå på dette sted. U den for 
Karthago selv fik nederlaget and re  og m in
dre alvorlige konsekvenser, ja  for visse a f de 
byer, som havde svigtet K arthago i den  sidste 
hektiske tid og vendt sig til Rom, betød byens 
fald politisk succes og ny økonom isk vækst. 
Således blev byen Utica nord  for K arthago 
hovedsæde for den nye rom erske koloni Af- 
rica, som om fattede de mest frug tbare dele 
a f det tidligere karthagiske landom råde.

Senatets beslutning om Karthagos udslet
telse blev respekteret i 100 år, m ed und tagel
se af et kort interm ezzo i 122 f.Kr., da den 
rom erske tribun Gaius Gracchus i spidsen 
for 6000 kolonister ignorerede senatets fo r
bandelse og fordelte landom råder om kring 
Karthago mellem kolonisterne. Episoden 
blev dog af kort varighed og intet tyder på, at 
den gamle puniske by spillede nogen rolle 
under de sidste 100 år a f den rom erske re 
publik. Først da Julius Cæsar i å r 46 f.Kr., 
efter sejren ved Thapsus, syd for det m oder
ne Sousse (det rom erske H adrum etum ) — alt
så hundrede år efter ødelæggelsen -  dekrete
rede byens genoplivelse, blev forbandelsen 
officielt brudt. Cæsars beslutning blev fulgt 
op af Octavian, den senere kejser Augustus, 
som i år 29 f.Kr. anlagde den juliske koloni 
Karthago og derm ed blev den  væsentligste

igangsætter a f den udvikling, som skulle gøre 
byen til en af de største i det rom erske kejser
rige.

E n storby i provinsen
Med planen fig. 1 bevæger vi os adskillige å r 
h u n d red er frem  i tiden da byen K arthago, 
om kring 425 e.Kr., på foran ledning  a f  den 
østrom erske kejser T heodosius II, for første 
gang i rom ersk tid, blev omgivet a f en fo r
svarsm ur. Men byplanen ru m m er elem enter 
som har deres rod  i A ugustus’ koloni, og som 
for visse deles vedkom m ende peger endnu  
længere tilbage.

Karthago var en m eget stor by og det er 
vigtigt at påpege, at planen fig. 1 er rekon
strueret ud fra relativt få sikre spor. Den ro 
m erske by er i dag i stort om fang dæ kket af 
m oderne villakvarterer og kunne ikke u n 
dersøges selv om m an havde ressourcer til 
det. Det er im idlertid værd at bem æ rke, at 
planens hovedlinier, d e r første gang blev 
frem lagt i 20erne, gang på gang er blevet 
bekræftet a f m oderne udgravninger.

Som alle and re  byer e r en rom ersk by m ere 
end sum m en a f sine indbyggere eller antallet 
a f sine huse. Byen er ram m en om en livs
form, som bliver holdt sam m en a f kraften  i 
de sociale, politiske og religiøse institutioner, 
og byens fysiske ud fo rm ning  afspejler i vidt 
om fang den særlige karak ter a f det sam fund 
som eksisterede inden  for byens ram m er. 
Planlægningens stram m e karakter u n d e r
streges af det regelmæssige gadenet, som 
inddeler boligkvartererne i ensartede karre
er. Kun større offentlige anlæg får lov til at 
bryde den systematiske ensartethed. I byens 
m idte mødes de to hovedfæ rdselsårer, den 
nord-sydgående C ardo m axim us og den  øst- 
vestgående D ecum anus m axim us, i byens 
forum , centrum  for handel og adm inistra
tion. Alle and re  gader ligger parallelt m ed
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Fig. 1. Rekonstrueret byplan over det romerske Karthago. Bymuren, som vises punkteret, stammer fra  425 e.Kr. Den 
stiplede linie er akvadukter. Bogstaverne inarkerer pladserne hvor de forskellige lande gravede under UNESCO- 
kampagnen, »For at redde Karthago« i 1970erne og begyndelsen a f 80erne. US: USA, E: England, F: Frankrig, S : 
Sverige, T: Tyskland, I: Italien, C: Canada og D: Danmark. Elga Andersen del.

dette hovedsystem som derm ed  også bestem 
m er bygningernes re tn inger. Et om fattende 
kloaksystem var opbygget dybt u n d e r vejba
nen i gadens m idterakse.

Byplanen blev etableret i de første år a f 
A ugustus’ koloni, m en re tn ingen  er sandsyn
ligvis baseret på det æ ldre puniske gadenet. 
Forud for anlæggelsen a f  selve forum  gik e

norm e en trep renørarbe jder, som bortnivel- 
lerede hele toppen  af den puniske byhøj, 
Byrsa. Resultatet blev en stor rektangulæ r 
platform  på byens højeste sted. B landt K ar
thagos vigtigste offentlige anlæg skal iøvrigt 
nævnes:
— Den cirkulære krigshavn, som p unerne 

havde anlagt, m en hvis centrale del blev



stærkt ombygget i rom ersk tid, og den syd 
for liggende firkantede handelshavn. Hav
nene blev anvendt frem  til senbyzantinsk 
tid i 7. årh. e.Kr.

-  Det store badeanlæg, A ntonins term er fra
2. årh. e.Kr.

-  A m phiteatret (påbegyndt i l .å rh .  e.Kr.) 
hvor man kunne opleve gladiatorer og vil
de dyr i blodige kam pe. Det var det største 
i Afrika med plads til mellem 30 og 40.000 
m ennesker (mod ca. 50.000 i Colosseum i 
Rom).

-  H ippodrom en, eller væddeløbsbanen, 
hvor muligvis op imod 200.000 m ennesker 
kunne opholde sig på én gang (ca. 260.000 
i Cirkus m aximus i Rom).

-  Endelig teatret fra begyndelsen a f 2. årh. 
e.Kr. og et O deon bygget i begyndelsen af
3. årh. e.Kr. — beregnet til m usikopførelser 
og lign.

De nyere undersøgelser a f oldtidsbyen K ar
thago har med stor tydelighed vist, at den
m ur som blev opført u n d er Theodosius II i

425 e.Kr. i hovedtræ kkene indram m er den 
bykærne hvis planlæ gning blev bestem t a f ga
denettet i A ugustus’ koloni. Men det er sam 
tidigt påvist, at ram m en først e r udfyldt i 
2. årh. e.Kr., da K arthago form entligt har 
været den tredjestørste by i det rom erske im 
perium , efter A lexandria og Rom selv.

U den for bykernen, m od nord , vest og syd, 
fulgte vejene og bebyggelsen et landligt ma- 
trikuleringssystem  hvis re tn ing  afveg væsent
ligt fra byens. Dette system er tilsyneladende 
æ ldre end Colonia Ju lia  og er tilsyneladende 
det eneste blivende spor efter Gaius Grac- 
chus’ koloniseringseventyr i 122 f.Kr. B landt 
de vigtigste anlæg som følger denne re tn ing  i 
landzonen er cisternerne ved La Malga 
um iddelbart uden  for bygrænsen m od NV. 
De store cisterner, som dæ kkede størstedelen 
af vandbehovet i K arthago fra tidligt i 2. årh. 
e.Kr. og frem efter, blev forsynet a f en 123 
km lang akvædukt m ed udgangspunkt i Zag- 
houan i det indre a f landet. Også den kristne 
katedral Damous el Karita m od nord  følger 
retn ingen for den landlige m atrikulering.

Fig. 2. Den danske udgravningsplads ved kysten nordfor den romerske bymur. Henrik Frost fot.

111



112



Indbyggertallet i oldtidens K arthago er 
stærkt om diskuteret og kan kun angives m ed 
betydelig usikkerhed. B ykernen dæ kkede et 
om råde, som var om kring en fjerdedel a f 
Roms eget areal. Et indbyggertal i perioden 
fra m idten af 2. årh. e.Kr. til 425 på om kring 
250.000 m ennesker skyder næ ppe over 
målet.

En dansk udgravning nord fo r  bygrænsen 
Den systematiske undersøgelse a f K arthago 
blev indledt a f den danske generalkonsul i 
Tunis C .T . Falbe, som i 1830erne udgav et 
kort over old tidsm onum enter, d er kunne ses 
på hans tid. Falbes præcise opm ålinger er sta
dig det væsentligste grund lag  for v u rd e rin 
gen af Karthagos topografi -  ikke m indst 
fordi størstedelen af de reg istrerede anlæg i 
dag er dækket u n d er m oderne forstadsbe
byggelse. Fra 1850erne har de franske kolo
n iherrer, med vekslende intensitet, foretaget 
udgravninger i oldtidsbyen, og vores viden 
fik et væsentligt skub frem ad takket være den 
store UN ESCO-kam pagne, som startede i be
gyndelsen af 1970erne (se fig. 1). Selv om 
Karthago således nok kan regnes b landt de 
bedst undersøgte storbyer i M iddelhavsom 
rådet, er vilkårene for undersøgelser a f så 
stor en by, at vi aldrig nogensinde kom m er til 
at kende alle brikkerne i det store puslespil.

Danm ark deltog via Nationalm useet i 
U NESCO-kam pagnen og har gennem ført 
udgravninger i 1975, 1977, 1981 og afslut
tende undersøgelser i 1984. I m odsætning til 
de øvrige deltagerlande valgte D anm ark at 
udgrave en plads uden  for selve bykernen — 
mod nord, hvor C. T. Falbe selv havde været 
involveret i undersøgelser i 1830erne. P lad
sen belyser således hvordan den stærkt cen
traliserede bystruktur påvirkede sine næ rm e
ste omgivelser.

I m odsætning til forholdene inde i byen 
står ark itekturen på den danske plads 
usædvanligt velbevaret (fig. 2 og 4). M urene 
er, i den bedste tid, indtil vandalernes ero 
bring af Karthago i 439 e.Kr., opbygget af 
tilhuggede eller uforarbejdede natursten , 
holdt sam m en af m ørtel. U ndersøgelser fo
retaget af det danske firm a Portland i Ålborg 
antyder, at m an gennem  længere perioder 
har im porteret den vulkanske aske pozzulan

fra Italien -  en væsentlig bestanddel af den 
holdbare rom erske m ørtel og beton. Kvalite
ten måles bedst på, at et a f de gamle hvælv 
stadig, efter næsten 2000 år, stod intakt da 
udgravningen begyndte.

A nvendelsen af kvarteret falder tidsm æs
sigt i syv hovedfaser m ed adskillige u n d erfa 
ser karakteriseret ved m indre æ ndringer i a r
kitekturbilledet. De ældste stam m er fra sen
punisk tid, 3.-2. årh. f.Kr. m ed keram iktyper, 
som går helt frem  til den  tred je puniske krig i 
m idten af 2. årh. f.Kr. Skønt senpunisk m ate
riale ligger i op til 1 Vc2 m eter tykke lag u n d er 
den senere rom erske bebyggelse, h ar det 
ikke været m uligt at knytte husrester til pe
rioden. M aterialet stam m er tydeligvis fra en 
punisk bebyggelse højere oppe ad skrånin
gen -  en bebyggelse som kan have tilhørt den 
senpuniske gravplads på toppen  a f  skrånin
gerne mod syd og vest, m ed rige grave u d 
gravet a f franskm æ ndene i slutningen a f  fo r
rige århu n d red e . Pudsigt nok blev en grav
stele fra netop denne gravplads fundet gen- 
anvendt i senrom erske lag u n d er kam pag
nen i 1984 (se M agna Køllunds artikel side 
117).

Den tidligste a rk itek tu r stam m er fra 
A ugustus’ tid, fra de første å rtie r efte r an 
læggelsen af Colonia Julia. Fyrre m eter a f et 
smalt, aflangt hus, m ed re tn ingen  NNØ- 
SSV, blev udgravet u n d er de fire kam pagner
-  men hverken m od syd eller m od nord  
frem kom  bygningens afslutning (fig. 3 fase 
2). Den anvendte orien tering  følger hverken 
bynettet eller det landlige m atrikuleringssy- 
stem, m en genfindes i kirken kaldet Cyprians 
basilika på højderne nordvest for udgravn in 
gen. G ennem  næsten 400 år fulgte alle anlæg 
i om rådet den herm ed fastlagte orientering. 
Huset havde et solidt fundam en t a f store til
huggede blokke af en stenart, som blev b ru d t
i stenm inerne ved El H ouaria på halvøen 
Cap Bon, øst fo r Karthago. E fter punisk skik 
var m urene konstrueret a f regelm æssigt pla
cerede lodretstående stenpiller m ed m ellem 
rum  udfyldt a f sten, efte r rom ersk skik lagt i 
cem entm ørtel. I østm uren, ud  m od havet, 
var stenpillerne stillet tæ ttere og stenene bed 
re tilhuggede end i vestm uren, som var skå
ret ind i skrænten. I de sydlige rum  var p u d 
set på m urens indersider dekorere t m ed fre 
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sker, malet i rek tangulæ re felter m ed n a tu r
farver. Taget, som skrånede m od havet, var 
lagt m ed teglplader (fig. 6), im portere t fra  et 
værksted i Rom eller i Roms om egn efte r fa- 
brikationsstem plerne at døm m e, og vi ved, at 
beboerne i husholdningen  har benyttet den 
raffinerede, røde, form støbte keram ik, som 
har navn efter byen Arezzo syd for Firenze. 
Gulvene var som regel borthuggede i senere 
faser, m en i et enkelt rum  stod stadig det fint 
glattede terrazzogulv intakt. En m andshøj 
kloakrende sørgede effektivt for ud ledning  
af spildevand fra de forskellige bebyggelser 
på skråningen -  ud i havet -  og en velbygget 
rende langs østm uren  førte regnvandet fra 
taget m od syd. Skønt vi ved m eget om huset,

er dets funktion noget a f en gåde -  g ru n d 
planen tyder ihvertfald ikke på en villa -  men 
måske et værtshus, som det er blevet fore
slået.

I 2. årh. e.Kr. blev det gamle aflange hus 
opgivet, og nye massive m ure blev opført in
den i de gamle (fig. 3 fase 3). I den nordlige 
del blev rum m ene AO, AG og CL samt en 
cisterne nord  for overbygget m ed hvælv 
(fig. 5). Mod syd blev det gamle m urforløb 
skåret over a f en massiv m ur, og et antal pil
ler blev opbygget i sandstenskvadre til støtte 
for en hvælvet tagkonstruktion. De tre østlige 
piller er senere tilføjelser, og i bygningens 
første fase har det østlige om råde henligget 
som en åben gård. En ny regnvandsrende

Fig. 4. Udsnit a f den danske udgravningsplads set fra  SØ. Henrik Frostflot. 

114



Fig. 5. Forsøg på en rekonstruktion a f  arkitekturen i fase 3 (se fig . 3), med hvælvede tage. E lga Andersen del.

blev opbygget i denne tid vest for pillehuset. 
R enden var dækket a f tagtegl fra det gamle 
aflange hus. Der er næ ppe tvivl om, at om rå
det i 2. årh. e.Kr. er blevet om dannet til et 
værkstedskvarter.

Form entligt i løbet af det 3. årh. e.Kr. æ n
drede kvarteret igen karakter (fig. 3, fase 4). 
I den lange nordlige fløj lukkes d ø råbn inger
ne mellem de enkelte rum , og på østsiden, 
mod havet, bygges fo rrum  til de enkelte cel
ler i huset. O m rådet tjente nu som forret- 
ningskvarter m ed små boder. Pillerum m et 
mod syd kan have været fo rrådsrum .

Først imod slutningen a f  4. årh. e.Kr. skif
ter bebyggelsen igen radikalt udseende gen
nem tilføjelsen af en m ere traditionel ro 
mersk villa i udgravningens sydøstlige h jørne 
(fig. 3, fase 5). Bygningen m ed en næsten 
præcis nord-sydlig orien tering  er dårligere 
bevaret end de hidtil om talte. Dens o p rin d e
lige areal har været på m indst 800 m 2. Den 
nordlige ende af villaen er foreløbigt forto l
ket som et peristyl, altså en åben gård om gi
vet af overdækkede gangarealer. M osaikgul
vene i dette om råde er kunstfæ rdigt frem stil
lede med flerfarvede blom sterm otiver om gi
vet af en flettet kant, m edens gulvene i resten 
af huset er lagt a f ensfarvede lysere stifter 
med en enkelt m ørkere linie langs rum m ets

kanter. De tidligere anlæg, boderne og det 
form odede magasin i p illerum m et har været 
i b rug  samtidig m ed at villaen h ar været be
boet. En kraftig  m ur opbygget a f sandstens- 
kvadre blev opført vest for bebyggelsen fo r
m entlig for at stabilisere den  højereliggende 
terrasserede bebyggelse.

Da Karthagos store forsvarsm ur blev o p 
ført i 425 e.Kr. kom om rådet ved kysten for 
alvor uden  for byen, og da vandalerne ero 
brede K arthago i 439 e.Kr. blev bebyggelsen 
foreløbig opgivet. Fra vandaltiden stam m er 
im idlertid en serie enestående massegrave 
anlagt u n d er gulvniveau i de gamle rum  AO, 
AG og CL (fig. 3). I den første a f disse grave 
lå 30 skeletter side om side, i tre  lag over 
hinanden. A ntropologerne arbejder m ed te
orier om, at den sæ rpræ gede begravel- 
sesform skyldes en epidem i i 5. årh. e.Kr.

Pladsens historie slutter først efte r vandal
perioden. I 530erne generobrede Justinians 
general Belisarius K arthago for Byzans, men 
da m ennesker igen flyttede ind i de gamle 
huse ved kysten var de gode tider u n d er det 
gamle rom erske im perium  kun alt for tyde
ligt forbi. Ingenting  fungerede som førhen. 
Kloaksystemet og regnvandskanalerne var 
ude af b rug  og rum m ene i den  store villa blev 
opdelt i m indre en h ed er a f dårlige m ure



FASE 6 GRAVE

S N I T  I AO ?-

Fig. 6. Skematisk oversigt over tagkonstruktioner og gulvniveauer i de forskellige faser. Elga Andersen del.

uden den stærke rom erske m ørtel. M osaik
gulvene blev dækket m ed puds. Den avance
rede rom erske teknologi tilpasset behovet for 
retlinet kom fort i et gennem organisere t sam 
fund passede ikke til de nye tider. I rum m et 
CL anlagdes et værksted oven på vandalti
dens grave. De steder i K arthago, hvor be
byggelse fra den  byzantinske tid e r kendt, 
tegner sig det sam m e billede a f fattigdom  og 
forfald, og det u n d re r ikke, at araberne kun 
m ødte ringe m odstand da byen blev erobret i 
698 e.Kr. Og derm ed  sluttede også historien

om den genopstandne by. Først m ed anlæg
gelsen a f et m oderne velhaverkvarter m ere 
end tusind år senere indledes næste kapitel — 
hvortil også h ø re r de danske bestræ belser for 
at redde den  gamle vigtige by fra glemselen.
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En gravstele fra Karthago
A f  M a g n a  K ø l l u n d

En punisk gravstele fra  Karthago. Stregen i midten skyldes strukturen i stenen. Per Poulsen fot.

U nder de danske udgravninger i K arthago
1984 blev fundet en punisk gravsten, en så
kaldt stele. U dgravningerne har ellers ho
vedsagelig, afdækket levn fra rom ersk tid, 
men stelen er fra den puniske by, dvs. den  by 
der blev ødelagt a f rom erne i 146 f.Kr.

Stelen blev fundet i et fyldlag, m en har på 
sin bagside rester a f puds, der tyder på, at 
den har været genanvendt i det rom erske 
hus. Den stam m er sandsynligvis oprindelig  
fra St. M oniquehøjen, der ligger lige vest for

udgravningsom rådet, og hvor d er tidligere 
er fundet en del tilsvarende steler. Stenen 
har mistet sin ned re  del og er i dag ca. 27 cm 
høj, 28 cm bred og 6-8 cm i tykkelsen. Den er 
udført i en lys grå kalksten. Størstedelen af 
stelen er groft tilhugget, kun det udsparede 
felt har fået en finere afpudsning.

Relieffet forestiller en stående kvinde set 
forfra. H endes højre hånd  er løftet m ed 
håndfladen vendt frem ad i en tilbedelsesge- 
stus. Venstre arm  holder hun  ind foran m a
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ven og i hånden  ho lder hu n  en lille krukke, 
en såkaldt pyxis, hvoraf m an dog kun kan se 
det flade låg, d e r næ rm est ligner en ekstra 
finger. H un  er iført en lang tæ tsiddende 
dragt, der intet an tyder om k roppen  n ed en 
under. H erover bæ rer hun  en lang kappe, 
d er er svøbt op over hovedet som et slør. Så
danne slør blev kun båret a f kvinder og er 
den eneste angivelse a f personens køn.

D enne stele er en del a f en større serie der 
alle er fundet inden for det m oderne Tunesi
ens græ nser i et om råde, d e r stræ kker sig fra 
Utica i vest til Korba i øst. D er kendes ingen 
eksem pler på denne type fra de fønikisk-pu- 
niske kolonier på Sardinien og Sicilien.

I K arthago er de funde t på de nordlige 
gravpladser, d e r stræ kker sig i et b red t bælte 
fra om rådet om kring præ sidentpaladset over 
St. M oniquehøjen til om rådet om kring  tea
tret og odeon. S telerne forestiller både 
m ænd og kvinder, d e r alle er vist i sam m e 
stillingsmotiv. M æ ndene er som regel uden  
kappe og kan bære skæg. En del a f  stelerne 
har m ere detaljerede frem stillinger, f.eks. 
kan der være en søjle på hver side a f billed- 
feltet og et gavlfelt over dette. D erudover ses 
bl.a. rosetter, delfiner og gud inden  Tanits 
tegn. Kun en lille del a f gravstenene har haft 
en indskrift.

Stelerne har i K arthago væ ret opstillet som 
den eneste m arkering  af den  underliggende 
grav, der som regel består a f  en lodret skakt, 
hvorfra der u dgår et eller flere kam re.

Insp irationen  til at anvende steler m ed bil
ledfrem stillinger på alm indelige grave har 
punerne fået fra den  græske verden, hvor 
m an siden 6. årh. f.Kr. h ar p roducere t dem  i 
stor stil. Steler kendes ganske vist tidligere i 
K arthago, m en de er alle fra  en a f byens hel
ligdomme, den såkaldte Tophet. H er blev de 
opstillet en ten  som votivsteler eller som grav
steler for de børn , d e r blev ofret til de p u n i
ske guddom m e Baal H am m on og Tanit.

Hvis vi vender tilbage til serien a f gravste
lerne, kan m an sige, at figurernes stilling føl
ger et æ ldgam m elt orientalsk skema, der har 
sin rod helt tilbage i b ronzealderen. I den 
fønikiske verden ses det første gang på Ahi- 
ram  af Byblos’ sarkofag form entlig  fra  det
10. årh. f.Kr. I 4. årh. f.Kr. o p træ d er det på 
en række fønikiske steler funde t i om rådet

om kring byen Tyre, hvorfra Karthago i sin 
tid blev grundlagt. Et eksem pel på disse er 
præsten Ba’alyatons stele, d e r i dag befinder 
sig på Ny C arlsberg Glyptotek. H er ses p e r
sonen ganske vist i profil og skridtstilling ef
ter ægyptisk forbillede, m en skem aet er det 
samme.

I K arthago o p træ d er m otivet på flere 
fu ndgrupper. Ud over på gravstelerne ses 
det indridset på votivstelerne fra T ophet’en. 
I 3. årh. f.Kr. blev m otivet i højt relief b rug t 
som lågdekoration på sarkofager og ses også 
ved små te rrako ttafigu re r fundet i gravene. I 
løbet a f 3. årh. f.Kr. får stelerne en pendan t i 
en række gravm onum enter, d er har været 
opstillet på sam m e m åde. Det er nøjagtig 
samme motiv, m en figurens om rids gengiver 
nu m onum entets om rids.

Figuren forestiller form entlig  den  afdøde 
som adoran t (tilbedende person) m ed h ån 
den løftet i hilsen til guden. U dsm ykningen 
om kring figurfeltet m ed søjler og gavlfelt bli
ver tolket som en bygning, som personen  en 
ten står inde i eller foran. D enne fremstil- 
lingsmåde kendes fra hele det ø stm edite rra
ne om råde, hvor den  i stor udstræ kning  er 
brugt på votivstelerne. Motivet kan opfattes 
som guddom m en i sin bolig eller adoran ten  
foran. I det puniske om råde ses det på sardi
ske og siciliske votivsteler fra 6.-5. årh. f.Kr. I 
samme om råde ses også små hero er a f denne 
form. De puniske gravsteler h ar sandsynlig
vis hentet inspiration fra de græske kolonier 
på Sicilien. Tolkningen a f figuren  som en sti
liseret gengivelse a f den  afdøde støttes a f de 
få kendte indskrifter. De angiver kun perso
nens eget navn samt faderens, hvilket var al
m indelig praksis også i G rækenland.

Med baggrund  i ovennævnte samt de 
kendte daterede fundkontekster må p ro d u k 
tionen af stelerne starte i sidste halvdel af
4. årh. f.Kr. og fortsæ tte ned til byens øde
læggelse i 146 f.Kr.
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Urspindelen og urhjulet — 
to oversete forkrænkelighedssymboler
A / H a n s  S t i e s d a l  o g  M a r i e - L o u i s e  J ø r g e n s e n

Fig. 1. Tysk stik med forkrænkelighedssyrnbol.

Den m ængde af symboler, som navnlig i 
1600-tallet p ryder m ange gravsten, er be
mærkelsesværdig. Man har åbenbart forsøgt 
at indpasse allehånde sindbilleder på stenene 
over de dødes grave, til opbyggelse for dem  
selv — de lod jo  ofte stenene udføre  i levende 
live — og forhåbentlig  også til gavn og glæde 
for de efterlevende. Som tiden gik, gjorde 
man gravstenenes udsm ykning stedse m ere 
gnidret i ønsket om at samle flest mulige 
dødssymboler.

Blandt de forskellige sindbilleder ser m an 
meget ofte et sandur -  let og karakteristisk at 
genkende og huske; det er så um iddelbart 
forståeligt netop i denne sam m enhæ ng, at en 
forklaring skulle være unødvendig. Sam m en 
med sanduret afbildes and re  forkræ nkelig
hedssymboler, f.eks.: en benrad  m ed le, en 
lille d reng  -  med eller uden  vinger -  vinger 
uden drenge og et kranium  m ed eller uden  
knogler (fig. 1-4); undertiden  ses en urskive 
anbragt direkte oven på sanduret (fig. 5) eller 
som et selvstændigt u r  (fig. 6).

Fig. 2. Udsnit a f italiensk stik med forkrcenkeligheds- 
symbol.
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Fig. 4. Nederlandsk stik visende putto med kranium og kornaks, bagved ses sandur. Lignende (sml. fig. 1-2) har tjent 
som forlæg for de sten- og billedhuggere, der udførte gravstenene.
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Fig. 5. Sandur med urskive. Gravsten. Roskilde domkirke.

J
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Fig'. 6. 7^/ venstre sandur, til højre urskive. Gravsten. 
S. Hans kirke, Odense.

Fig. 7. Sandur med vinger, derover spindel og balance, 
opstillet på ligbåre, underst døden. Gravsten. Slan
gerup.
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Fig. 8. Sandur. Derover spindel og 
balance, del a f det mekaniske ur. 
Gravsten fra  A: Gylling kirke ved 
Odder, B-C: S. Catharina, Ribe, 
D-E: Roskilde domkirke.

Gravsten fra  F: Kirke Helsinge på 
Vestsjælland, G: Højby i Ods her
red, H: S. Hans kirke, Odense og 
I: Butterup kirke ved Holbæk.
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Fig. 9. Kranium  med aks samt spindel og balance. Be
mærk fligene på hver side a f  spindelen. Gravsten. Tjele 
ved Viborg.

Ejendom m elig er sam m enstillingen af 
sandure og m ekaniske urskiver. Man kunne 
um iddelbart synes, at det var tilstrækkeligt 
med én af disse tidsm ålere, m en dengang fo
rekom  det åbenbart sikrere m ed to.

Im idlertid findes en række gravsten, hvor 
der ikke alene ses et sandur, m en tillige en 
del af et urværk, en ejendom m elig in d re t
ning, der almindeligvis opfattes som en vægt 
(fig. 7). I virkeligheden er det en lodret spin
del, der m ed en vandret balance (fransk: fo- 
liot) dre jer fra side til side og sørger for, at 
u ret følger skiven time for time (fig. 8). Ba
lancen har på hver fløj en vægt, og flytter 
man denne ind eller ud, vil u re t gå respektive 
lidt for hurtig t eller for langsom t. På flere a f 
gravstenene er takkerne på balancen lige
frem  m arkeret; vægtene kan altså indstilles, 
så at u re t går »rigtigt«. Man ser balancen og 
spindelen, m en i reglen ikke resten a f  uret; 
det gem m er sig bag sanduret.

For at forstå spindelen må m an vide, at 
denne har haft to flige (som også ses på 
fig. 9), der greb ind i et ganghjul; m ekanis
men forklares lettest ved hjælp af fig. 10 og

Fig. 10. Principtegning, visende den lodrette spindel, 
foroven balancen med vægtene, der kan indstilles a f  hen
syn til urets regulering. På spindelen de to flige, der 
griber ind i ganghjulets (kronhjulets) tænder.

Fig. 11. Mekanisk ur. M an ser ganghjulet (kronhjulet) 
med tænderne på siden a f  fæ lgen, samt den lodrette spin
del, som med sine flige griber ind i ganghjulet, når den 
drejer fr a  side til side med balancen og de to vægte.
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Fig. 12. Lykkehjulet i form  a f  en 
urskive. Udenom, de fire  konger. 
Øverst, det mekaniske urs balance. 
Tysk bloktryk o. 1630.

Fig. 13. Tårnur, styret a f  et pendul 
(ses ikke), der ved et anker griber 
ind i ganghjulets tænder. 1700. 
Frederikssund kirke.

11. Man bør allerede nu  bem æ rke, at gang
hjulet har tæ nder på siden a f  fælgen (et så
kaldt kronhjul) og ikke på kanten. D enne sid
ste gangm ekanism e -  m ed tæ n d er på kanten 
af fælgen -  blev o p fu n d e t o. 1660, da m an 
lod et pendul styre uret. Ret hu rtig t efte r op 
gav m an spindelen, som var m indre nøjagtig. 
I m ange æ ldre tå rn u re  ser m an stadig spore
ne af de oprindelige spindeler; siden er der 
overalt indsat p en d u ler styret a f et såkaldt 
anker, som griber ind i tæ nderne på gang
hjulets yderkant (fig. 13).

Spindelen m ed balancen er i sig selv et 
symbol: det m an husker og fo rstår ved et u r 
er spindelen; det er dennes drejen , d e r giver 
u ret liv. Står den stille, går det i stå. N år m an 
vil indpren te sig et u r, e r det d e rfo r nok så 
m eget spindelen m ed balancen, m an bider 
m ærke i, som selve skiven. I slutningen af 
1600-tallet tabes som nævnt interessen for 
spindelen, og pendulet fik aldrig den  samme 
allegoriske betydning.

Det m ekaniske urvæ rk -  uden  sanduret -  
op træ der undertiden  som selvstændigt sym
bol. Det nævnes allerede i 1300-tallet som 
Visdommens U r (H orologium  Sapientiae), i
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Fig. 14. Lykkehjulet, fremstillet i form  a f  et vognhjul. Kalkmaleri i Fjàlkinge kirke, Skåne. 0 . 1450-1500.

1500- og 1600-tallet sym boliserer det også 
tidens hastigt skridende gang, for eksempel i 
et tysk bloktryk fra o. 1630, d er harcelerer 
over pro testan terne (fig. 12). Det er tydeligt 
for enhver, at den cirkulæ re urskive udskiller 
sig som et selvstændigt symbol. Øverst be
mærkes balancen; derudover har m an ikke 
gjort meget ud af værket, tandhjul og visere 
ses ikke. Men m an skal hæfte sig ved de fire 
figurer langs ydersiden af urskiven; det er en 
fremstilling af lykkehjulet, her i form  af en u r 
skive med »tilhørende« konge, hvis skæbne 
angives på den indvendige side a f urskiven: 
regnabo (jeg vil regere), regno (jeg regerer), 
regnavi (jeg har regeret), sum sine regno (jeg 
er uden kongedøm m e).

Lykkehjulet kan være afbildet på m ange 
m åder: som oftest e r det sim pelthen et hjul 
med fire eller flere eger (fig. 14), undertiden  
et hjul med aksel, d er drejes m ed et h ån d 
sving af lykkens gudinde, Fortuna, u n d erti
den er der ikke nogen til at dreje hjulet: det 
forudsættes blot. I sjældne tilfælde er det slet 
og ret en urskive, der, som nævnt, igen og 
igen understreger m enneskets fork ræ nke
lighed.

Det er m ere end 100 år siden, at m an i 
Danm ark begyndte at frem drage m iddelal
derlige kalkm alerier i k irkerne. Nogle er vel 
gået tabt eller er blevet overhvidtet, and re  er 
heldigvis bevaret, og d er frem kom m er stadig 
nye, hvoriblandt eksem pler på lykkehjul.

A f særlig interesse er et lykkehjul i Vin
derslev kirke, mellem V iborg og Silkeborg. 
Det blev afdækket i anden  hvælvings no rd re  
kappe og atter overkalket, m en ses på et foto
grafi fra 1913 (fig. 15). M aleriet synes at være 
udført o. 1510-20, og d er kan ikke være tvivl 
om, at m an står over for et lykkehjul. Det har 
en fælg m ed fire eger, og m an aner i al fald 
tre a f kongerne i forskellige situationer. Ty
deligst tegner »regnabo« sig -  næ rm est en 
spradebasse. »Regno« er m eget utydelig, 
mens »regnavi« er m ørk og k lam rer sig til 
hjulet. Den nederste figur e r nu borte, m en 
den ene ende af en ligbåre ses. I særlig grad 
må m an interessere sig for selve hjulet. Mod 
sædvane er fælgen ikke glat, m en h ar på 
yderkanten en række spidse takker. Den kan 
m inde lidt om en sav — eller, for at få den 
rigtige opfattelse a f hjulet -  den  m inder sna- 
rest om et ganghjul i et tå rn u r eller et b o rn 

125



Fig. 15. Lykkehjul i form  a f  gang- 
hjulet fr a  et ur. 0 . 1510-20. K alk
maleri i Vinderslev kirke ved Silke
borg.

holm erur, jf. fig. 13. V inderslev-hjulet har 47 
tæ nder og d re je r m ed disse, som altså følger 
ru n d t m ed kongerne.

A ndre detaljer fø rer ligeledes tanken hen 
på de ældste kendte ure, således fire eger; de 
benævnes sim pelthen krydset. E ndvidere be
m æ rker m an, at hjulet har et kvadratisk hul, 
hvori den firkantede aksel h ar siddet -  n a 
turligvis m ed tap p er i hver ende.

Kan der overhovedet være tale om, at Vin- 
derslev-lykkehjulet har noget at gøre m ed et 
ar, eller re tte re  sagt, en del a f et u r, nem lig et 
ganghjul, således som ovenfor nævnt? Ja, 
sandsynligvis!

Ganghjulet e r jo  -  på sam m e m åde som 
spindelen og balancen -  en del a f urvæ rket. 
Ved at pege på spindelen og balancen — og 
altså også ganghjulet — tegnes, så at sige, hele 
uret: pars pro  toto.

Der er god g ru n d  til at form ode, at hjulet i 
V inderslev frem stiller en del a f et ur: det er 
først og frem m est næ rliggende at tæ nke sig, 
at netop et ur, eller den  vigtigste del a f dette, 
et ganghjul, fun g erer som lykkehjulets fatale 
drejescene. M en fo rinden  bør m an dog over
veje, om der kan være andre  slags hjul, som 
kan kom m e i betragtning.

Kendes i senm iddelalderen tandhjul, som 
kunne forveksles m ed et m ekanisk ganghjul? 
Såvidt m an ved, eksisterede d er bloksave,

hvorigennem  træ stam m er langsom t førtes 
for at blive til b ræ dder. For hver gang savene 
gik op og ned, bevægede stam m erne sig et 
lille stykke frem ad. N etop denne bevægelse 
kan næsten kun have fungeret ved hjælp af 
et spærhjul, d e r m ed en spæ rhage tand for 
tand drev stam m erne frem  m od savene. Men

Fig. 16. Segl med urværk. Bemærk balancen, spindelen 
og ganghjulet med de spidse, her udadvendte tænder, 
egentlig et kronhjul, men »misforstået«. Ærkehertug A l
brecht VI.s segl. 0 . 1445.
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at forestille sig en bloksav m ed spæ rhjul som 
del a f et forkrænkelighedssym bol — det går 
ikke!

Frem stillinger a f tandhjul kan endvidere 
findes på adelige våbenskjolde og segl. De 
benævnes almindeligvis møllehjul, selv om de 
for så vidt godt kan m inde om et ganghjul. 
Allerede 1228 nævnes et adelsskjold m ed et 
hjul, m en da kendte m an en d n u  ikke m eka
niske ure!

Der kunne tænkes and re  lignende hjul, 
f.eks. på kraner, og for den sags skyld også 
dele af mekaniske ure, nem lig optræ kket til 
loddet, m en det fungerede på en anden  
måde.

Tilbage bliver lykkehjulet fra V inderslev 
og dets rolle som ganghjul. Der e r nem lig det 
problem, at et ganghjul, som det om handle
de, ret beset ikke eksisterede som del a f et 
m iddelalderligt ur. Havde kalkm aleriet væ
ret fra o. 1660 eller senere, ville frem stillin
gen af et ganghjul have været tænkelig. Det 
lille »snyderi« kan forklares ved, at m aleren 
sim pelthen har »krænget kronhjulets tæ nder 
ud på fælgens kant«, så de er blevet synlige. 
Sådanne frem stillinger a f m iddelalderlige 
kronhjul ses re t ofte, f.eks. på et segl o. 1445 
(fig. 16), eller to tegninger (fig. 18-19), hvor 
tæ nderne i stedet for er tegnet på fælgens 
indvendige kant.

Fig. 17-18. Til venstre. Urmager med urdele, bl.a. 
tandhjul med udadvendte tænder, sml. fig . 16. Bloktryk 
o. 1460. Fig. 18. T il højre. Mekanisk ur. I  midten gang- 
hjulet, egentlig et kronhjul, men »misforstået«, med ind
advendte tænder. Italiensk tegning, o. 1470.

Fig. 19. Tårnur. Se balancen, spindelen og ganghjulet 
med de spidse tænder, egentlig et kronhjul, men »misfor
stået«, med indadvendte tænder. Italiensk stik fr a  1665.



Det klassiske papirmagerhåndværk lever i Nepal 
og Thailand — endnu
A / A n n a - G r e t h e  R i s c h e l

Papirets udbredelse fra  Kina

1. Xian 140 fø r  vor tidsregning, Ch’eng-tu 105
2. Japan 500-tallet
3. Korea, Burma, Tibet. Senere Nepal og meget 

senere (1300-talletf) Thailand
4. Samarkand 751
5. Baghdad og Damaskus 795 og 90 0 -tallet
6. Spanien 965, og herfra breder håndværket sig 

til det øvrige Europa gennem de næste 400 år
7. Mexico i slutningen a f  1500-tallet via Spanien 

(europæisk papir)
8. Pennsylvanien 1690 via Tyskland

I sin bog »Ancient Paper o f Nepal« fra 1972 
har dr. phil. Jesp er Trier, M oesgård, g ru n 
digt beskrevet det gamle nepalesiske p ap ir
m agerhåndvæ rk, og konservator Ove K. 
N ordstrand, Det kgl. Bibliotek, h a r i T h a i
land anvendt det lokale håndgjorte  pap ir til

restaurering  a f  gamle m anuskrip ter. Insp ire
re t a f disse to danske forskere rejste jeg  sidste 
år til Østen for at finde papir, som kunne 
anvendes til restaurering  på såvel N ational
museets papirkonserveringsvæ rksted som på 
arkiver og biblioteker.

I Nepal og T hailand  kan m an i dag stadig 
opleve at se papirm agere arbejde efter de to 
tusind år gamle kinesiske m etoder m ed at 
fremstille håndgjort papir. Dette fo runderli
ge m ateriale er o p funde t om kring vor tids
regnings begyndelse i et land, hvor det skrev
ne ord  og læ rdom  blev vu rderet højt. H er 
opstod der et behov for et bedre skrivem ate
riale end de tidligere benyttede, for træ  og 
bambus er ikke lette at transportere  og samle 
i bøger eller arkivere i større mål. Silkestof er 
derim od et let og sm idigt m ateriale, som ikke 
fylder ret m eget i sam m enrullet form , m en 
det er for dyrt at bruge som skrivem ateriale i
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større målestok. D er blev ud fø rt adskillige 
eksperim enter for at finde frem  til et billige
re skrivemateriale m ed silkens gode egenska
ber, som ville egne sig til det nye skrivered
skab -  den spidse pensel m ed bløde hår.

U nder arkæologiske udgravninger i Kina i 
1933 (Lobnor) er d er fundet p ap irfragm en
ter, som med sikkerhed kan dateres så langt 
tilbage som år 49 før vor tidsregning, og i 
1957 er der i Xian fundet papir, som er fra 
en endnu tidligere periode (140-87 før vor 
tidsregning). Det blev først antaget, at pap i
ret bestod af silkefibre, og først i 1964 kunne 
det ved m ikroskopiske undersøgelser doku
menteres, at disse allertidligste pap irfrag 
m enter bestod af bearbejdede ham pefibre. 
Flere efterfølgende fund  a f lignende pap irer 
fra samme periode bekræ fter iagttagelserne 
fra 1964, og det æ n d rer totalt hele den  tid
ligere teori om, at papiret skulle være o p fu n 
det i det første å rh u n d red e  efter vor tidsreg
ning. Papirets opfindelse har indtil 1964 væ
ret forbundet m ed den kinesiske hofm and 
Cai Luns navn, fordi skriftlige kinesiske kil
der nævner, at han in form erede kejseren om 
det nye skrivemateriale. De arkæologiske 
fund af pap irfragm enterne fra å r 140 viser, 
at det ikke var Cai Luns idé at anvende plan
tefibre til papirfrem stilling. H an har bygget

videre på tidligere, ukend te papirm ageres 
forsøg og erfaringer og fo rbedret teknikken, 
så en egentlig produk tion  a f det nye skrive
m ateriale a f så høj kvalitet kunne begynde i 
det første å rh u n d red e  efte r vor tidsregning.

Processen går i al sin enkelhed ud på at 
udbløde råm aterialet og d erefte r ved en ke
misk og m ekanisk proces skille fib e rb u n d te r
ne i enkeltfibre. Massen fortyndes m ed vand 
og hældes ud over et net, hvor d er dannes en 
ny hom ogen sam m enknytning af fibrene, 
mens vandet løber fra. N år filten er tør, er 
der dannet et ark papir.

Det var en revolu tionerende opfindelse, og 
papir blev hu rtig t m eget benyttet i hele lan
det. Det er ikke kun et praktisk kom m unika
tionsmiddel, det har også æstetiske kvaliteter, 
og det kunne ligefrem  være en inspiration 
for kunstnere, som det frem går a f følgende 
citat a f den berøm te kinesiske videnskabs
m and Fu Xian (234-294):

»Materialet pap ir er sm ukt og værdifuldt. 
Skønt prisen er lille, er kvaliteten dog høj. 
Det stræ kker sig, n år det rulles ud, og ru ller 
sig sam m en, når det lægges væk. Det kan 
trække sig sam m en og udvide sig, og det kan 
sende din kærlighed til et sted ti tusind mile 
bort med din rene tanke skrevet i et hjørne.«

Fig. 1. Barkstrimlerne samles i sto
re bundter a f  lokalbefolkningen 
eller papirmagernes fam ilier og bæ
res ned til de lavereliggende om
råder, hvor bundterne lægges til 
tørre, indtil de skal bruges. Ofte 
samler man om foråret, hvor klima
et ikke er egnet til at luft- og sol
tørre papirarkene.
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Fig. 2. N år barken skal bruges, lægges strimlerne i rindende vand et døgn, så det bliver muligt at adskille det mørke 
ydre barklag fra  det indre hvide bastlag ved håndkraft. H vis baststrimlerne ikke skylles grundigt inden kogningen, 
bliver papiret brunligt.

Det nye skrivem ateriale er en enkel og logisk 
opfindelse. Kvaliteten er betinget a f råm ate
rialerne, deres bearbejdning  og a f håndvæ r
kernes dygtighed. S tørstedelen a f de bastfi
bre, som m an i sin tid fandt frem  til, og som 
stadig anvendes til pap ir i O rien ten  og Asien, 
kom m er fra p lanter, hvis lange cellulosehol- 
dige bastfibre stort set er fri for støttevæv. 
Disse lange fibre kan adskilles fra  resten af 
planten ved forskellige forbehand linger, der 
også nedbryder de stoffer, som sam m enkit- 
ter fiberbund terne. De adskilte fibre kan 
derefter en ten  spindes til g arn er og væves 
eller benyttes til reb og net eller til papir.

N år der blev eksperim enteret m ed at b ru 
ge fibre fra affaldsstoffer som ham perester, 
gamle fiskenet og lignende, var det ikke kun, 
fordi der h er var et billigt p rodukt, m en især 
fordi der her lå et rigt udvalg af allerede se
parerede bastfibre, som let kunne frigøres 
ved udblødning i vand, efterfu lg t a f en fin
deling. Havde d er været affa ldsproduk ter 
nok, som kunne genanvendes til p ap irfrem 
stilling, ville det ikke have været nødvendigt 
at bruge nyt fiberm ateriale fra træ er, buske 
og græsser.

Fig. 3. Baststrimlerne koges i en askelud, som nedbryder 
støttevævet mellem f  ibrene. Asken kan enten hældes di
rekte i kogevandet, eller også kan vandet hældes gennem  
en portion aske i en bastkurv, hvor det langsomt kan sive 
igennem, mens askens salte opløses i vandet.
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Fiberm aterialet ligger h er i det hvide bast
lag um iddelbart inden for barken som lange 
fibre, m en det er nødvendigt at skrælle hele 
barklaget af, altså både yderbark  og inder- 
bark un d er ét, for at få fat i det hvide bastlag. 
Barken fra et å r gamle skud, som giver den 
fineste papirkvalitet, samles i store bund ter. 
Det er ikke altid, at barkstrim lerne kan ind 
samles lige i næ rheden  a f papirm agerens 
værksted. D erfor er det lokalbefolkningen, 
papirm agernes børn  eller familie, som ind 
samler barken og b ringer den til værkstedet.

De tørre strim ler skal ligge et døgns tid i 
blød, før barklaget bliver så opblødt, at det 
kan lade sig gøre at adskille bast og bark. Det 
sker ved håndkraft, og hvis ikke al bark og 
andre m ørke partik ler om hyggeligt fjernes 
fra den hvide bast, resu lterer det i en fo rrin 
gelse a f papirkvaliteten.

De endnu  sam m enhæ ngende hvide strim 
ler skal nu koges i askelud, som svækker og 
nedbryder støttevævet mellem fibrene. Aske 
er der altid nok af, og den tilsættes enten 
direkte i kogevandet, eller der laves en filtre-

Fig. 4. Den rødbrune askelud opsamles i en dunk og 
hældes i et stort kogekar, hvor baststrimlerne koger i 6-8 
timer, hvis man ønsker en virkelig ren og f in  kvalitet.

’ •V*'vV :

Fig. 5. Efter kogningen har den hvide bast få e t samme farve  som askeluden, og den bløde masse kan nu ved banken 
med trækøller i 1-2 timer separeres fuldstændigt i enkeltfibre.
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Fig. 6. Små portioner ad gangen 
udrøres og piskes i vand til en tynd 
fibersuppe eller pulp.

ret askelud af vand, som m eget langsom t si
ver gennem  en portion  aske. De udblødte 
hvide bastfibre koges i adskillige tim er i lu 
den, så støttevævet svækkes og nedbrydes. Jo  
længere basten koges, des hvidere og renere  
en kvalitet o p n år m an. Det er ikke um iddel
bart indlysende, n å r kogningen er overstået, 
for nu har den  bløde bastmasse sam m e gul
b rune farve som askeluden. U ren h ed er og 
saltrester fra asken skylles om hyggeligt bort, 
inden den totale opløsning i enkeltfibre sker. 
Den bløde masse bredes ud på et bræ t eller 
en flad sten og bankes m ed en træ ham m er, 
til fibrene er fuldstæ ndig løsnet fra deres o p 
rindelige position og ligger som separerede 
fibre.

Papirm agerens vigtigste og egentlige væ rk
tøj er den ram m e eller form , hvori p ap ira r
ket dannes af fibersuppen  eller pulpen, som 
den også kaldes. Den form , som blev b rug t 
på Cai Luns tid, var en enkel ram m e af fire 
stykker fyr eller bam bus, der var bundet 
sam m en i h jø rnerne m ed bast. Det var en let 
og elastisk konstruktion, hvor d er på u n d e r
siden var udspæ ndt et groftvævet stykke stof. 
Det er egentlig blot en firkantet si, som kal
des en svøm m eform , fordi den  ved selve ark 
dannelsen ligger og svøm m er i et kar med 
vand m ed nettet lige u n d er vandoverfladen.

Den fortyndede pulp hældes i vandet inde i 
form en, ram m en løftes næsten vandret op, 
så vandet kan løbe fra, og det våde sam m en
hæ ngende pulplag efterlades på nettet. Lige 
netop denne proces m ed at løfte ram m en på 
den rigtige m åde kræ ver lang tids træ ning 
for at opnå et ensartet tykt papir. D en våde 
filt a f fibre må tø rre  helt op, før den  kan 
blive løsnet som et fæ rdigt stykke papir.

Det er ejendom m eligt at tænke på, at det 
er lykkedes for kineserne allerede om kring 
vor tidsregnings begyndelse at frem stille et 
skrivem ateriale a f så høj kvalitet m ed stor 
holdbarhed. Selv de bedste fagfolk i dag kan 
nok ikke gøre det bedre. Der er selvfølgelig 
sket m ange fo rbed ringer gennem  tiderne, 
som har gavnet arbejdsprocesserne og øget 
produktionen, m en hvordan kineserne på så 
relativ kort tid fand t frem  til de geniale rå 
m aterialer, e r en gåde.

Ad Silkevejen m od vest og ad karavaneveje
ne m od syd bred te papirm agerkunsten  sig i 
de næste å rh u n d red e r ud over Kinas g ræ n
ser, og andre  lande begyndte snart selv en 
pap irproduktion  efter det kinesiske forbil
lede.

Kineserne fortsatte m ed at videreudvikle 
teknikken, så m an kunne fremstille papirer
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Fig. 7. Svømme form en er en enkel 
træramme, på hvis underside der er 
udspændt et g ro f tvævet stykke stof. 
Formen sænkes ned i en fordybning  
eller i et kar med vand, hvor den 
flyder på vandet. Selve det vævede 
stof ligger lige under vandover
fladen.

Fig. 8. Deri tynde piskede fiber- 
suppe fordeles med en øse mellem 
f  ingrene eller gennem en si ned i 
form en, og denne løftes skråt op, 
mens vandet løber fra  gennem det 
åbentvævede stof. Fibrene ligger 
tilbage i en våd f i l t  på stoffet, og 
formen sættes til tørre i sol og vind. 
N år fiberlaget er helt tørt, kan det 
færdige ark løsnes, og det er ikke 
nødvendigt med en efterfølgende 
presning eller udglatning.

til m ange forskellige formål. Forskellige 
overfladebehandlinger som limning, glitning 
og im præ gnering gør papire t skrive-, male- 
og trykkeegnet og m ere m odstandsdygtigt. 
Ved en konstruktionsæ ndring af svømmefor- 
men opnåede kineserne en hurtigere  a r
bejdsgang, fordi det nu kunne lade sig gøre

at fjerne det våde, nydannede ark m ed det 
samme fra form en, så den straks var klar til 
næste ark. Det groftvævede udspæ ndte stof 
blev erstattet a f  en løstliggende fleksibel 
bambus- eller græsm åtte, understø ttet a f en 
række parallelle træ ribber og holdt på plads 
a f en løs træ ram m e.
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Fig. 9. Papirmagerne står foran  de mange svømme forme, som er stillet til tørre i floddalen.

I stedet for at fo rm en svøm m er i et kar 
med vand som tidligere, dyppes ram m en nu 
skråt ned i karret, hvor pu lpen  er u d rø rt i 
vandet. N år fo rm en d ere fte r løftes skråt op 
igen, løber vandet gennem  m åtten, hvor det 
våde pulplag ligger tilbage. Nu fjernes en 
løstliggende over-træ ram m e, så bam busm åt
ten kan løftes op og vendes forsigtigt ned på 
en træ plade m ed fiberlaget nedad. Pladen 
understø tter det våde lag, og bam busm åtten 
kan uden  problem er rulles a f  og lægges til
bage i form en, hvorefter den  løse ram m e 
igen kan kom m e på plads. Det næste ark læg
ges oven på det første, og sådan fortsæ ttes 
der, til bunken  når en passende højde. Det 
endnu  fugtige pap ir er u n d e r o p tø rringen  
blevet styrket så m eget, at arkene kan løftes 
op enkeltvis uden  støtte og tø rre  færdig.

Papir, som er d an n e t i denne såkaldte dyp
peform , h ar et svagt reliefaftryk a f bam bus
m åttens stru k tu r og stø tteribberne, og det er 
det eneste, der adskiller det fra  papir, dannet 
i svøm m eform en, som h ar et reliefaftryk af 
det groftvævede stof. Kvalitetsmæssigt er de 
to papirtyper ens, fo r d e r er anvendt de sam 
me råm aterialer, og tilberedningen  a f  pu l
pen er heller ikke æ ndret.

Fig. 10. Tamang-papirmagerens hus, hvor de indsam
lede barkbundter er hængt til tørre. Prem Bahadur L a
mas værksted ligger i 8 .0 0 0 fods højde i den nordvestlige 
del a f  Nepal i Himalayas randbjerge. H er indsamles 
barkstrimlerne i marts-juni måned fr a  Lockta-træerne, 
der helst skal være over tyve år gamle og vokse på nord
vendte bjergskråninger. M an  kan dog allerede bruge 
barken fr a  træer, der er over fire  år gamle. Disse første 
10 billeder er fotograferet a f  Tamang-papirmageren 
Prem Bahadur Lama i hans papirmageri i Nepal.

134



Der vil derim od opstå variationer i pap ir
produktion fra forskellige geografiske om rå
der, selv om der anvendes samme m etoder 
og råm aterialer, fordi klima og vækstforhold 
er vigtige faktorer, som indvirker på p lan ter
ne. De træ er, buske og græ sarter, som kine
serne i sin tid udvalgte til papirfrem stilling, 
er udbred t over store dele a f Asien. Det var 
derfo r ikke noget problem  at finde samme 
eller lignende p lan ter uden  for Kina.

I det højtliggende, bjergrige T ibet var der 
hos den tibetanske konge i 600-tallet så stor 
interesse for kinesiske opfindelser, at han  an 
m odede den kinesiske kejser om at få eksper
ter fra Kina til at give retn ingslin ier for op 
sætning af dokum enter, no ter og o rd re r og 
om at få håndvæ rkere, der kunne lære be
folkningen at lave vandm øller, pap ir og 
tusch. Samtidig blev d er sendt gesandter til 
Indien via Kashm ir for at lære at opstille et 
skriftsystem til erstatn ing for den  prim itive 
tibetanske knudeskrift.

Der opstod nu ret hurtig t en tibetansk pa
pirproduktion efte r den kinesiske m etode 
med svøm m eform e. Det tibetanske papir 
blev en anden kvalitet end den  kinesiske, fo r
di man her kun benyttede de rå bastfibre 
uden tilsætning af gam m elt bearbejdet fiber- 
materiale. Desuden var forbehandlingen hel
ler ikke så grundig  som den  kinesiske, så det 
resulterede i et m ere uensartet papir. De ti
betanske papirm agere kunne kun en kort tid 
producere papir nok til de m ange klostre, 
som var hovedaftagerne, og det var d erfo r

Fig. 11 og 1 2 .1 Thailand hælder man den færdige pulp- 
masse i et stort kar eller bøtte med vand, hvor fibrene  
bliver pisket rundt, inden form en dyppes skråt ned og 
løftes op igen.

nødvendigt at udvide om rådet for p ap irp ro 
duktion.

I Himalaya og syd h erfo r i nabolandet N e
pal var d er gode m uligheder. Vegetationen i 
landet e r på g ru n d  a f den  geografiske belig
genhed en af de rigeste og mest varierede i 
verden. I den  lavereliggende del m od syd 
vokser der fugtige, stedsegrønne p lan ter som 
rhod o d en d ro n  og træ er som eg, fyr og birk. I 
Himalayas randbjerge, hvor d er er m indre 
nedbør, ligger den øvre grænse i 3.500 m ’s 
højde for de her voksende silkebastvækster, 
som også kendes fra N ord indien , Kina og J a 
pan. Disse vækster er velegnede til p ap ir
frem stilling på g ru n d  a f det langfibrede hvi
de bastlag u n d er barken.

Der var således gode vilkår m ed utallige 
vandløb, nok a f råm aterialer og rigelig ad 
gang til bræ nde og sydvendte b jergskrån in
ger med sol og vind. Papirm agere fra H im a
laya, T am angerne, slog sig først ned langs 
karavanevejen for at undgå for store trans
portproblem er i det m eget uvejsom m e te r
ræn. Hvis pap irm agerhy tterne lå i skovom rå
der, var det nødvendigt at b ruge kraftige bål 
for at tø rre  de nydannede papirark , og når 
træ og bræ nde var b rug t op, flyttede de til 
andre steder m ed nok a f bræ nde og vand.

Papiret blev i begyndelsen udelukkende 
aftaget a f de tibetanske m unkeklostre, hvor 
store biblioteker a f religiøse skrifter opbyg
gedes. Fra 900-tallet benyttede m an papiret 
både til ru ller a f sam m enklæbede ark i stil 
med de kinesiske silkerullem anuskrip ter til
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officielle form ål og som enkeltark, skåret til 
efter arkdannelsen. Ved indførelsen a f b u d d 
hism en fra Ind ien  fulgte også overtagelsen af 
de buddhistiske m anuskrip ters ydre form. 
Teksterne var skrevet på aflange, smalle pal
meblade, som var det indiske skrivem ateria
le. Ganske analogt blev de tibetanske og se
nere de nepalesiske pap irark  nu skåret til i 
aflange, smalle fo rm ater som palm eblade, 
m en noget større. N epaleserne b rug te  selv 
palm eblade som skrivem ateriale, m en pap ir 
vandt også langsom t indpas her, i første om 
gang til officielle og cerem onielle form ål.

I Korea og Jap an  var d e r også stor in teres
se for det kinesiske papir, som buddhistiske 
præ ster bragte m ed sig i 500-tallet. Den ja 
panske prins Shötoku blev dybt optaget a f 
kunsten at skabe papir, og riget blev gen
nem søgt for egnet plantem ateriale i stil m ed 
m orbæ rtræ er, buske, bam bus, ham p og 
græsser som de kinesiske. Prinsen b eo rd re 
de, at pap irm orbæ rtræ et skulle dyrkes i J a 
pan, hvor det blev p lantet langs m arkerne, 
og han ønskede, at befolkningen skulle u n 
dervises i at frem stille pap ir efte r den  kinesi
ske model. Det resu lterede i m ange små pa
p irbrug  ud over hele landet, hvor d er i den 
naturlige vegetation viste sig at være and re  
lige så velegnede vækster som det indførte  
papirm orbæ rtræ . H er var både ham p, bam 
bus og græsser som i Kina og silkebastvæk- 
sterne m itsum ata og gam pi, der var de sam 
me arter, som T am angerne i Nepal an 
vendte.

Jap an ern e  fandt frem  til, at hem m elighe
den i at frem stille det bedste pap ir først og 
frem m est består i at undgå at blande bast fra 
forskellige a rte r og kun at b ruge bast fra helt 
unge skud, som skæres a f  tæt over jo rd en . 
Desuden solbleges den  hvide bast i rindende 
vand et par dage inden ludkogningen. Dyp
peform en fra Kina vandt også indpas i Jap an  
og Korea. For at undgå, at de nye våde ark 
klæber sam m en, når de bliver stablet, må 
pulpen tilsættes en vegetabilsk lim inden  ark 
dannelsen. Så u n d g år m an desuden, at fibre
ne d anner k lum per, og det resu lterer i et 
jæ vnt og glat papir. Lim en er et filtreret u d 
træk af p lan terødder eller bark, og den  blev i 
Kina enten frem stillet a f et afkog af blade og 
kviste eller som i Jap an  a f et ukogt udtræ k.

K ineserne havde også tidligere b rug t lim for 
at gøre silkestof m indre porøst og m ere skri- 
veegnet. T ibetanerne var også nødt til at ef- 
terlim e deres pap ir for at kunne skrive på 
det. I Nepal indehold t silkebastvæksterne i 
sig selv tilstrækkelig lim til, at m an kunne 
skrive på pap ire t uden  efterbehandling.

Det oprindelige kinesiske hovedcenter for 
p ap irp roduk tionen  lå i det sydvestlige Kina i 
Sichuan, i hvis hovedstad C h’eng-tu der i det 
første å rh u n d red e  efte r vor tidsregning var 
om kring 380.000 indbyggere. H er var p o r
ten mellem Kina og Tibet, og h erfra  førte de 
store karavaneveje både m od vest og sydvest, 
og ad disse veje b red te nyheden sig om papi
ret. På dette tidspunkt begyndte også den  fle
re h u n d red e  år lange vandring  a f Taier fra 
det sydvestlige Kina m od de sydligere liggen
de om råder i Indokina. Det e r vanskeligt 
m ed sikkerhed at fastslå, hvo rnår d er be
gyndte en papirfrem stilling i T hailand , for 
der er så lidt bevaret fra denne tidlige perio
de, m en det kan i hvert fald form odes, at 
Taierne må have bragt viden om den  o p rin 
delige kinesiske papirteknik  m ed sig, fo r det 
senere thailandske pap irhåndvæ rk  er som 
det allertidligste kinesiske m ed svømme- 
forme.

E fter buddhism ens indførelse fra Forindi- 
en i 500-tallet blev befolkningen i T hailand  
efte rhånden  stæ rkere o rien tere t m od vest -  
både kulturelt og handelsm æssigt -  end mod 
nord, og det kan måske være en a f g rundene 
til, at den senere udvikling inden  for den ki
nesiske papirfrem stilling m ed videreudvik
lingen af svøm m eform en til dyppeform en 
ikke kom til at indvirke på den  thailandske 
papirteknologi.

Samtidig m ed at tibetanerne, koreanerne, ja 
panerne og Shan-folkene i B urm a i løbet af 
600-tallet lærte papirkunsten  a f kineserne og 
selv begyndte en produktion , træ ngte opfin 
delsen også læ ngere m od vest. I 751 blev by
en Sam arkand i Centralasien besat a f a rab er
ne, og her lærte de kunsten a f tilfangetagne 
kinesiske papirm agere. M aterialet var som i 
Kina en blanding a f lokale plantefibre og be
arbejdede fibre fra affaldsm aterialer. A ra
berne var lige så læ renem m e og hurtige som 
de asiatiske folk til at begynde en p ap irp ro 
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Fig. 13. Formen drejes rundt fire  gange, så vandet kan løbe fr a  gennem den åbentvævede faste stofbund i hjørnerne. 
Derefter stilles form en til tørre i solen, hvor det tynde våde fiberlag på stoffet hurtigt tørrer, og det kan uden problemer 
løsnes fra  formens stof.

T il de meget tynde papirkvaliteter, som i Thailand anvendes til frem stilling a f  parasoller, bruges der barkstrimler fr a  
papirmorbærtræet, som her kaldes fo r  Saa-træet. Papiret kaldes derfor også Saa-papir, og produktionen er koncentreret 
i den lille by Bor Saan, som ligger tæt ved den gamle hovedstad Chiengmai. I  Chiengmai kan man også købe håndgjort 
papir fra  Burma, hvor man bruger barken fr a  et andet morbærtræ, Khoi-træet, somfibermateriale. Khoi-træet har også 
tidligere været benyttet i Thailand til fremstilling a f  det kraftige skrivepapir, Khoi-papiret, som blev benyttet til 
manuskripter i klostrene og til officielle dokumenter fr a  engang i 1300-tallet til midt i 1900-tallet.

duktion. A llerede 795 var der begyndt en 
industri i Baghdad, og i 800-tallet blom strede 
der en papirindustri i Damaskus, som eks
porterede Dam askus-papir til and re  vestlige 
lande, hvor det fine, glittede skrivem ateriale 
blev m ødt med stor interesse. Papyrus og 
pergam ent blev langsom t og um ærkeligt e r
stattet a f papir, som i m idten a f 900-tallet 
også nåede til Spanien og d erfra  b red te sig 
videre til resten af Europa. Det har altså taget 
tusind år, før den kinesiske opfindelse nåede 
hertil.

Det er interessant at studere, hvilke æ n
dringer der sker m ed håndvæ rket, e f te rh ån 
den som det udbredes til forskellige lande. 
Fiberm aterialet, som er grundbestanddelen , 
må naturligvis findes i den lokale p lan te
vækst og i eventuelle bearbejdede fiberp ro 
dukter. P roduktionsstørrelsen er betinget af, 
hvor stort behovet er for at m eddele sig

skriftligt, og om d er e r and re  skrivem ateria
ler.

N år kineserne så relativt hurtig t æ ndrede 
konstruktionen a f den  enkle svøm m eform  til 
den m ere avancerede dyppeform , må det 
skyldes, at d er var b rug  for en hu rtigere  m e
tode. A raberne ønskede også at kunne p ro 
ducere meget papir, og de valgte en hurtig  
m åde at skaffe sig fibre på ved udelukkende 
at anvende allerede bearbejdede plantefibre 
fra hørlinned. På den m åde undgik  de det 
tidskrævende arbejde m ed at indsam le p lan
ter eller barkstrim ler, som d erefte r skulle be
handles. Men arabernes form  var ikke så ef
fektiv som den kinesiske dyppeform . Det kan 
tænkes, at de ikke h ar kendt til den  eller mis
forstået konstruktionen. A raberne blandede 
på en m åde de to kinesiske form typer sam
men ved at bruge en form  m ed fastsiddende 
net, som de dypper i karre t m ed pulp, hvor
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efter de fje rner det våde, nydannede ark 
med det samme. K onstruktionen ligner 
um iddelbart mest en  dyppeform  m ed paral
lelle støtteribber u n d er nettet, og det fæ rdige 
ark bæ rer også det sam m e reliefaftryk af 
støtteribberne som dyppeform spapir. N ettet 
i arabernes form  sidder udspæ nd t på ram 
men, og oven på nettet ligger d e r en løs ram 
me. Samme form m odel bliver også benyttet i 
Europa, og det er et problem  at få det våde, 
nydannede ark løsnet fra det stive net, når 
den løse ram m e er fjernet, m en ved at lægge 
ram m en m ed den  våde fiberfilt nedad  m od 
et stykke tø rt filt o p n år m an, at dette suger 
væden og derved også sam tidig fiberm assen 
til sig, så ram m en kan fjernes, uden  at arket 
følger m ed. Det er en langt besværligere p ro 
ces end den asiatiske teknik, og den  må da 
også udføres a f to pap irm agere  i stedet for af 
én.

E uropæ erne begynder i 900-tallet en pa
p irp roduktion  i Spanien efte r den  arabiske 
m etode m ed hørlinnedk lude som fiberm ate
riale. Papiret kaldes her for k ludepap ir eller 
bøttepapir, fordi form en dyppes ned i en 
bøtte m ed den u d rø rte  pulp. Så længe der 
var klude nok, var d e r ingen problem er, m en 
i slutningen a f 1700-tallet må europæ erne, 
ligesom Cai Lun i sin tid, lede efte r nye fiber- 
m aterialer, fordi d e r skulle produceres langt 
m ere papir, end d er var affaldsm aterialer til.

Fig. 14. Papir, fremstillet på svømmeform med relief a f
tryk a f  det groftvævede stof eller fremstillet på  en dyppe
form  med fa s t bund a f  vævet stof.

Der blev eksperim enteret m ed m ange fo r
skellige planter, m en råm aterialet blev ikke 
bearbejdet nok, og de nye papireksperim en
ter havde slet ikke k ludepapirets gode egen
skaber. Den franske videnskabsm and Réa- 
m ur opdagede u n d er sine natu rstud ier, 
hvordan hvepsene dannede et papiragtigt 
m ateriale a f træ , og han  gjorde opm æ rksom  
på, at hvepsene havde funde t en m etode at 
lave papir på a f p lantefibre uden  b rug  a f fi
bre fra klude, og han o p fo rd red e  til, at m an 
skulle forsøge at lave pap ir a f  træ.

E uropæ erne kunne ikke drage nytte a f de 
asiatiske papirm ageres m ere end tusind år 
gamle erfaring  i at nedbryde plantefibre i re 
ne cellulosefibre. M an fo rband t nem lig ikke 
de opdagelsesrejsendes skildringer a f  asiatisk 
papir og frem stillingsm åde m ed det eu ropæ 
iske bøtte- eller k ludepapir, for m an var på 
dette tidspunkt ikke klar over sam m enhæ n
gen. Faktisk er det så sent som i vort å rh u n d 
rede, at papirets oprindelse og udvikling bli
ver helt belyst. Ved m ikroskopiundersøgelser 
af gam m elt arabisk pap ir fra  arkæologiske 
udgravninger i Egypten i 1877-78 og af kine
sisk papir fra udgravn inger i Centralasien i 
1907 og i Kina i 1933, 1957, 1973 og 1978, 
viser det sig, at k ludepap iret ikke kunne være 
en europæisk eller arabisk opfindelse, som 
man m ere eller m indre h ar antaget siden 
Marco Polos tid. Det e r en kinesisk opfindel-

Fig. 15. Papir, fremstillet på dyppe form  med løs bund, 
med relief aftryk a f  bunden og de parallelle støtteribber.
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Fig. 16. Orientalske museumsgenstande fr a  Nationalmuseets Etnografiske Sam ling sammen med nye nepalesiske og 
thailandske restaureringspapirer. Øverst til venstre en burmesisk S han-høvdings komplimenteringsskrivelse (mus. nr. 
C .A .2 5 3 ), anbragt på et ark nepalesisk Lockta-papir. H erunder to thailandske Khoi-papirbøger (mus. nr. B 4404A  
og B 4405A) og et burmesisk palmebladsmanuskript (mus. nr. C 6147) på et ark nepalesisk Lockta-papir a f  kraftigste 
kvalitet. Nederst til venstre en thailandsk foldebog a f  sortfarvet Khoi-papir, forseglet med ler segl (mus. nr. Ca 212). 
M idt i billedet ligger et ark thailandsk Saa-papir a f  allertyndeste kvalitet, og i billedets højre side ses øverst et beseglet 
manuskript med tilhørende forgyldt kuvert fr a  K ong Chulalongkorn til Chr. IX  i anledning a f  tronskiftet i Siam 1868  
(mus. nr. Ca 169.2), og forneden en thailandsk foldebog a f  sortfarvet Khoi-papir med lakbind fr a  Kunstkammersam- 
lingen (mus. nr. C.C. 2).

se, og kineserne har kunnet opløse p lanter 
og bearbejdede plantefibre til rene cellulose
fibre m ere end 1800 år før det i E uropa lyk
kes at fremstille papir a f træslib. I slutningen 
af 1700-tallet og begyndelsen a f  1800-tallet 
opfinder europæ erne papirm askinen, som 
papirm agerne slet ikke kan k onkurrere  med, 
hverken prismæssigt eller hastighedsm æs-

sigt, m en den  løste ikke råvarem angelen. 
Først i 1884 lykkes det at p roducere  et langfi
bret, ren t cellulosepapir i E uropa a f træ m as
se, som kan løse problem et. Papirfrem stilling 
er i dag overalt industrialiseret, også i de 
gamle p ap irp roducerende lande i Asien. Det 
håndgjorte pap ir h ar dog stadig et m arked at 
dække, når d er stilles krav om holdbarhed,

139



kvalitet og æstetisk værdi, og hvor det gæ lder 
små portioner a f specialpapir, m en prismæs- 
sigt kan det selvfølgelig ikke k o n k u rre re  m ed 
det industrifrem stillede papir.

Papirm agerhåndvæ rket e r næ sten fo r
svundet i Europa, og i Asien er det begræ nset 
til få om råder. Det er ikke et næ r så u d b red t 
håndvæ rk som vævning eller pottem ageri. 
Skønt det ikke ville kræve stor startkapital og 
lokalt nok kunne afhjæ lpe arbejdsløsheden, 
er det alligevel kom pliceret at begynde på. 
Det kræver et højere niveau a f håndvæ rks
mæssig ekspertise end  så m ange an d re  h ån d 
værk, selv om det for den  u denfo rstående ser 
enkelt ud.

I Japan , Kina og Korea er d e r i dag stadig 
en stor g ru p p e  papirm agere, som arbejder 
efter de gamle trad itioner, kædet sam m en 
med den m oderne papirteknologi. Der b ru 
ges således kem ikalier til ludbehandlingen  og 
blegning af bastm assen, m en fiberm aterialer
ne er de traditionelle plantefibre fra papir- 
m orbær, bam bus, g ræ sarter og silkebastvæk- 
ster og ham p, eventuelt tilsat fibre fra im por
teret papir. Redskabet er stadig dyp p efo r
m en med den  fleksible løse bam busm åtte.

T hailand  h ar end n u  en lille, m en lige så 
udsøgt g ruppe papirm agere, som arbejder 
efter de helt gamle m etoder m ed svømme- 
form en. Det tynde, m en utroligt stærke para- 
sol-papir, frem stillet a f fibre fra  Saa-træet, 
som er den thailandske betegnelse fo r p ap ir
m orbæ rtræ et, er a f sam m e kvalitet, som det 
altid har været. B arkstrim lerne udblødes et 
døgn i vand, den  hvide bast udskilles ved 
håndkraft og koges i askelud, skylles, bankes 
og fortyndes m ed vand i et stort kar, hvor 
form en dyppes ned, tages op og stilles skråt 
til tø rre  i solen. Form en er som den gamle 
kinesiske svøm m eform , m en der er den  lille 
variation, at fo rm en dyppes ned i bøtten  m ed 
den fintfordelte pu lp  i stedet for at flyde på 
vandet og fyldes m ed pulp.

Et andet m orbæ rtræ , Khoi-træet, blev be
nyttet til frem stilling a f  det k raftigere thai
landske skrivem ateriale, d er i kvalitet m inder 
om det tibetanske papir. Det tager flere dage 
at dam pe og udbløde K hoi-barken, så bast
strim lerne kan koges i lud til bløde bastfibre. 
Nogle steder blev askeluden erstatte t m ed en 
sodalud for at fo rkorte  kogetiden, m en ellers

er intet æ ndret i den  oprindelige fremstil- 
lingsmåde. I dag er K hoi-papirproduktionen  
faktisk ophørt her, m en Shan-folkene i B u r
ma b ruger stadig K hoitræets bark til deres 
papirm agerhåndvæ rk. I T hailand  indgår 
Khoi-barken nu kun som råm ateriale i den 
voksende pap irindustri sam m en m ed fibre 
fra genbrugspapir.

I Nepal er der også stadig en lille g ruppe 
papirm agere tilbage. M ange er e fte rhånden  
holdt op, fordi d e r siden 1960 h ar været et 
lovforbud m od at b ræ nde bål for at tø rre  pa
pirarkene. Den voldsom me hugst, som tidli
gere har fundet sted, ødelæ gger skovene og 
skaber risiko for erosion. P apirm agerne kan 
nu kun arbejde i om råder, hvor d er er sol og 
vind nok til, at pap ire t kan lufttørre . H er 
b ruger m an uæ ndret den  helt enkle kinesiske 
svøm m eform , og det er en fo runderlig  ople
velse at stå i det fri og se pap ir blive skabt som 
for to tusind år siden. B arken bliver indsam 
let om fo råret for et å r ad gangen fra træ er, 
som vokser på no rdvend te  bjergskråninger, 
hvorfra den transporteres ned til en lavere- 
liggende sydvendt dal. H er ved et stenet 
vandløb er der sol og vind nok til at tø rre  
papirarkene i de m ange form e. B arkstrim 
lerne udblødes et døgn i floden, og basten 
separeres ved h åndkraft fra barken, som det 
altid har været gjort.

Der bruges hvid aske til ludkogningen, og 
luden tilberedes som tidligere beskrevet, ved 
at d er hældes vand igennem  en flettet kurv, 
fyldt med asken. Det gennem sivede vand, 
som opsamles i en beholder, indeho lder de 
opløste salte fra asken. Kogningen varer 
seks-otte tim er, og den ekstrem t lange koge
tid resu lterer i en fin, glansfuld, hvid pap ir
kvalitet. Den brunlige bastmasse bliver ban
ket en til to tim er m ed træ ham re til en grød 
af fuldstæ ndigt separerede fibre, som røres 
ud i vand i små portioner ad gangen. Der 
tilsættes ingen vegetabilsk lim som i Jap an  og 
Kina, for de nepalesiske silkebastvækster, de 
såkaldte Lockta-vækster, indeho lder tilstræk
kelig lim i sig selv. Form en er en let ram m e af 
fire stykker træ  m ed et groftvævet stykke stof 
som bund, og den  lægges ned i en fordyb
ning eller et kar m ed vand. Pulpen fordeles 
mellem fingrene, når den hældes ned i den 
svøm m ende form , som d erefte r løftes op og
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stilles skråt til tø rre  i solen. A rket tø rre r  helt 
glat op, så enhver form  for senere presning 
er unødvendig.

Der findes også en m ere m oderniseret ver
sion af papirm agerhåndvæ rket i Nepal. 
Værkstedet må ligge i lignende omgivelser på 
en sydvendt skråning, hvor sol og vind kan 
lufttørre papiret. Der anvendes en anden  
plantevækst a f lidt ringere kvalitet, og kog
ningen i askelud varer kun to tim er. Den ef
terfølgende bankning er overtaget a f en m o
tordrevet træ ham m er. Pulpen piskes ud i et 
stort kar eller bøtte, og form en er h er den 
kinesiske dyppeform  m ed løs bam busm åtte. 
Det våde pulplag på den løse m åtte kan let 
rulles a f på et bord  som hos de kinesiske, 
koreanske og japanske papirm agere. Det næ
ste ark lægges hurtig t oven på det første, sta
dig drivvåde ark uden  adskillelse m ed filt 
mellem hvert lag, som de europæiske p ap ir
magere må gøre det for at undgå, at arkene 
klæber sam m en, og for overhovedet at få a r
ket ud af ram m en.

Efter kort tid kan bunken adskilles i en 
keltark, som er stærke nok i våd tilstand til at 
blive glattet ud m ed en børste på en m etal
plade, som d erefte r sættes ud i solen til tø r
ring. M etoden m ed at glatte vådt pap ir op på 
en plade eller m ur eller lade det tø rre  i fo r
men er en asiatisk skik, som ikke er b rug t i 
europæisk papirm ageri. H er h ar det været 
skik og brug at hæ nge de halvvåde ark til 
langsom tø rring  inden døre, og bagefter har 
det været nødvendigt at glatte arkene og 
presse dem.

N år pairm agerhåndvæ rket i Nepal og 
Thailand har æ ndret sig så uendelig  lidt i alle 
de m ange h u n d red e  år, skal det ikke betrag
tes som et tegn på stagnering i et isoleret 
sam fund, m en som et udtryk for, at det er en 
unik m etode i balance. Sker der fo ran d rin 
ger i den ene eller anden re tn ing  inden  for et 
håndværk, skyldes det som regel, at der stil
les æ ndrede krav. Det kan for eksem pel være 
en mangel på råvarer eller æ ndrede afsæt
ningsm uligheder eller krav om en hurtigere 
metode. N år der i dag er langt fæ rre pap ir

m agere i Nepal end for tyve år siden, hvor 
dr. phil. Jesp er T rier studerede håndvæ rket 
gennem  en årræ kke, skyldes det den  tidlige
re nævnte lov fra 1960, som af miljømæssige 
grunde forbød tø rring  a f  pap ir ved afb ræ n
ding af træ.

Det svage led i dag inden for de fleste små 
håndvæ rksindustrier e r m angelen på o rgan i
seret d istribuering og m arkedsføring. For at 
få fat på det thailandske og nepalesiske pa
pir, som i kvalitet og pris kan k o nkurrere  
med de bedste p ap ire r i Vesten, må m an sta
dig opsøge de enkelte papirm agere eller fin 
de butikker eller m arkeder, hvor deres p ro 
dukter sælges.

Der er en særlig g ru n d  til, at det nepalesi
ske og thailandske pap ir som restaurerings- 
m ateriale har en interesse for m useum sver
denen frem for and re  orientalske håndgjorte  
papirer, og det er visheden om, at det stadig 
er helt rene cellu losefiberprodukter a f lokale 
planter uden  m oderne tilsæ tninger. M an må 
håbe, at der kan blive lige så gode eks
portm uligheder for de nepalesiske og thai
landske papirer, som d er er i dag for ja p a n 
ske papirer, for det vil kunne være m ed til at 
bevare det klassiske håndvæ rk.
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Fattighuset Greve Hospital på Frilandsmuseet
A f  L a r s  F r i i s ,  F r o d e  K i r k  o g  M e t t e  S k o u g a a r d

Fig. 1. Greve Hospital på hjemstedet set fr a  sydøst. Ingeborg Christmas-Møller fot. 1974.

-  Om nedtagning og genopførelse af fattighuset fra Greve

A / F r o d e  K i r k  o g  M e t t e  S k o u g a a r d

I august 1984 kunne Frilandsm useet åbne 
fattighuset Greve Hospital fo r sine gæster. 
Man havde i m ange år arbejdet på at e rh v er
ve en sådan bygning for også at vise levevil
kårene for de dårligst stillede i det gamle 
landbosam fund på m useet; et tilbud fra 
Stiftsøvrigheden i Roskilde gjorde det m uligt 
at overtage det gamle hospital fra Greve syd
vest for København.

O rdet »hospital« kom m er fra latin og bety
der herberg, logi, gæstfrit sted. Det var stif
telser, hvor syge, gamle og fattige kunne få 
kost og logi. H ospitalerne, der kendes fra

142

m iddelalderen, kunne være op re tte t både på 
offentligt og privat initiativ, og i 1600- og 
1700-årene byggede flere store jo rd e je re  ho
spitaler. Frilandsm useets hospital fra Greve 
er et eksempel herpå.

H ospitalerne fungerede i praksis som fat
tighusene. I disse, som blev opre tte t på of
fentligt initiativ, kunne de fattige, fo ruden  
husly, få et m inim um  a f penge eller n a tu ra 
lier til livets opretholdelse. I m odsætning til 
hospitaler og fattighuse står fattiggårdene, 
der først blev op re tte t fra 1840rne. Det var 
forsørgelses- og arbejdsanstalter, hvor de



indsatte skulle opdrages til at blive sam funds
nyttige borgere og ved arbejde indtjene det, 
de forbrugte.

De ældste oplysninger om »Greve og Kil
debrønde Hospital« findes i fundatsen, et 
reglem ent, d er blev udfæ rdiget i 1738. H eri 
meddeles det, at hospitalet ved kongelig tilla
delse blev oprette t år 1710 a f en kapital, som 
Holger W ind og M argrethe Gjedde fra Gjed- 
desdal gods havde oplagt »af deres eyende 
Kirkers Indkom ster«.

Da museet overtog fattighuset i 1975, be
stod bygningen af en længe på 22 fag (ca. 34 
m) og et nyere udhus. Bygningens nordside 
var i bindingsværk, m ens gavlene var g ru n d 
m urede, og sydsidens bindingsværk var dæ k
ket a f grundm ur.

Bygningen adskilte sig på flere m åder fra 
den gængse sjællandske byggeskik, bl.a. ved 
det kraftige bindingsværk hvor stolperne var 
anbragt på fodtøm m er, ligesom husets gavle 
mod sjællandsk tradition  var u d fø rt m ed af- 
valmede overgavle. Det skyldes form entlig, 
at byggeriet i sin tid var forestået a f en h e rre 
gård og ikke af bønderne fra egnen. I det 
indre var der seks lejligheder, hvoraf den 
ene var dannet af to lejligheder, som var slået 
sammen.

De norm ale lejligheder udgjordes a f en 
forstue, en stue, et lille sovekam m er m od 
nord  og en bagforstue, der anvendtes som 
køkken. S tuerne havde pudsede, tapetserede 
vægge og bræ ddegulve, mens d er var ce
m ent- og m urstensgulve i fo rstuer og køk
kener, og her var væggene kalkede eller 
malede.

I den store lejlighed havde den  gamle, 
dobbelte skorsten fået lov til at blive stående. 
Denne skorstens ene halvdel tjente som af
træk for lejlighedens kom fur og kakkelovn, 
mens den anden  halvdel var blevet o m dan
net til spisekam m er m ed åbning fra køkken
et. I de øvrige lejligheder var der nyere, luk
kede skorstene.

H uset var forsynet m ed elektricitet, m en 
der var ingen sanitære installationer, heller 
ikke indlagt vand eller afløb fra vaskene. Be
boerne m åtte klare sig m ed vandhanen  
udenfor. Det nyere udhus havde ru m  til 
brændsel og to lokum m er. Det blev opført 
1897 på et stykke jo rd , afgivet a f nabogår
den, da m an ikke brød  sig om at se de fattige 
forette deres n ød tø rft i det fri. D enne byg
ning blev reg istreret og hjem taget, m en er 
ikke genopført på m useet.

De oprindelige, indadgående halvdøre på

Fig. 2. Planer målt ved husets hjemtagning 1976, 1:200. Øverst: Husets sidste udformning. Nederst: Udgravnings- 
plan, der viser de afdækkede fundam entsten og rester a f  de gamle skorstene. Børge Ehrhardt og Frode Kirk.
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husets sydside var om kring å rhundredsk ifte t 
blevet afløst a f fyldingsdøre m ed glaspartier, 
men i sto lperne fand t m an taphu llerne fra de 
forsvundne, lave døroverliggere. På no rdsi
den var de fleste a f  de lavtsiddende d ø rover
liggere stadig på deres oprindelige plads. 
H er var d er udadgående heldøre, som i 1848 
havde erstatte t æ ldre døre.

O pvarm ningen i lejlighederne foregik ved 
petroleum sovne, elovne og kakkelovne.

Til hver lejlighed hørte  fra gam m el tid et 
loftsrum , hvortil d e r var adgang fra en lem i 
lejlighedens forstue. N ord  for huset lå et lille 
stykke jo rd , hvor beboerne kunne dyrke lidt 
grøntsager til husholdningen , og hvor hospi
talets gamle b rønd  havde været.

Inden  nedtagningsarbejdet påbegyndtes, 
blev de enkelte bygningsdele num m ereret, 
og en m inutiøs opm åling både ud- og in d 
vendig påbegyndtes. Sideløbende m ed dette 
arbejde blev d er yderligere taget p røver af 
tapet og maling.

I forbindelse m ed opm ålings- og ned tag 
ningsarbejdet fik m an ved bygningsarkæolo- 
giske iagttagelser afsløret flere og flere spor 
a f husets oprindelige ud fo rm n in g  og a f  de 
æ ndringer, m an i tidens løb havde foretaget.

Det kunne konstateres, at bygningen altid 
havde bestået a f 22 fag. H uset var bygget på

opfyld på en nordskrån ing , og dette havde 
givet problem er allerede få år efte r dets op
førelse. De store skorstene, der var funderet 
på fast bund , var blevet stående, m ens der i 
husets nordside skete så kraftige sæ tninger i 
opfyldet, at en del a f skillevæggene blev øde
lagt. Det havde været nødvendigt at foretage 
en opretn ing  ved hjælp af en ekstra syld- 
stensrække, der blev anbrag t oven på nordsi
dens nedsunkne, store syldsten, og gulvene 
blev hævet m ed nye lerlag. Da m an genopsat
te de ødelagte tværskillevægge, havde m an 
valgt at rykke dørene her væk fra deres o p 
rindelige placering tæt ved de store skorste
ne, m en taphu llerne i bjæ lkerne fra de gamle 
dørsteder kan stadig iagttages i huset.

Ved husets hjem tagning var alle de indven
dige døre fra repara tionen  i 1700-årenes be
gyndelse afløst a f  nye, højere døre. Da m an 
fjernede tværskillevæggenes svære pudslag, 
kom de ujævne, lerklinede vægtavl im idlertid 
til syne sam m en m ed m ange a f  de gamle d ø r
stolper og rester a f de tilhørende, lavtsidden
de døroverliggere.

Ved dobbeltskorstenens vestside havde 
overliggerne været tappet ind i siden a f  to 
stolper, som stadig stod på plads ved hver sit 
h jørne af skorstenen, og her ophørte  det fod
tøm m er, som de to væ gpartier var placeret

Fig. 3. Væg ved den bevarede dobbeltskorstens vestside. 
Snit målt ved husets hjemtagning 1976, 1:100. Børge 
Ehrhardt.

Fig. 4. Samme væg rekonstrueret i sin oprindelige ud
form ning ved genopførelsen på Frilandsmuseet, 1 :100. 
Frode Kirk.
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Fig. 5. Greve Hospital på Frilandsmuseet. P lan og sydfacade, 1:200. Børge Ehrhardt.

på. Skillevæggen havde altså ikke været gen
nem gående, og efter ned tagning  af en nyere 
skalm ur mellem de to stolper kunne det ses, 
at selve skorstenssiden havde været synlig i 
stuen som bagvæg i en nicheagtig fordyb
ning. En tilm uret åbning viste, hvor i nichen 
bilæggerovnen havde stået.

Efter fjernelsen af de nyere skorstene i de 
øvrige lejligheder kunne m an afdække velbe
varede stenfundam enter og rester a f ler- 
stensm ure fra de øvrige gamle skorstene, 
som viste, at de i udform ning  havde svaret til 
den bevarede dobbeltskorsten, og at stuernes 
ovne også her havde været anbragt i nicher. 
Yderligere kunne det konstateres, at skille
væggene mellem stuer og kam re alle var af 
nyere dato, så hver lejlighed oprindelig  kun 
havde haft en stor, gennem gående stue.

På dette grundlag  var det m uligt at rekon
struere den oprindelige g rundp lan , som ho
spitalet havde fra sin opførelse til om kring 
midten af forrige å rh u n d red e . I denne pe
riode var der i hospitalet seks næsten ens lej
ligheder, hver på 28m 2, samt en større lejlig
hed i husets vestlige ende, der adskilte sig lidt 
fra de andre. Den var indrette t til b rug  for 
læseren, der var en slags opsynsm and ved 
hospitalet. S tuerne havde lerstam pede gulve 
og kalkede vægge. Forstuen tjente både som 
den daglige indgang og som køkken, idet

m an stod inde i den  åbne skorsten og lavede 
mad. Det nordvend te rum  har form entlig  
været anvendt til bræ ndsel, opbevaring af fø
devarer m.m.

Ud over de bygningsarkæologiske u n d e r
søgelser har m an fundet m ange supp lerende 
oplysninger om hospitalet i arkivalierne. Iføl
ge en brandtaksation fra 1807 skulle bygnin
gens tilstand og vedligeholdelse således være 
nogenlunde. Regnskaberne, d e r er an fø rt i 
hospitalets protokol, som går tilbage til 
1740rne, viser dog, at der til stadighed er 
foretaget rep ara tio n er på tag og skorstene. 
Trods disse rep ara tio n er er fattighuset fo r
faldet m eget i begyndelsen a f 1800-årene, og 
da præsten Peter William van Wylich tiltråd 
te i 1847, fandt han, at fattighuset var »en 
røverkule«, som han  ville forvandle til »et an 
stændigt og renligt bedehus.«

H an fik sat store rep ara tio n er i gang på 
bygningen, hvilket bl.a. resu lterede i, at syd
siden blev u d m u ret m ed b ræ ndte sten, der 
delvis skjulte de gamle bindingsværksstolper, 
og at gavlene blev m uret op fra grunden .

Hospitalet blev forsynet m ed nye døre og 
vinduer, d er oprindelig  var gråm alede med 
»stencouleur«, m en senere blev m alet g rø n 
ne, mens ydervæggenes hvidkalkning aflø
stes a f en gul farve. Der opførtes nye skorste
ne, og hospitalet fik en ny brønd. H ertil kom
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fo rbedringer i inventaret, bl.a. indkøbtes 
1861 fem kom furer. I 1885-1910 købtes syv 
almindelige kakkelovne, 1892 og 1895 blev 
der lagt trægulve, 1915 findes for første gang 
udgifter til tapet, 1936 bekostede sognerådet 
en udendørs vandhane, og om kring dette 
tidspunkt fik bygningen elektricitet.

I m idten af 1800-årene ind d ro g  m an den 
nordlige del a f stuerne til kam re, således at 
m an kunne have flere husstande i lejlighe
derne eller få et særskilt sovekam m er, og i 
vort å rh u n d red e  blev to a f lejlighederne slået 
sammen. Det var bl.a. denne større  lejlighed, 
som i perioder blev anvendt til husvilde.

På m useet har m an valgt at genskabe ho

spitalet, som det h a r set ud  om kring m idten 
af 1800-årene, før bindingsværket blev e r
stattet m ed g ru n d m u r, m en m ed grønm ale- 
de døre og v induer og gulkalkede vægge. To 
af lejlighederne er dog genopført, som de 
var ved h jem tagningen m ed fælles ny skor
sten og bræ ddegulve i stuerne. De andre  lej
ligheder har lergulve, og h er e r de store 
skorstene op fø rt m ed den  bevarede, dobbel
te skorsten som forbillede. På grund lag  af 
optegnelser og interviews m ed æ ldre m enne
sker er køkkenhaven no rd  for huset gen
skabt, som den  så ud i begyndelsen a f dette 
å rhundrede .

— Om indretning af fattighuset fra Greve

A f  L a r s  F r i i s

Fig. 6. Den endelige maling og patinering a f  et genop
ført hus og dets inventar er en meget omfattende opgave, 
der kræver en dyb indleven i miljøets særegenheder. M a 
ler Wilhelm Wagner i Greve Hospital foråret 1984. 
Helle Thordur H ansen fot.

Mens hospitalets ydre var u n d er genopførel
se på m useet, førtes d e r lange kollegiale 
sam taler om, hvorledes det skulle anvendes. 
Skulle bygningen indrettes på samme m åde 
som vi plejer, dvs. som en tidsmæssig helhed? 
Ville dette give vort publikum  det optim ale 
udbytte? Eller skulle vi prøve at gå nye veje?

Resultatet blev, at huset, således som det 
nu er indrettet, på to væsentlige p unk ter ad 
skiller sig fra, hvad m an ellers ser i Sorgenfri. 
For det første blev det besluttet, at em nets 
særlige karakter og husets lidet fattige præg 
nødvendiggjorde en in troduktion , for at vo
re besøgende skulle få det fulde udbytte a f 
det. I den østligste a f lejlighederne in d re tte 
des derfo r en plancheudstilling, d er i tekst og 
billeder fortæ ller om de fattige og den fo r
sorg, de gennem  tiderne h ar haft adgang til. 
Desuden forberedes de besøgende på den 
særlige udstillingsform , d er er anvendt i h u 
sets øvrige lejligheder.

Disse seks boliger er nem lig ind rette t såle
des, at de illustrerer forholdene i sam fundet i 
alm indelighed og i Greve Hospital i særdeles
hed i fem forskellige perioder: om kring 
1775, hvor hospitalet end n u  blev drevet 
godt; 1840rne, hvor forholdene i huset nåe
de bunden; 1890erne, få å rtie r før nye social-
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Fig. 7. I  denne lejlighed, der repræsenterer Greve Hospitals dårligste periode omkring midten a f  1800-årene, er der i 
overensstemmelse med vor viden om forholdene i hospitalet ikke mange møbler. Vor fan tasi må tages til hjælp fo r  at 
fremkalde billedet a f  den sociale elendighed, der har kunnet opleves i et sådant rum, der var beboet a f  tre til fem  
mennesker. Lennart Larsen fo t. 1985.

love helt æ ndrede fattig- og alderdom sfor- 
sorgen i D anm ark; 1930rne, hvor dette var 
en realitet, og hvor Greve Hospital snarest 
må opfattes som en husvilde- eller pensio
nistbolig; og endelig perioden  om kring 1970 
med en lejlighed, der rep ræ sen tere r årene 
um iddelbart inden hospitalets flytning til F ri
landsmuseet. H er var det i overvejende grad 
et sted, m an boede frivilligt og foretrak  frem 
for kom m unens plejehjem.

N år et hus er blevet over 250 år gammelt, 
er det klart, at m ange af dets bestanddele er 
udskiftet i tidens løb; det vil også være frem 
gået af det foregående afsnit. Dertil kom m er, 
at huset skal nedtages, transporteres og gen
opstilles i en tilstand, der gør det realistisk at 
forestille sig å rh u n d red e rs  ho ldbarhed  som 
m useum sgenstand; og vel at m ærke opstillet i 
det fri året rund t. D erfor må en m eget stor 
del af bygningsm aterialerne fornys eller re 
pareres gennem gribende.

Hertil må det lægges, at en bygning m eget 
sjældent genopføres i nøjagtig den  skikkelse,

i hvilken den befandt sig på nedtagelsestids- 
punktet. I dette tilfælde besluttedes det som 
nævnt at gå tilbage til perioden  kort efter re 
noveringen af hospitalet om kring 1850; men 
kun for så vidt angår bygningens ydre. Hvad 
dette betyder, vil senere blive berørt.

Mens en sædvanlig m useum sgenstand u d 
m ærket kan udstilles i defekt form  eller even
tuelt efter en vis kom plettering, som ikke fo r
søges sløret ved f.eks. patinering, stiller fo r
holdene sig anderledes, når m an genopfører 
et hus eller in d re tte r et interiør. H er skal 
nemlig alt give indtryk a f at være brugbart, 
og kom pletteringer og rep ara tio n er skal nok 
dokum enteres i m useets arkiver, m en bør 
ikke frem stå i en sådan form , at de virker 
forstyrrende ved de besøgendes oplevelse a f 
helheden. Det er klart, at vi her bevæger os i 
næ rheden  af en usynlig, m en m eget vigtig 
grænse mellem virkelighed og fiktion, og det 
er form entlig om kring disse spørgsm ål, de 
vigtigste diskussioner b landt m useets m edar
bejdere finder sted.
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Fig. 8. I  disse to rum har to husstande haft deres bolig i årene omkring 1900. Møblerne er gamle og slidte, men 
oprindelig a f  ret god kvalitet. De moderne tider er på vej — jv f . kogekakkelovnen. Lennart Larsen fot. 1985.

Alle nye bygningsm aterialer, d e r u n d er 
genopførelsen indføjes i et a f vore huse, må 
tildannes m ed sam m e redskaber som de 
originale. D esuden må de patineres, således 
at de i rim eligt om fang opfattes som sam hø
rende m ed de om givende bygningsdele. Som 
ovenfor nævnt tages d er u n d e r flytningen 
prøver a f  farve- og tapetlag, og dette do k u 
m entationsm ateriale d an n e r g rund lag  for 
m alerarbejdet, h e ru n d e r den  afslu ttende pa- 
tinering. Skal et loft eller nogle snedkerdetal
je r  fornys, og h ar disse bygningsdele haft en 
række farvelag, e r det i realite ten  nødvendigt 
at forsyne det nye træ  m ed næ sten lige så 
m ange lag m aling som det oprindelige. Ellers 
lykkes det ikke at opnå den  rigtige fylde i 
overfladen, og den  afslu ttende patinering  
bliver ikke overbevisende.

Dette gæ lder for alle genopførelser; m en i 
Greve Hospital m åtte en d n u  et par proble
m er forudses. Overalt hvor m ennesker fæ r
des, afsættes d er snavs. Dette var naturligvis 
også tilfældet i Greve Hospital, og i visse dele 
af huset endda i m eget høj grad. I hvert fald 
en del a f disse spor a f m enneskelig aktivitet 
m åtte genskabes og er også blevet det, m en 
det har været nødvendigt at gå en omvej. Al

m indeligt snavs, der vel mest består a f hud- 
og m adfedt samt støv, d an n e r en fortrinlig  
grobund for m ikroorganism er. Dette blev vi 
m indet om, da vi efte r nogle år frem tog m øb
ler og andet inventar, d e r var h jem taget sam 
m en m ed huset, og som vi ikke havde ren- 
gjort m ere end strengt nødvendigt; alt var 
overgroet m ed skimmel. Den patinering, vi 
genskabte, er d e rfo r opbygget a f m aterialer, 
d er i det m indste ikke giver bedre g robund 
for m ikroorganism er end alm indelig oliema- 
ling.

Lofter, døre, snedkerdetaljer m.v. var gen
nem  årene blevet m alet m ange gange, fo r
m entlig oftest a f  ikke-professionelle malere. 
Træværket bar d e rfo r præ g a f utilstrækkelig 
afrensning inden maling, m anglende udkit- 
ning a f slagm æ rker osv. H vor d er m åtte ind
sættes nyt træ , skulle også disse karakteristika 
genopstå. Slid og slagm æ rker skulle genska
bes, og flere a f m alingslagene iblandes u re n 
heder a f forskellig art.

E fter disse generelle betrag tn inger skal vi 
se på de enkelte lejligheders genskabelse.

Kilderne til indretn ingen  a f den  ældste af 
lejlighederne, rep ræ sen terende forholdene 
om kring 1775, har været oplysninger i hospi
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talets ældste regnskabsprotokol. H eri har 
man kunnet finde en række a f de skiftefor
retninger, der fulgte efter beboernes død. 
Bestem m elserne var således, at en beboer, i 
det øjeblik han eller hun  flyttede ind på ho
spitalet, mistede ejendom sretten  til alle sine 
ejendele. Det var altså hospitalet, d e r efter et 
dødsfald bortsolgte tingene, og det er som 
bilag til den d era f flydende indtægt, vi finder 
m aterialet i regnskabsprotokollen.

I lejligheden, d er er højloftet og rum m elig, 
tænkes der at bo en æ ldre degneenke u n d er 
vilkår, der efter tidens standard  må betegnes 
som gode. Som det tidligere er nævnt, gen
skabtes bygningens ydre, som det h a r været 
om kring 1850. Det betyder for de tre  »æld
ste« lejligheders vedkom m ende, at vin
duerne bliver for nye og for store, og at ru m 
m ene bliver for lyse. O prindelig  h ar d er væ
ret m indre, højtsiddende blyindfattede vin
duer. Dette nævnes blot for at illustrere de 
kom prom is’er, m an må indgå ved in d re tn in 
gen af en bygning, hvor in teriø r og eksteriør 
ikke udgør en tidsmæssig helhed.

Der var det særlige problem  ved in d re tn in 
gen af den ældste lejlighed, at dens inventar 
skulle være sam m ensat a f ting, d e r var gamle 
allerede kort efte r m idten af 1700-årene. 
Møbler fra denne periode lykkedes det at 
frem skaffe, m en en del a f tekstilerne m åtte 
fremstilles som kopier og »slides« og rep a re 
res i en grad, d er gør dem  sandsynlige i sam 
m enhængen.

I lejligheden fra hospitalets dårligste pe
riode op mod m idten a f forrige å rh u n d red e  
var hovedproblem et at skaffe tilstrækkelig 
dårligt inventar. Også denne bolig h ar k u n 
net genskabes efter inspiration hentet i skif
teforretn ingerne, hvor m an kunne se, hvor 
lidt egentligt løsøre de elendigste a f hospita
lets beboere havde råd ighed  over. I denne 
lejlighed, der er opdelt i to rum , tænkes det 
største værelse beboet a f en enlig m or m ed 
tre børn. Det dom inerende møbel, sengen, er 
rekonstrueret efter en bem æ rkning i et skif
te, hvor der nævnes et sengested, d er er slået 
sammen af nogle gamle bræ dder. Lejet er 
halm, og den smule sengetøj, det rum m er, er 
fundet frem  blandt de elendigste a f vore 
tekstiler.

Rum met bag stuen er beboet a f en syg, æl

dre m and, som tænkes passet a f den  enlige 
kvinde. Det var alm indeligt, at hospitalets be
boere således blev sat til at pleje h inanden .

Den af hospitalets lejligheder, d e r skal illu
strere forholdene om kring sidste å rh u n d re d 
skifte, er genskabt m ed basis i det ikke helt 
lille fotografiske dokum entationsm ateriale, 
der eksisterer fra denne periode. I stuen 
tænkes at bo et æ ldre æ gtepar, i kam m eret en 
enlig, gam m el m and, i hvis pasning lejlighe
dens and re  beboere tager del.

Selv om d er her fremstilles en periode, 
hvorfra vi har viden om m ange detaljer, er 
lejligheden, som det vil frem gå for de besø
gende, relativt sparsom t udstyret. En del af 
forklaringen herpå er naturligvis det spe
cielle miljø, m en også det forhold , at m an fra 
museets side er begyndt at neddæ m pe an tal
let af sm åting i de rum , hvor publikum  fæ r
des, sim pelthen for at skåne m useum sgen
standene og begræ nse antallet a f alarm led
ninger og den  skæ m m ende virkning, disse -  
desværre nødvendige -  tekniske foranstalt
n inger har. Til gengæld bliver efte rh ån d en  
m ange andre  a f m useum sin teriørerne langt 
m ere detaljeret udstyret end  tidligere og så
ledes indrettet, at publikum  ikke går ind i 
selve interiøret.

Med den af lejlighederne, d e r rep ræ sen te
re r 1930rne, er hospitalet nået ind i en perio 
de, hvor det ikke nødvendigvis m ere skal op 
fattes som en bolig for sam fundets fattigste; 
snarere som en husvilde- eller pensionistbo
lig. Det bæ rer da også både lejligheden fra 
denne periode og den  næste a f lejlighederne 
præg af.

Springet mellem boligen fra 1890erne og 
den fra 1930rne opfattes som stort; m en u d 
viklingen gik også stærkt i disse årtier. I G re
ve Hospital kom d er som nævnt trægulve i 
beboelsesrum m ene, m oderne kakkelovne, 
tapet på væggene og endelig, engang i 
1930rne, elektricitet og udvendig  vandhane.

Denne lejligheds rum  kunne genskabes 
m ed originale, gamle tapeter, som m useet 
for nogle å r siden m odtog som gave fra et 
andet dansk m useum , d er havde erhvervet et 
helt farvehandlerlager fra 1920-30. Som det 
er tilfældet m ed de m alede flader, bar også 
tapetarbejdet i huset præ g a f at være u d fø rt 
a f ikke-professionelle. Det e r naturligvis van
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skeligt for en dygtig nutid ig  m aler at lave ob
jektivt set dårligt arbejde, m en det er lykke
des at opnå et overbevisende resultat, ikke 
m indst fordi vore m alere h ar en  fortid  som 
bygningsm alere m ed også landlige e rfa rin 
ger og dér h ar set lidt a f hvert.

Også lejlighedens elek trikerarbejde k u n 
ne, takket være en m angeårig  indsam ling af 
elektrisk installationsm ateriel, genskabes 
med originale dele — og i en udform ning , der 
er helt autentisk, da arbejdet er u d fø rt af 
museets elektriker, d e r fik sit lærebrev for 
m ere end et kvart å rh u n d red e  siden.

Inventaret i denne lejlighed u dgør en sam 
hørende helhed. Hospitalets sidste beboer, 
der var født om kring 1880, efterlod  Fri
landsm useet alt, hvad han  ejede, og da langt 
det meste var anskaffet i hans yngre år, be
stod hovedindsatsen blot i at sortere det yng
ste fra.

Denne lejlighed blev en a f dem , hvor vi har 
valgt at indrette  og udstyre ud en  indskræ nk
ninger og så til gengæld lade vore gæ ster op 
leve in teriø rerne  fra  døråbn ingerne. Til den 
tidligere givne fork laring  herpå  føjer d e r sig 
endnu  én: på gulvet i stuen ligger et originalt 
kunstlinoleum stæ ppe, som det lykkedes at 
hjem bringe i (næsten) hel stand fra Greve; 
det ville ikke u n d er nogen om stæ ndigheder 
kunne tåle trafik. A f sam m e g ru n d  h ar lejlig
hedens udsm ykning m ed p o ttep lan ter ikke 
kunnet genskabes fu ld t ud. Kun hvad der 
kan vandes fra døråbn ingen  er kom m et m ed.

Den yngste a f hospitalets lejligheder illu
strerer som nævnt tilstanden i årene om kring 
flytningstidspunktet. De tre a f hospitalets lej
ligheder, d er en d n u  var beboede, da d er be
gyndte at blive tale om at overføre bygningen 
til Frilandsm useet, blev straks gennem foto- 
grafere t m ed tanke på den  situation, at det 
måske ville kunne lykkes at genskabe en af 
dem  på m useet. H er var vi im idlertid ikke så 
heldige, at vi fik råd ighed  over en kom plet 
lejlighed; den dam e, d er beboede den  »yng
ste« lejlighed, var ikke særlig gam m el og øn 
skede naturligvis selv at kunne råde over sine 
ting; hun  overlod os dog enkelte større m øb
ler, som kunne danne g rundstam m en i bolig
ens indretning.

Netop i forbindelse m ed indretn ingen  af 
denne lejlighed opstod et klassisk problem :
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Dens beboer var tydeligvis m eget interesseret 
i »antikviteter«. Skulle vi så, når lejligheden, 
skulle genskabes, slavisk følge dette særpræg, 
eller skulle vi, a f pædagogiske g runde, vælge 
at m oderere indretn ingen? Som det i reglen 
bliver tilfældet, valgtes den  generelle løsning 
ud fra et ønske om at gøre resultatet så re 
præsentativt som muligt.

Som nævnt overtog m useet kun en m indre 
del a f lejlighedens inventar, og det stod, efter 
at indretn ingsp lanerne var lavet, klart, at m e
get m åtte skaffes; så unge genstande som 
dem , d er h e r var tale om, havde vi ikke på 
vore m agasiner. Sam taler m ed kolleger på 
and re  m useer, d e r de senere å r havde arbej
det m ed indretn ing  a f  sam tidige miljøer, gav 
klare signaler om, at loppem arkeder — både 
de perm anen te og spejdernes -  kunne hjæl
pe et langt stykke vej. Vi begyndte d ere fte r at 
stå tidligt op lørdag m orgen for at gå på lop
pem arked (nogle havde i øvrigt allerede gjort 
det i flere å r for deres fornøjelses skyld), og 
om m andagen samledes vi så om week
endens høst.

Det var dog mest sm åting og visse typer 
tekstiler, der kom ind ad den vej. For at skaf
fe de større m øbler, d e r m anglede, gennem 
gik vi over en periode m ed nogle dages mel
lem rum  en række større, perm anen te  loppe
m arkeder i K øbenhavn. Og m ed godt resul
tat; her kan m an en d n u  finde halvtredsernes 
og tressernes jæ vne inventar i så at sige alle 
varianter.

E fterhånden  var alle m øbler og det meste 
nips samlet, og så begyndte det at blive svært; 
f.eks. kunne vi i første om gang ikke finde en 
a f de gamle plast-spritflasker; den kom se
nere, sam m en m ed m ange andre  småting, 
frem  fra en af m edarbejdernes kælder. Det 
var i det hele taget betegnende for in d re tn in 
gen af denne lejlighed, at d er var endog m e
get stor interesse for arbejdet m ed den. For
m entlig er intet in teriør på m useet blevet dis
kuteret og bedøm t så indgående som dette.

D er var unægtelig problem er undervejs, 
ikke m indst m ed selve rum m enes klargøring 
til møblering; stuetapetet, d e r var frem skaf
fet, havde det rigtige m ønster, m en viste sig, 
da m alerne skulle til at patinere det, at være 
plasticbehandlet; køkkentapetet m ed de 
m ange m otivdetaljer var vi lige ved at m åtte



Fig. 9. Ved genindretningen a f  denne lejlighed, der var i brug helt op til midten a f  1970erne, blev Frilandsmuseet 
stillet over fo r  nye udfordringer, hvad genstandsanskaffeiser angår. M en den egentlige opgave var den samme som 
altid: at indrette et interiør, der i princippet er umiddelbart beboeligt. Lennart Larsen fot. 1985.

opgive, indtil vi fandt de to ru ller, vi skulle 
bruge, i en farvehandel på N ørrebrogade. 
De selvklæbende hollandske fliser på dæ k
bræ ttet foran kakkelovnsrøret i køkkenet 
dukkede først op, da en af m useets m edar
bejdere kom i tanker om, at han vistnok hav
de en rest liggende. Sådan fortsatte det til 
kort før åbningen, m en da var puslespillet 
lagt færdigt.

Også i denne lejlighed er samtlige installa
tioner genskabt: elektricitet, telefon, olieovn 
osv. Og også her er der anvendt sårbare gulv
belægninger, der um uliggør publikum s fæ r
den i rum m ene. Og som i øvrigt også giver 
problem er i forbindelse m ed blom stervan
ding. Det er her løst ved, at lejlighedens »be
boer« har fået en robust løber a f grå sisalbou- 
clé hen til sin stol ved vinduet.

Hospitalets sidste lejlighed, der er in d re t
tet som bolig for »læseren«, opsynsm anden, 
frem træ der, således som den  h ar kunnet ind 
rettes efter en inventarregistrering fra om 
kring 1850. Læseren har til b rug  for sig selv

en lidt større stue end  de øvrige beboere, han 
har separat køkken og forstue samt den  sæd
vanlige bagforstue. Og så ru m m er lejlighe
den hospitalets bedestue. H er skulle de a f be
boerne, der ikke var sengeliggende, daglig 
m øde til andagt. F orstander for hospitalet 
var indtil dets nedlæggelse i 1976 Greve 
sogns præst. Så længe h ar d er dog ikke været 
afholdt andagt i bedestuen, og inventaret her 
er hentet i m useets m agasiner b landt and re  
profane ting. Der e r g ru n d  til at bem æ rke 
standuret i læserens stue; det var et stykke 
tjenstligt inventar, d e r skulle sikre, at tids
punktet for andag terne  blev overholdt.

Greve Hospital skal på F rilandsm useet væ
re med til at vise de ringest stilledes boligfor
hold. Men det e r ikke alene om det. R undt 
om i museets huse er d e r elendige pige- og 
karlekam re, og hist og her også små aftægts- 
boliger, der allerede i m ange år har rep ræ 
senteret disse lags levevilkår.

Men nu er billedet blevet m ere fuldstæn- 
digt.
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Betjentene og deres museum
A / H e n r i  J u h l

Fig. 1. Museumsbetjente i civil, haven, Prinsens Palæ, 1921.

I et re fera t fra m øde mellem  kon torchef 
Lund og en rep ræ sen tan t for opsynsbetjente- 
nes klub den  12. sep tem ber 1938 står d er 
blandt andet, at kontorchefen fandt det ri
meligt, »i spørgsm ål om hilsem åden, at alle 
opsynsbetjente gør h o n n ø r ved at føre h ån 
den til kaskette.« K ontorchefen om talte en 
opsynsbetjent, d e r var for villig til at tiltale 
publikum , hvilket ikke m åtte finde sted, da 
det kunne give det udseende a f en a rt hono
rarafpresning. Ligeledes ville kontorchefen 
ikke tillade opsynsbetjentene at kigge ud af 
vinduerne, hvilket han  opfattede som pligt
forsømmelse: »Vi skulle jo  ikke gerne have 
en guldhornssag igen.«
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N år jeg  har indledt artiklen m ed dette 47- 
årige citat, er det fo r at give et eksem pel på 
den militante disciplin, betjentene dengang 
var underlagt. D engang som nu var det op- 
synsbetjentenes arbejde at passe på nationens 
skatte og sam tidig være høflige og adviseren
de over for m useets besøgende. Man vil dog 
næ ppe i dag tale om pligtforsøm m else, så
frem t en betjent tillader sig at kigge ud  ad 
vinduet. Der skal ikke m ere gøres honnør, og 
det er også tilladt at tale m ed de besøgende. 
H ar selve arbejdet ikke fo ran d re t sig meget, 
har dog begrebet betjent æ ndret sig. I dag 
har vi flere forskellige fo rm er for betjente 
med hver deres arbejdsom råde. H er kan i



Fig. 2. Uniformer til forskellige tider, Portner Hansen  
1907, Opsynsbetjent Ibsen 1919, og nederst H ans 
Nielsen 1954.

flæng nævnes opsynsbetjente, portbetjente, 
afdelingsbetjente, faste betjente og kon to r
betjente.

Opsynsbetjente (af publikum  kaldet kustoder) 
er udelukkende beskæftiget m ed vagttjeneste 
i sam lingerne, hvor de skal holde øje m ed, at 
disse ikke beskadiges, og at det gæ ldende o r
densreglem ent overholdes. G arderobetjene
ste og kiosksalg h ø re r også til opsynsbetjente- 
nes virksom hed.

Portbetjente, også kaldet vagtbetjente, over
våger alarm systemet, den  ind- og udgående 
trafik, de ro n d e re r flere gange i døgnet, 
slukker glemte kogeplader og lys, de lukker 
v induer og ser efter, at alt e r i orden.

Afdelingsbetjente form idler arbejdsopgaver 
fra afdelingsledelsen til de faste betjente, er 
altså en slags arbejdsform æ nd.

De faste betjente ved en afdeling u d fø re r alt 
forefaldende arbejde: vagt, rengøring  i sam-
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Fig. 3. Betjent Tage Petersen ren
gør Set. George og Dragen, II. afd. 
1977. Foto: Dorte Passer.

lingerne, in tern  postbesørgelse, m edvirker 
ved opbygning og ned tagn ing  af udstillinger 
for blot at nævne nogle a f opgaverne.

A rbejdet som m useum sbetjent er, som det 
frem går a f foranstående, ikke noget enty
digt, det dæ kker m ange funktioner. Det er 
heller ikke sådan, at en betjent, d e r begynder 
i ét arbejde, forbliver i dette; nogle jobs er 
m ere efte rtrag tede end  andre , og der sker 
d erfo r hyppige skift. Et a f de mest e fte rtrag 
tede jobs er som fast betjent, fordi arbejdet er 
så varieret, at de fleste vil kunne få opfyldt 
deres behov for udnyttelsen af egen kreativi
tet. Variationen i arbejdsopgaver betyder 
nemlig, at arbejdet ikke bliver ru tine  og d e r
med trivielt.

Betjente rek ru tte res fra alle sam fundslag 
og med baggrund  i så forskellige beskæftigel
ser som fotograf, landm and, søm and, 
chauffør, bombe- og spræ ngningsekspert, 
officer i m ilitæret, arbejdsm and, revisor, 
selvstændig erhvervsdrivende, etc.
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Den oprindelige begrundelse for at søge 
arbejde ved N ationalm useet har vel for de 
fleste været, at ansættelse i statens tjeneste 
betyder en vis sikkerhed. Der er for m ange så 
sket det, at arbejdet efte rh ån d en  er begyndt 
at interessere dem , så de er blevet i tjenesten. 
Det er ikke ualm indeligt, at m an bliver i en 
stilling både 25 og 40 år. Enkelte betjente har 
endog fået tildelt m edalje for lang og tro  tje
neste.

Med dette in m ente må det være helt klart, 
at m ange betjente næ rer en stor hengiven
hed for Nationalm useet og de arbejdsopga
ver, der ligger her. N u vil nogle måske mene, 
at det ikke kan være særlig interessant at væ
re f.eks. opsynsbetjent, m en d er er m ange 
eksem pler på, at opsynsbetjente er endog 
m eget glade for deres specielle arbejde med 
at gå og holde opsyn m ed sam linger og u d 
stillinger. A rbejdet giver såvel tid til personli
ge funderinger som tid og lejlighed til at e r
hverve sig et g rund ig t kendskab til samlin-



Fig. 4. N u  har vi også kvindelig overvågning i vagten. 
Linda Linholt Jensen. 1985.

gerne. Dette betyder, at nogle har en om fat
tende viden om den samling de bevogter og 
derfo r ofte er stand til at svare de besøgende 
på m ange af de spørgsm ål, der ikke um iddel
bart er svar på i de opslåede tekster, og det 
giver selvfølgelig tilfredsstillelse og arbejds
glæde.

Der er også i faget en stor faglig stolthed. 
Dette kom m er måske især til ud tryk  blandt 
personalet i portvagten, bl.a. på g rund  af an 
svaret for det in terne sikkerhedssystem  samt 
ansvaret for, i en kritisk situation -  ud  fra et 
personligt skøn — at handle i overensstem 
melse m ed den givne instruks.

Hvor portvagtens fornem ste opgave før i 
tiden var at oplyse og vejlede de besøgende, 
har den tekniske udvikling m edført, at han i 
dag skal kunne betjene et stadig m ere avan
ceret specialudstyr til overvågning a f m useet.

Men uden  at forklejne nogens arbejdsom 
råde er de mest spæ ndende opgaver -  efter

Fig. 5. Museumsbetjente i Brede monterer litograf presse. Foto: Ib Varnild.
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Fig. 6. Museets klinkbyggede kutter sejles fr a  København til værft i Holbæk. Sidst i 60erne.

min m ening — dem , afdelingsbetjente og fa
ste betjente har i den  afdeling, de er knyttet 
til. Da jeg  selv er fast betjent (jeg h ar været i
3. afdeling i 23 år og er d erfo r på h jem m eba
ne dér), vil jeg  fortælle m ere udførlig t om det 
arbejde, der kan være i en afdeling.

De daglige opgaver består i rengøring  i 
m agasiner og udstillinger, in tern  postgang, 
num m erering  af større genstande, u d tag 
ning af genstande til udlån og udstillinger og 
hjem tagning af genstande. Som nogle eks
em pler på hjem- og nedtagning  kan nævnes 
cykelsmedje, inventar fra huggehus, land- 
brugsredskaber, indbo fra lejligheder, bog
trykkerværksted m ed samtlige m askiner, fri- 
sør- og barbersalon.

U nder nedtagningen  m ærkes de enkelte, 
faste inventardele efte r deres placering i 
rum m et, således at de ved en evt. senere op
stilling er lette at identificere. Alt andet in
ventar pakkes omhyggeligt, og alt køres til 
museet. En sådan nedtagning  kan vare flere 
dage. F.eks. tog det 3 dage at nedtage og 
hjem føre frisørsalonen i Krystalgade i Kø
benhavn. I dette tilfælde drejede det sig om

facadeglas og -skilte, store fastm onterede 
spejle, træ paneler og løst inventar. I andre 
tilfælde kan der være tale om en total indven
dig beklædning, d er skal nedtages: lofts- og 
gulvbræ dder, v induer, døre, karm e, træ be
klædning på vægge, etc. E fter indføring  og 
evt. konservering overtager betjentene igen 
genstandene og p lacerer dem  i de g rupper, 
hvor de hø re r til i m agasinerne.

Desværre h ar den  nuvæ rende økonom iske 
situation betydet nedgang i museets m ere 
u dadrettede arbejde, således at antallet af 
den type spæ ndende opgaver, som betjente i 
slutningen af 60erne og begyndelsen af 70er- 
ne deltog i, er væsentligt reduceret. Men 
hvad udad tabes må indad vindes, og d er er 
da stadig interessante opgaver, bl.a. m ed op
bygning af sæ rudstillinger og de store, årlige 
B rede-udstillinger. U dstillingerne bliver o p 
bygget af et team  a f personer inden for de 
forskellige funktioner på m useet. Der lægges 
fra alle sider slid og engagem ent i arbejdet 
for at få udstillingerne færdige. Også m ange 
betjente er beskæftiget m ed dette arbejde. 
U nder de sidste hektiske forberedelser med
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færdiggørelsen a f B rede-udstillingerne er 
hele staben af betjente i B rede indkaldt, og 
alle deltager m ed iver i opgaven, også når 
der den sidste uge somme tider arbejdes i 
døgndrift for at blive fæ rdig til åbningen. Jeg  
har selv været m ed til at støvsuge de sidste 
arealer ved bagdøren, mens rigsantikvaren 
m odtog kulturm inisteren  ved hoveddøren, 
for derefter at skynde mig hjem  og klæde om 
for at deltage i receptionen og være behjæl
pelig med at servere for de indbud te gæster, 
endda uden at føle mig særlig stresset eller 
træt. Spændingen og det gode sam arbejde 
gør, at man kan yde langt m ere end norm alt.

Før de nævnte indskræ nkninger i museets 
virksom hed havde betjentene m ed m ellem 
rum  også opgaver ud over det sædvanlige. 
De deltog i udgravninger både herhjem m e 
og i udlandet: i K øbenhavn u n d er de store 
boligsaneringer og ved udgravning  a f Porce- 
lænsfabrikken i Store K ongensgade i sam ar
bejde med Københavns Bym useum , i A m o
sen, på Samsø, i G rønland, G ræ kenland og 
Syrien. De deltog i ned tagn inger a f bonde
huse og i den senere opførelse a f dem  på 
Frilandsm useet. En a f E tnografisk Samlings 
betjente var engang i en læ ngere periode bo
sat på billedhuggeren R obert Jacobsens 
landsted uden  for Paris for at hjælpe med 
nedpakningen af hans store sam ling a f  afri
kanske skulpturer, der skulle overføres til 
Danmark.

Det var heller ikke ualm indeligt, at afdelin
gerne benyttede betjente ved opbygning af 
vandreudstillinger i ud landet, f.eks. i Sverige 
og Belgien. Mens E tnografisk samlings båd 
endnu var i D anm ark (nu G rønland), sejlede 
jeg  flere gange m ed båden sam m en m ed be
tjent Bent Toft fra E tnografisk samling, han 
som skipper, jeg  som styrm and. Ingen  a f os 
var i besiddelse af eksamensbevis fra styr- 
mandsskolen, m en vi havde begge sejlet som 
m atroser i handelsflåden. På en af tu rene på 
vej fra Svendborg syd om Sjælland m od Kø
benhavn var vi af dårligt vejr tvunget til at 
søge havn på Omø. Vi tilbragte de følgende 
næ tter på kroen i selskab m ed de lokale fiske
re, som også lå inde på g rund  af vejret. Også 
her kom vores interesse for m useum sarbej- 
det til udtryk, idet en a f de gamle fiskere 
havde et reperto ire  a f gamle viser, som vi

m ente kunne være af interesse for Dansk 
Folkemindesamling. Vi lovede d erfo r at fo r
midle en kontakt hertil, fordi vi m ente, at 
både den gamle visesanger og øen var et be
søg værd.

I forbindelse m ed åbningen af Vikinge- 
skibshallen i Roskilde i 1969 deltog vi i flere 
uger m ed klargøring og opsæ tning af Skul- 
delevskibene. En af vore opgaver var at bug
sere »Imme Gram«, en sønderjysk bygget ko
pi a f et vikingeskib, fra H undested  til Roskil
de. Skibet skulle på åbningsdagen ligge deko
rativt placeret på reden  uden  for hallens sto
re vinduer. Få dage efte r åbningen sejlede vi 
tilbage til K øbenhavn. På vejen bugserede vi 
»Imme Gram« tilbage til H undested .

De m useum sbetjente, d e r arbejder på N a
tionalmuseets små énm andsbetjente m useer 
ru n d t om i landet, har helt specielle forhold. 
H er må én betjent som en selvfølge klare alle 
de funktioner, d e r ved selve m useet er spredt 
på m ange forskellige fagg rupper. Med en 
enkelt undtagelse bor betjenten i um iddelbar 
næ rhed af museet, hvis alarm system  er til
sluttet hans privatbolig. Det betyder, at han

Fig. 7. H enrik Frost underholder ved tro?nmerne på 
D KM  kursus, Borring Højskole, 1983. Foto: Jesper 
Stub Johnsen.

157



Fig. 8. Museumsbetjente i Brede på den årlige skovtur 1975. Foto: Kjeld Kayser.

altid må være d er eller sørge for en afløser, 
der så må bo i hans private hjem. B etjenten 
skal vedligeholde m useet, h e ru n d e r passe 
evt. tilliggende jo rd e r  og skovarealer, sørge 
for salg a f kaffe og is, fortæ lle besøgende om 
m useet, og i visse tilfælde u d fø re  lettere kon
servering. Et enkelt sted er d e r tillige både 
vandmølle og k rea tu re r at tilse. Provinsm u
seerne har lukket om vinteren, m en da a lar
m erne selvfølgelig også da er tilsluttet, kan 
betjenten ikke holde fri uden  at sørge for 
logerende afløser. U den for åbningssæsonen 
er m useernes sartere ting pakket ned, og det 
er selvfølgelig også betjenten, d e r skal sørge 
for dette, samt for at udstillingen retableres 
om foråret.

Men selv om det i som m erperioden  er et 
stort slid at passe et sådant m indre m useum , 
er det alligevel attraktivt for den, d er ønsker

sig et job  m ed stor selvstændighed i frie om 
givelser.

N år jeg  tidligere h ar om talt, at betjente bli
ver på m useet i m ange år, kan det vel ikke 
un d re  nogen, at de bliver »miljøskadede« og 
begynder at opbygge private samlinger. 
Mange betjente sam ler på ting, som de gen
nem deres daglige arbejde har fået interesse 
for: m ønter, glas, etnograflca, alm uem øbler, 
ure, uniform skasketter, legetøj, etc. Men der 
samles også på tegneserier, kogebøger, spor
vognsbilletter, strips, un iform sknapper, ek
sotiske planter, osv. Der findes selvfølgelig 
samlere inden for alle fag, m en jeg  tro r alli
gevel, d er er en større koncentration af sam 
lere blandt m useets folk. Den stille glæde, 
m an om dagen føler ved at være omgivet af 
ting og sager i sam lingerne, overføres altså til 
privatlivet.
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»Vi har så meget«
Undervisning i de dansk-europæiske samlinger

A / B o d i l  W i e t h - K n u d s e n

»Har I noget børn  h ar lavet?«
Pigen var ikke til at kom m e uden  om -  13 

år gammel, sendt på interview togt fra sin 
skole. »Når der ikke er så m eget — er det så 
fordi børn ikke kan lave det pæ nt nok?«

Forklaringerne skulle falde -  d er m åtte gi’s 
eksempler. Hvem har lavet de ting vi har -  
hvordan har de lavet dem , hvad h ar de brugt 
dem til, og hvordan har vi fået tingene?

Stort set de samme spørgsm ål tog det ét år 
med tre ugentlige tim er at ud red e  for det 
hold fra Danm arks Læ rerhøjskole i K øben
havn, som havde m eldt sig til kurset »H ånd
værk og Kultur« m ed m useets sam linger som 
undervisningsm ateriale. H åndvæ rk skal her 
forstås i betydningen: Hvad folk h ar frem 
stillet m ed deres hæ nder. O rdet håndevæ rk 
giver bedre dækning, m en det ville have lydt 
for krukket i en overskrift.

Det først behandlede em ne var netop 
børn, børneting og håndvæ rk, m en det vil vi 
vende tilbage til senere. Først lidt om bag
g runden  for kursus og de overvejelser, det 
gav anledning til.

Igennem  snart ti å r har der på L æ rerhøj
skolens Afdeling for H åndarbejde været u n 
dervist i tekstilernes kulturhistorie m ed mu- 
seumssamlinger som undervisningsm ateria
le. H erigennem  blev det et personligt ønske 
at udvide med andre  genstandsgrupper — for 
vi har så meget på det m useum .

Ønsket blev til forslag -  og forslaget blev 
»krydset« med H åndarbejdsafdelingens øn
ske om at tilbyde nye m uligheder for lærere 
med indvandrerbørn  i klassen.

Således kom kursusinvitationen til at lyde i 
Lærerhøjskolens læseplan for året 1982/83: 
»Håndværk og derm ed fo rbundne miljøer 
og traditioner forsvinder hastigt fra det vest
europæiske kulturbillede. De findes endnu  i 
lande, hvorfra D anm ark i nyere tid har m od
taget indvandrere.

Kurset har til form ål at give de studerende

indblik i håndvæ rk og dets udøvere i en ræ k
ke ku ltu rer verden over. Kurset skal inspire
re til at bruge vore kunst- og kulturhistoriske 
sam linger i undervisningens forskellige fag. 
Den erhvervede viden skal sam tidig være en 
hjælp til løsningen a f  de sociale problem er, 
som opstår i klasser m ed et eller flere børn  af 
frem m ed herkom st...

Kurset er tværfagligt og henvender sig til 
såvel klasselærere som undervisere inden  for 
fagene håndarbejde, sløjd, form ning, histo
rie m.m.«

Selv om kursus således var åbent for et 
b red t udsnit a f  læ rere, var det a f værdi, at 
d er i tilm eldingen var så m ange rep ræ sen
tan ter for fag m ed håndværksm æssig ku n 
nen. E rfaringen m ed håndarbejdslæ rernes 
undervisning på m useet har vist, at h ån d 
værksfaglig viden giver et godt »modspil« til 
m useum sunderviserens m ere teoretiske ind
stilling. Eller sagt direkte: Den håndværks- 
kyndige kan rette nogle a f de fejltagelser, 
m useum sm edarbejderen gør sig skyldig i 
med hensyn til genstandenes konstruktion.

Kursusopslagets m id terdel om hjælp til 
klasser m ed frem m edarbejderbø rn  voldte 
problem er i udform ningen . N år m an nu ger
ne vil stå ved det, m an h ar skrevet!

Størst a f alle problem er: Det var så indly
sende rigtigt, så helt aktuelt og d erfo r i fare 
for at være sm art. Det var virkelig god m ad
ding — det var »in«.

I sig selv en simpel idé: dansk håndværks- 
kunnen  -  europæisk -  alverdens. Det vil væ
re en hjælp for de »frem m ede« i en klasse -  
og i et sam fund — at kende beviser for deres 
forfæ dres kunnen; at d e r bliver talt om, at 
m an i deres lande -  d é r hvor de kom fra -  
kan noget, som vi engang har kunnet -  var 
det måske deres forfæ dre, som bragte det til 
os?

Kort og godt var det den enkle tanke, at 
læ reren skulle kunne fortælle klassen: Vi har
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Fig. 1. T ing og billeder fr a  gamle vinterskikke i montre på Dansk Folkemuseum. H vordan helligtrekongersstjernen og 
rumlepotterne indgik i undervisningsforløbet fortcelles i det følgende. Fot. N . Elswing 1985.
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Fig. 2. Svensk helligtrekongersstjerne, 1800-tallet. M us. 
nr.A  5a. Fot. Dansk Folkemuseum.

fælles forhistorier -  vi h ar alle frem bragt 
spæ ndende ting -  vi h ar noget fra m ange 
forskellige lande -  sikkert også fra jeres -  
skal vi se på det sammen?

Engang med tiden skulle det gerne være 
læreren, som sam m en m ed klassens børn  så 
på tingene. I første om gang var det holdet a f 
voksne fra Lærerhøjskolen, der skulle se dem  
sammen med m useum sunderviseren. H er 
må det påpeges, at de valgte eksem pler fra 
Dansk Folkem useum  kun om handlede D an
m ark og Europa. Det er kun sam lingerne fra 
N orden, Italien og Polen, der er så om fatten
de, at der i større udstræ kning  kan drages 
paralleller til det danske m ateriale. Engang 
med tiden bliver det især genstande fra de 
nævnte om råder, der kom m er til at indgå i 
en påtænkt udstilling af m ere perm anen t ka
rakter. Indtil da må de europæiske ting til 
undervisning hentes fra m agasinerne. Eks
em pler fra den øvrige verden indgik i den 
del a f undervisningen, d er fandt sted på Et
nografisk Samling.

Et af de em ner, d er m ed held lod sig bear
bejde i europæisk sam m enhæ ng, var: V in ter
skikke. Hvad har vi i sam lingerne, som har 
været brugt hertil?

Mange ting — herib landt de store helligtre- 
kongersstjerner, hvoraf Dansk Folkem u
seum har fire: en fra D anm ark, en fra Sveri
ge og to fra Polen (fig. 1-3).

Fig. 3. Polsk helligtrekongersstjerne. Fremstillet i beg. a f  
1960erne. Mus. nr. 1380/1966. Fot. N . Elswing.

Fig. 4. Stjernemand fra  Mors. Ant. tegnet i slutningen 
a f  1800-tallet. Privateje. Fot. Dansk Folkemuseum.
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Fig. 5. Uroksemaske »Turon« fra  
Polen. Fremstillet i beg. a f  
1960erne. M us. nr. 1135/1966. 
Fot. N . Elswing.

I det følgende frem føres i resum é eksem p
ler på, hvilken viden d er helt konkret blev 
bibragt læ rerne på holdet. En viden de så må 
bearbejde og anvende i deres egen underv is
ning af børnene.

Det gæ lder som sagt vinterskikke — og først 
b rugen a f  hellig trekongersstjerner.

Fra D anm ark i tiden før re form ationen  
kendes helligtrekongersoptog m ed stjerne- 
bæ ring i kirkerne. E fter re fo rm ationen  fik 
latinskoledrengene det som en slags re ttig 
hed at synge m ed stjerne og samle gaver til 
egne fo rn ø d en h ed er i tiden om kring hellig
trekonger.

I løbet a f 16-1700-årene -  ser det ud til -  
overtages skikken a f byens borgere, og der 
kom flere personer m ed i optoget: M aria 
med barnet, Joseph , H erodes og m ange an 

dre. Den sam lede trop  d rog  ru n d t og o p tråd 
te med både sang og tale.

Man kunne måske have forventet, at skik
ken i sin sidste ud fo rm ning  ville blive overta
get a f børn  ligesom m ange a f  fastelavnsløjer- 
ne, m en det skete ikke. De sidste m eldinger 
vi har om skikken herhjem m e -  fra slutnin
gen af 1800-tallet -  tyder på, at gamle folk 
har overtaget stjernegangen og benyttet den 
til tiggeri; ikke andet end hvad d er var fore
gået igennem  å rh u n d red e r -  nu var det bare 
blevet tydeligere.

Den polske stjernetradition  har samme u d 
spring som den danske: Den katolske kirkes 
levendegørelse a f bibelhistorien gennem  
krybbespil i k irkerne m ed scener fra Jesu 
fødsel, hyrderne på m arken og kongernes til
bedelse. Dette krybbespil udviklede sig til et
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Fig. 6-8. Maskerede personer fra  faste
lavn på Sardinien 1958. Maskerne med 
horn forestiller okser — de andre »menne
sker«. Fot. Fridolin Weis Bentzon.

alt for voldsomt teater. Det blev forbudt, 
men fortsatte eksistensen uden  for kirken.

S tjerneoptoget blev også her suppleret 
med en m ængde andre  skikkelser, såvel fra 
bibelhistorien som fra det verdslige liv. Der 
er også sket sam m enblandinger m ed andre 
højtidsoptog og m askerader, således at vi i 
det 20. å rh u n d red e  — og da mest på landet — 
finder de om kringgående stjernefolk om gi
vet af dyrem askeringer i form  af bjørn, ulv, 
urokse m.fl. (fig. 5).

G ruppen af udklæ dte m ed stjernebæ reren 
i spidsen går fra hus til hus. Ligesom det har 
været tilfældet i D anm ark, tæ nder m an lys 
bag ved stjernen og d re jer den ru n d t, m e
dens man tager opstilling foran husets vin
duer som tegn på, at m an er kom m et og ger
ne vil ind. In denfo r i huset bliver d er sunget

og lavet optrin . D erefter bliver g ru p p en  be
værtet og får måske også lidt m ed sig. I Polen 
var det unge m ænd og drenge, som længst 
fortsatte skikken. E ndnu i 1960erne kunne 
de træffes -  dog nok mest o p m u n tre t a f kon
kurrencer m ed præ m ier a rran g e re t a f lokal
m useerne: Hvem laver den  bedste stjerne el
ler dyremaske?

Museet har også m asker fra Italien. Fra 
den sardiske landsby O ttana stam m er nogle 
træ m asker udskåret a f hy rder og brugt ved 
det årlige karneval (fig. 6-8).

H er på Sardinien såvel som ved vore egne 
gamle maskeskikke tog m an forklæ dninger 
til hjælp for at standse hverdagsrytm en og få 
afløb for noget af alt det som trykkede. Kvin
der tog m andstøj på -  unge piger kastede sig 
ud i dans trods præstens forbud, m ænd fo r
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Fig. 9. Filskæring a f  fastelavnsmaske, Sardinien 1962. Fot. Fridolin Weis Bentzon.

klædte sig som okser — og de, d e r ikke tog 
forklæ dning på, havde også deres rolle at 
spille: De m åtte trak tere  de udklæ dte. Såle
des var der tum m el, larm  og løben på byens 
hovedstrøg i tre dage.

En a f de bedst beskrevne og længst bevare
de maskeskikke i D anm ark — den  eksisterer 
endnu  u n d er navn a f  helligtrekongersløb — 
udspiller sig på øen Agersø i Store Bælt.

På helligtrekongers aften  d. 5.ja n u a r  m a
skerer og forklæ der en del a f øboerne sig og 
drager på visit hos and re  øboere; først på 
aftenen børn  og unge, senere deltager også 
de voksne. Der er faktisk tale om en slags 
»hovedrute« gennem  Agersø by, hvor m an i 
de fleste huse venter på dem  m ed trak tem ent

og h e ru n d e r m ed vitser og henkastede be
m æ rkninger forsøger at få de udklæ dte til at 
røbe sig. M ænd klæ der sig som kvinder og 
om vendt. Man gør sig æ ldre eller yngre -  
finere eller det m odsatte. Kort sagt opfører 
m an sig om vendt af, hvad m an plejer — hvad 
der er norm alt.

U den at forklejne den ældre forskning — 
det er jo  derfra , vi har det meste a f vores 
viden — må det siges, at m an først i nyere tid 
har taget sig for at gennem analysere disse 
»rester a f gamle skikke« og ikke bare give 
dem  benævnelsen: levn a f magi, hvilket jo  
sjældent kan udelukkes.

T idligere lød forklaringen således: Det er 
den sidste rest a f en katolsk skik -  at m an
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Fig. 11-12. Drenge fra  Åbenrå laver rumlepotter hos A nne Helene Michelsen, egnsmuseet LI. Kolstrupgård december 
1981. Fot. Esther Grølsted.

Fig. 13. R  umlepotter og traktering med æbleskiver hører stadig sammen, men i brug ko?nmer de nylavede rumlepotter 
næppe. Hos Anne Helene Michelsen, egnsmuseet LI. Kolstrupgård december 1981. Fot. Esther Grølsted.
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fremstillede episoder a f historien om vis- 
m ændene fra Ø sterland, hvor m an bar hel- 
ligtrekongersstjerner og afsang vers for folks 
døre og derefter forventede en gave. Det må 
være en afbleget rest a f helligtrekongersan- 
gernes optog, der som en nedsunket trad i
tion er ved at blive bevaret som en børneskik. 
Altså netop den stjernetradition , som er ble
vet omtalt i det foregående. En nyere forkla
ring, som er dæ kkende for såvel den  danske 
som den sardiske maskeskik, fo rudsæ tter at 
skikken har en funktion — d erfo r er den 
bevaret.

Med hensyn til stjernebæ ring og maskeløb 
drejer det sig om to helt forskellige skikke:

N r . l .  H elligtrekongersangernes optog 
med stjerne har indsam ling som det prim æ 
re. Det er ikke specielt vigtigt at gætte, hvem 
der kommer. M askeringen tjener til at fo r
stærke det form elle og højtidelige. Det e r en 
synge-for-gave-tradition.

Nr. 2. H elligtrekongersløbet h ar ukende- 
lighedsm asken som det væsentligste træk, 
indsam ling som noget undero rd n et. Det d re 
je r  sig om at skabe en form  fo r  orden i tilværel
sen ved hjælp a f  uorden. Det hele må ikke gå ud 
i ét. For at erkende hverdag må vi have et 
modstykke = fest. H verdagen er den  no rm a
le sociale orden. Fest må da blive det m odsat
te dvs. unorm al social o rden  m ed rollebyt
ning og en ellers utilladelig »baglæns« op fø r
sel. De m askerede, som til daglig e r u n d e r
lagt sam fundets regler, har m ulighed for at 
sætte dem  til side.

Mange andre ting kunne trækkes frem  til 
belysning af, at vi h ar tæ nkt ens -  i vidt fo r
skellige egne a f E uropa. De samme ting vil 
også kunne belyse, at vi h ar handlet forskel- 
ligt.

Den polske stjerne (fig. 3) er forsynet med 
papirklip, en udsm ykningsform , der som 
husflid har været i stand til at overleve i ma- 
skinalderen. I turism ens tjeneste er klippe
kunsten nu lanceret som national kunstart, 
noget næ r indbegrebet a f polsk folkekultur.

Vi har også papirklip i sam lingerne fra 
dansk bondekultur, m en her er de så godt 
som udelukkende benyttet ved særlige an led
ninger, nemlig som udsm ykning på m inde
blade, gække- og bindebreve. Dem kan vi 
godt finde hæ ngende indram m et i danske

bondestuer, m en de har ikke -  som i m ange 
tilfælde de polske klip — haft stuens udsm yk
ning som den  egentlige funktion.

De danske bindebreve og deres funktion 
krævede selvfølgelig særlig om tale, m en d e r
udover var der god an ledning  til at kom m e 
ind på begrebet folkekunst og få diskuteret:

Findes d er en nationalkunst eller en egns- 
kunst — eller måske snarere en klassekunst? 
Er det virkelig rigtigt, at en g ru p p e  m enne
sker frem bringer og/eller om giver sig m ed 
bestem te ting og udsm ykninger, som angi
ver, at det er de m ennesker, det d re je r sig 
om? Hvad er det egentlig for noget -  dette at 
være et folk? H ar vi ting, d e r udtrykker, at vi 
er et folk? H ar vi noget fra de andre? Tem aet 
folkekunst var en god indgang til alt dette, 
men samtidig et tem a, d er ikke m åtte over
spilles i begejstring; nogle kølige overvejelser 
måtte med.

Som så m ange gange før i m useum sanlig- 
gender er det givende at gå til Sverige for at 
finde udtryk for noget, som antagelig lidt se
nere vil blive aktuelt i Danm ark.

H vert år afholdes i Sverige en in d v an d rer
nes kulturfestival, hvor det har vist sig, at 
trods o p fo rd ringer til at give ud tryk  for n a
tional ku ltu r i allerbredeste forstand, h e ru n 
der også såkaldt seriøs litteratur, m oderne 
musik og arbejdersange, så er det mest ano
nymt og kollektivt skabt folklore m ed rø d d e r 
i landsbylivet, som anm eldes til festivalen.

O rdet folklore skal h er såvel som i det føl
gende tages i allerbredeste betydning, dvs. 
som ytringer a f såvel åndelig som m ateriel 
kultur.

I en svensk bog om em net: Invandrarfolk- 
lore -  F inland/Polen/U ngern opsum m eres 
synspunkterne for og im od støtte til denne 
form  for nationalitets- og identitetsdyrkelse.

H vad der taler for:
Folkloren kan tilgodese im m igranternes m å
ske vigtigste åndelige basisbehov: Den natio
nale selvhævdelse. I den  daglige kam p for 
arbejde og bosted er d er ikke kræ fter til 
overs for de m ere ra ffinerede kulturaktivite
ter -  m en derim od nok til folkedans, d rag t
frem stilling og andet kunsthåndvæ rk ... Det 
er kollektive foreteelser, som de m ange tør 
vove sig ud i uden  at genere sig. G ennem
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sådanne aktiviteter skærpes også interessen 
for and re  ting.

H vad der taler imod:
Folkloreinteressen isolerer m ennesket fra 
dagens virkelighed. Folkloren h ar en  indbyg
get konservatism e i og m ed at den  gennem  
sin idylliske tidløshed »foreviger« en blot og 
bar museal sam fundsstruk tu r. Man kan ikke 
bare ernæ re sig ved det forgangnes skøn- 
hedsideal. Nogle kritikere h ar sagt, at det 
hele bare går ud på at skaffe svenskerne bil
lig underho ldn ing  og døve en eventuelt d å r
lig sam vittighed ved at vise dem  »alle syngen
de dansende sjæle«.

En vis skepsis over for bugnende folklore- 
sam linger er h er på sin plads. M useum sver
denen har fået at føle, at de tider e r kom m et, 
hvor d er er stor lyst til at lege m ed k u ltu rh i
storien. En ønskesituation vil nogen måske 
sige, m en så ligetil er det nu  ikke.

M ange års eksperim enter h a r skabt stor 
begejstring for væ rkstedstanken: Kom og 
drej din egen krukke, væv dit eget bælte eller 
hvad d er måske bliver aktuelt i m orgen: Lav 
din egen hellig trekongersstjerne — gå i p ro 
cession og få en oplevelse!

M ange aktiviteter er sat i gang af mu- 
seum sfolkene selv, m en sagen er blevet svær 
at styre. Der er m ange g rø fte r at falde i -  
nogle endda m ed m odsat fortegn. Som oven
for nævnt kan m an lave ting, som det blev 
gjort »i gamle dage« -  og begejstres. Men 
m an kan også få dem onstrere t eller oven i 
købet få at m ærke på egen krop, hvor frygte
lig besværligt det var i de selv sam m e »gamle 
dage«, hvor det tog så lang tid! H erom  har 
en af vore mest e rfarn e  m useum sundervise- 
re Lilli Friis skrevet en artikel: Falsk fo rnem 
melse. »Hvad er lang tid?« spørges d er her -  
»tingene tog den  tid de skulle tage. Hvad 
m an var vant til«. Jam en  gør det noget -  d en 
ne legen m ed kulturh istorien  på alle m ulige 
m åder. Gør det noget, at m an i M atador -  
det er en dansk fjernsynsserie — hæ nger pi
gens husholdningsskole ud, fordi den læ rer 
hende at pibe en præstekrave, for sæt nu  hun  
skulle blive gift m ed en præst! Noget næ r en 
kulturhistorisk um ulighed — ikke gifterm ålet 
m ed præ sten — m en pibningen af p ræ stekra

ven. Dette var specialistarbejde -  også d en 
gang -  noget som kun få bestred, og som den 
praktisk indstillede husholdningsskole ikke 
ville tage på sit program .

Jam en  gør det noget, n å r kun få kan se, at 
det er forkert, m edens flere m illioner m orer 
sig. G ør det noget, at et a f vore store teatre 
lader en 1700-tals person op træ de i hæklet 
vest, endskønt hækling en d n u  ikke var kendt 
på det tidspunkt?

Nej, som en lang række enkeltfæ nom ener 
gør det selvfølgelig ikke noget. Men de m an
ge skæve indfaldsvinkler til kulturhistorien  
sætter efte rhånden  deres præg. Det virker 
generende, når m an f.eks. sam m en m ed et 
hold vil gennem gå kvindernes livsmulighe
d er set i lyset a f håndarbejdsfæ rd igheder og 
redskabsbrug, således som det kan dem on
streres i vore sam linger.

Ø nsket om at oplyse så g rund ig t som m u
ligt er til stede, m en sam tidig m å m an konsta
tere, at d er er et vist svind i den viden om 
genstande og deres brug, som gives videre 
fra den ene generation  a f m useum sm edar- 
bejdere til den  næste. En påm indelse om 
egen uvidenhed kom sam tidig m ed undervis
ningen i em net vinterskikke, hvor det netop 
drejede sig om helligtrekongersstjernen. Der 
blev forespurgt, om m useet havde tegninger 
eller beskrivelser a f en sådan stjerne, som 
m an havde planer om at frem stille til et op
tog; dog ikke vores udstillede stjerne, for den 
var ikke rigtig!

At en ting ikke er »rigtig« er noget a f det 
værste, m an kan sige til en m useum sm edar- 
bejder, så derfo r: H vorfor var den  ikke 
rigtig?

Der er for m ange takker, lød svaret. En 
Bethlehem sstjerne eller fødselsstjerne skal se 
ud som Davidsstjernen, dvs. være dannet a f 
to ligesidede trekan ter, d er skæ rer hinanden. 
På den m åde bliver d er kun seks takker. M u
ligvis har de ældste processionsstjerner set så
dan ud, m en alle de stjerner m useet ejer m ed 
»forkerte takker« er da udtryk for, at et 
form sprog -  en kirkelig symbolik -  for 
længst er glem t — også hos stjernebrugerne.

Forklaringen på det seks-takkede: F jerner 
man alle takkerne på stjernen, får m an en 
sekskantet figur -  en bicelle. De gamle ligki
ster havde samme form  i tværsnit. Bilarven
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SÆSONEN 1984

FOLKLORE 
LUNCH

XtUf
(K W A iH O m .

SAS Royal Hotel præsenterer i sæsonen 1984 en nyhed, 
som alle arrangeret af inrist-.'ffaui#- os frokostiorangemsnter 
har suWtet efter:

FOLKLORE LUNCH
Intet mindre end en naturtro, dansk ijondestod danner BWitnea 
ojn dette wangeroem. og p4 gårdspladsen serveres de! 
overdådige "store, koide bort" ved tange tw de æed red- 
ternede duge og levende ty«.

Spilleroandsmssjk, folkedans. præsentation af fogcedrøgter, 
pelsopvisrurig. borddaskning og frernstiiføtg ef dartsk smerrefetwi 
er nogle af 4e ejepemer, som indgår»imderitoidwngen.

1vestibulen har vi i en Tade" indrettet en salgsbod med typiske, 
danske kvalitetsprodukter og en iKUtilfcRg «f gamle, dasske

Aitsammen ingredienser, soro g»r FOLKLORE LUNCH til en 
oplevelse for såvel turister som forretningsfoft. Ogsa prisen 
er attraktiv.

Dkr. 115,-pr. person
ittci. veScorostdrink og kaffe.

FOLKLORE LUNCH Rnder sted mandag, orødag og fredag 
fra kl, |2  til Id. !4ipW»den4.jutiitø7.sepleroh9r 1984.

Vi kan desuden tilbyde FOLKLQRt LUNCH som sm- 
arrsngeitsent iteie 4ret rundt. tit tode frokos* og rmddag.

Venligst indhent tilbud fra vor baaketafdeftng »å telefon 
{01)141413.

Xtttf
SAS RDVAl, HOTEL 

Kobentavn

venter på sin tid -  og den  døde i kisten venter 
på genfødelsen. Det sker, når stjernen atter 
får stråler. Vejen gennem  det sekskantede er 
vejen til livet. Søer og b rønde er jo rd en s m o
derm unde, derfo r var de gamle bybrønde of
te sekskantede.

N år folk har haft en ting i brug, så er den 
»rigtig« set med m useum sfolks øjne. Spørgs
målet om rigtighed bliver også aktuelt, når 
anm odninger om m ateriale til genskabelse a f 
fortiden strøm m er ind i større m ængde. 
Skulle museet så gå i spidsen og udnytte no
stalgibølgen i en slags salgsfrem stød: Hellig-

Fig. 14-15. Vores gode gamle håndværk og folklore er 
brugbare reklamer. I  enkelt design — selvklæbende mær
kat til en bilrude — eller i kontrastfyldte sammensætnin
ger — hotelbrochure 1984. Fot. N . Elswing.

trekongersstjerner i samlesæt — en m iniature!
Forfatteren  til bogen om Helligtrekongers- 

løbet på Agersø tager klar afstand fra tanken 
om bevidst genoplivning a f gamle skikke, thi 
han vil »ikke give de sm ukke gamle trad itio 
ner tilbage til »folket«, folk har de traditio
ner, som de har b rug  for«. H ertil ønsker 
denne artikels fo rfa tter at tilføje: Og derfor, 
når sam fundet æ n d rer sig, må også skikkene 
æ ndre sig og nogle a f dem  falde bort.

U ndervisningen i sam lingerne blev såvist 
ikke kedeligere efter frem førelsen af oven
stående synspunkter. Tværtim od gav det an 
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ledning til m ange diskussioner om sam lin
gernes b rug  i forbindelse m ed gamle og nye 
skikke -  h e ru n d e r ikke at forglem m e det ny
este hit: Pinsekarnevallet. I øvrigt e r d e r sta
dig fri m arkedsføring for gamle skikke.

Det blev nævnt i ind ledningen , at kursus 
blev realiseret på et tidspunkt, hvor d er var 
gået m ode i interessen for indvandrerku ltu r. 
Der var — og er — ligeledes m ode i begrebet 
håndværk. R eklam ebranchen har haft et 
godt øje for det og forstår at vække m indel
ser om kring det gedigne håndvæ rks kvalitet. 
Man kan således få sine bukser skåret a f buk- 
sesnedkeren og sko og støvler form et af 
skindsm eden. Den lokale radio- og T V -repa- 
ra tø r vil gerne kalde sig lydsnedker, og det 
bedste brød får m an fra »Deres H åndvæ rks
bager«.

Der m åtte slås hul på m yten om det ædle 
håndlavede i m odsæ tning til det usle ma- 
skingjorte. Det m åtte forklares, hvorledes 
børn  og voksne i årene om kring å rh u n d re d 
skiftet k onkurrerede m ed m askinerne om at 
fremstille billige varer. N år ting på denne 
måde skulle laves hu rtig t og af skrøbelige 
m aterialer, greb m an til funktionelt overflø
dig udsm ykning. Det hjalp m ed til at skjule 
defekter -  og skjule, at de var lavet a f dårlige 
m aterialer. På den  tid kunne således også det

Fig. 16-17. 
Artiklen har om
talt forskelle og 
ligheder i euro
pæisk tradition. 
Sengen som hu
sets pryd har væ
ret een a f  lighe
derne. Tegnerens 
og forfatterens 
sengesteder un 
der besøg hos hvi
derussiske bøn
der, Polen 1965. 
Tegninger Dea 
Trier Mørch. 
Privateje. Fot.
N . Elswing.
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håndgjorte kom m e i miskredit.
Disse billige håndlavede ting h ar m useet 

ikke, m en de h ø re r m ed i historien -  og ikke 
m indst i h istorien om, hvad børn  har lavet. 
H erm ed er vi tilbage ved vores udgangs
punkt -  det d e r sam tidig dannede ind led
ning til en gennem gang a f sam lingerne. 
Hvad h ar vi dér, som børn  h ar lavet?

For pigernes vedkom m ende er d er en klas
sisk genstandsgruppe, m an straks ville pege 
ud: Læ rekludene, d er må betragtes som op- 
læringsstykker i syhåndværket. Deres m estre 
har været mellem otte og ljo rten  år gamle. 
Der findes ikke tilsvarende oplæringsstykker 
for d rengene. Deres virke kan måske findes i 
ting til leg og til løjer ved årets fester.

For nu en sidste gang at vende tilbage til 
vinterskikkene så e r det muligt, at drenge 
har lavet nogle a f de rum lepotter, som de 
anvendte til egne nytårsløjer.

En rum lepotte er et prim itivt m usikinstru
m ent -  hvor en potte overspæ ndt m ed en 
svineblære d an n er klangbund for de lyde, 
der frem kom m er, n år m an m ed fugtede fin
gre gnider på et rø r nedstukket i svineblæren 
(fig. 1 nederst t.v. og fig. 11-13).

I litteratur om em net fra om kring år 1900 
siges det, at det var »de m indste børn« eller 
»drengene«, d e r gik m ed rum lepotte nytårs
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aften. De unge karle havde bøsser, når de 
skulle skyde nytår ind. De om kringgående 
bø rneg rupper spillede og sang nogle vers a f 
»rummelpotvisen« og blev trak tere t m ed æb
leskiver, pebernødder og andre  godter. Søn
derjylland er det sted i D anm ark, hvor de 
sidst omtales.

Enkelte kan endnu  kunsten at lave en ru m 
lepotte, og på egnsm useet LI. K olstrupgård 
ved Å benrå h ar A nne H elene Michelsen lært 
fra sig til nabobørnene. N ationalm useet fik 
lejlighed til at se, hvordan det foregik i ju len  
1981. H er skabtes ikke nogen »falsk fo rnem 
melse«. Helt klart blev d er svaret på spørgs
målet, om de så skulle b ruge deres nylavede 
rum lepotte nytårsaften? »Nej, fo r det gi’r 
ikke højt nok knald.«

Der blev optaget en 8 mm film, d er viser, 
hvordan en rum lepotte må laves i fællesskab. 
Man kunne forestille sig, at det sam m e var 
tilfældet tidligere -  m en det ved vi intet om. 
Kun selve skikken »at gå m ed rum lepotte« er 
beskrevet. Filmen er optaget som beskrivelse 
af en frem stillingsproces, m en måske egner 
den sig også til undervisning -  et spørgsm ål, 
der selvfølgelig blev d rø fte t m ed holdet.

Mon ikke det på nuvæ rende tidspunkt er 
blevet klart, at d e r var så m eget — for meget. 
A ndre m åder — andre opdelinger kan tæ n

kes; det skal der ikke tages stilling til her. Et 
første forsøg m å nødvendigvis have sine 
blindgyder.

Et forløb, som ikke er om talt i det foregå
ende, skulle gerne m ed igen: Forholdet til 
vore polske indvandrere, hvis »samlede 
skæbne« vi kender i flere generationer.

Det må også være m uligt — og i høj grad 
ønskeligt -  netop i et tværfagligt kursus at 
indflette litteratur. H er tog vi det i et byttesy
stem: Hvad siger vi om dem  — hvad siger de 
om os.

Nogle a f de nyeste bøger Polen — D anm ark 
er skrevet og illustreret a f  grafikere m ed sans 
for tingsverdenen: H vordan  vi in d re tte r os, 
hvad vi om giver os m ed. Om  Polen er det 
Dea T rier M ørchs bog a f sam m e navn — om 
D anm ark er det Alicja Fenigsens bog om at 
være ung  im m igrant i K øbenhavn, fanget i 
sætningen: »Der var så meget.« Kan hæ nde 
der er sket en afsm itning til titlen på denne 
artikel. Det er i hvert fald rigtigt: Vi har så 
meget.
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Priorsløkke
— en befæstet jernalderlandsby fra ældre romersk je rnalder ved 
Horsens

A / F l e m m i n g  K a u l

Fig. 1. Landskabsbillede. Prior slikke-landsby enfindes på den forhøjning, der ses til venstre fo r  skurvognen. Udgrav- 
ningsfelterne til højre fo r  denne skurvogn befinder sig omkring befæstningens ene flanke, hvor palisadens træ er 
bevaret, set mod SØ.

En a f de største landvindinger inden for a r
kæologien i de sidste 25 år er den  udstrakte 
brug  af gravem askinen i forbindelse m ed af
dæ kningen a f stø rre jo rd flad e r. Isæ r ved u n 
dersøgelser a f je rn a ld eren s  bopladser e r m a
skiner blevet et lige så vigtigt redskab som 
skovl og graveske.

Jerna lderhuse  havde m an dog kendt i ad 
skillige år, og m ange vigtige arkæologiske 
undersøgelser havde givet uvurderlige oplys
ninger om vore je rn a ld erb ø n d ers  huse og le
vevis. Bl.a. skal nævnes de store undersøgel
ser a f byhøjene i Thy. M en m an m anglede 
stadig de arealm æssigt helt store udgravn in 
ger, d er kunne give et overblik over landsby
ens karakter og størrelse. U nder krigen blev 
en landsby i B orrem osen i H im m erland u n 
dersøgt, m en her er det dog ikke helt klart, 
hvilke huse d er er samtidige.

U ndersøgelser a f hele landsbyer begyndte 
for alvor i første halvdel a f 1960erne m ed en 
m indre, indhegnet landsby ved gården  
G røntoft mellem R ingkøbing og Holstebro, 
dæ kkende et areal på ca. 90 x 30 m. Der 
fandtes fem huse på 10-15 m ’s længde med 
stald i den ene ende og beboelse i den  anden, 
et arrangem ent der fortsæ tter hele je rn a l
deren  igennem ; desuden  er der et antal byg
ninger uden stald, som kan forstås som lader 
el. lign., eller beboelseshuse for dem  i lands
byen, d er ikke ejede kvæg. Der er forskel på 
de fem huses størrelse, m en m an kan ikke 
tale om, at ét bestem t dom inerer billedet. 
Denne landsby er fra ca. 300-150 f.Kr., m en 
de følgende års udgravninger ved G røntoft 
gav klynger a f huse, der viser, at lignende 
landsbyer går helt tilbage til den  ældste je rn 
alder om kring 500 f.Kr.
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Fra å rh u n d red e t op til Kristi fødsel er u d 
gravet en landsby ved H odde mellem 
G rindsted og Varde på ca. 160 X 90 m; lands
byen er altså større end tidligere. Ved H odde 
er der i m odsætning til landsbyerne ved 
G røntoft tale om én bestem t gård, der dom i
nerer landsbyen; der er altså blevet større 
forskel på folk, noget d e r også kan aflæses i 
tidens gravm ateriale, hvor rige våbengrave 
begynder at dukke op; denne gårds hoved
bygning er større end de øvrige bondegårde, 
nemlig ca. 20 m, og sidebygningerne er stør
re og flere end ved landsbyens and re  gårde. 
De øvrige gårdes hovedbygninger er ca. 15 m 
lange og kan have to, én eller slet ingen side
bygning. De ca. 20 gårde ligger alle lige in 
den for hegnet, d er om giver landsbyen, de 
har egne indhegninger, og m idt i landsbyen 
er der en åben plads. H oddelandsbyens ef
terfølger, som h ø re r til i tiden lige efter Kristi 
fødsel, er fundet nogle få h u n d red e  m eter 
derfra, m en er endnu  ikke intensivt u n d e r
søgt.

Fra æ ldre rom ersk je rn a ld e r (0-200) kan 
nævnes den noget specielle landsby ved 
Overbygård i det sydøstlige Vendsyssel, som 
består af huse a f sædvanlig jerna ldertype, 
men husene er nedgravet i u n d erg ru n d en , 
en specialitet for L im ljordsom rådet. Tæt op 
til hvert hus’ langside findes en sidebygning, 
som ligeledes er nedgravet. H usene m ed d e
res sidebygninger ligger i forlængelse af h in 
anden på hver side af et vejforløb.

Men det største projekt m .h.t. store flade
afdækninger af je rna lderlandsbyer er at fin
de ved Vorbasse 30 km vest for Vejle, hvor 
Vejle M useum og N ationalm useet i en årræ k
ke har sam arbejdet ved udgravninger a f hele 
8 landsbyer fra tiden lige før Kristi fødsel og 
op til vikingetidens slutning om kring år 
1100. Ikke m indre end 180.000 kvadratm e
ter er undersøgt, og der graves stadig! Hver 
landsby har ligget på det samme sted i 100- 
200 år, så er den flyttet nogle få h u n d red e  
m eter. Landsbyerne fra slutningen af førro- 
mersk je rn a ld er og æ ldre rom ersk je rn a ld e r 
er kun undersøgt så m eget, at m an kunne 
konstatere deres alder, varighed og udstræ k
ning. I æ ldre rom ersk je rn a ld e r synes hvert 
gårdsanlæg at bestå a f flere bygninger. Des
uden er der på det store undersøgte om råde

fundet et par enkeltgårde m ed flere bygnin
ger omgivet a f et hegn. Sådanne enkeltgårde 
kendes også fra and re  lokaliteter og kendes 
allerede fra yngre førrom ersk  je rn a ld er.

De vigtigste resu ltater fra Vorbasseunder- 
søgelserne stam m er dog fra landsbyerne fra 
yngre rom ersk je rn a ld e r og senere. O m kring 
år 200 begynder vi at kunne se en æ ndring  af 
landsbystrukturen, gårdenes hovedbygnin
ger bliver større, og d er kom m er flere ru m 
inddelinger, også sidebygningerne vokser -  
desuden viser hegnene ru n d t om de enkelte 
gårde, at selve gårdspladsens areal er blevet 
større; det er nu  kun ganske få gårde, som 
ikke har sidebygninger. I 300-tallet når Vor- 
basse-landsbyen et hø jdepunk t — den  dæ kker 
nu et areal på 400 X 250 m og består a f to 
ræ kker indhegnede gårde, som ligger på 
hver side a f et åbent areal. Landsbyen har 
bestået a f 20 store gårde m ed en hovedbyg
ning, der ofte er over 30 m, og m ed 1-3 side
bygninger. Også i denne landsby kan vi se, at 
der var forskel på folk, idet der findes en 
særlig stor gård, som ligger inden  for en ind 
hegning på 74 x 54 m. H ovedbygningen er 
ikke m indre end 46 m lang. På gårdspladsen 
lå også tre m indre huse samt ét uden  for går
dens hegn. En landsby fra sam m e tid og m e
get lig denne fra Vorbasse er undersøg t ved 
N ørre Snede i Midtjylland.

Også fra både germ ansk je rn a ld e r og vi
kingetid er der gjort vigtige fund  a f lands
byer ved Vorbasse, m en det vil her føre for 
vidt at kom m e ind på den videre udvikling; 
det skal blot nævnes, at der fra vikingetid 
kendes langt større gårdsanlæg, virkelige 
storgårde, om fattende en d n u  flere byg
ninger.

Således h ar en række store udgravnings- 
projekter inden for de seneste år, hvoraf de 
her nævnte kun er en del, givet os et langt 
m ere sam m ensat billede af je rn a ld eren s  
landsby og derved også a f sam fundet selv. Vi 
kan nu følge landsbyens udvikling fra en 
g ruppe m indre gårde i en fælles indhegning  
til vikingetidens storm andsgård . Men arkæ o
logerne bringer stadig nye brikker til fo r
ståelse a f denne udvikling for dagens lys. Så
ledes har arkæologer fra N ationalm useets 
1. afdeling i årene 1980-83 foretaget en om 
fattende totalundersøgelse a f en jernal-
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Fig. 2. Plan over landsbyens første hovedfase med huse og hegn udtegnet.

derlandsby på et om råde lige no rd  for H o r
sens i Østjylland. Pladsen dæ kker æ ldre ro 
m ersk je rn a ld er (0-200 e.Kr.), dvs. netop  den 
periode, som ved H odde og Vorbasse e r ble
vet undersøgt knap t så intensivt, og desuden 
er den fra det østjyske bakkeland, hvor d er 
ellers ikke er to taludgravet je rna lderlandsby
er. Denne plads kan d e rfo r give nye oplys
n inger om landsbyens udseende i denne tid; 
tilmed er den befæstet, et ellers u kend t træk. 
Endelig fandtes bevarede dele a f bygnings
tøm m er, som har bibragt os et bedre ken d 
skab til datidens husbygningsteknik.

Lokaliteten kaldes Priorsløkke efte r en 
næ rliggende m ark, d er i m iddelalderen  var 
klostergods. Landsbyen ligger på en holm  i 
H ansted Ådal, hvor d er kun er adgang  til 
fast land m od syd; den  ligger ikke langt fra 
åens udm und ing  i H orsens Fjords inderste 
vig, N ørrestrand . H er ved u dm und ingen  
snævrer ådalen sig ind, m en ellers e r d e r tale 
om en bred  og fugtig ådal, som stræ kker sig 
langt ind i landet omgivet a f  frodige østjyske 
bakkedrag.

Siden 1973 havde N ationalm useet haft 
denne lokalitet i den  så fundrige  H ansted Å- 
dal i kikkerten, idet d e r neden  for holm ens 
skråning et par steder var pløjet lerkarskår 
op, som kunne dateres til æ ldre rom ersk 
jerna lder. Men først, da d er i 1980 opstod 
planer om et parcelhusbyggeri, blev en 
egentlig arkæologisk undersøgelse aktuel. I

første om gang koncentreredes undersøgel
serne om tykke lag m ed kulturjord , dyre- 
knogler og lerkarskår neden  for skråningen, 
m en i de forløbne udgravningskam pagner 
undersøgtes selve landsbyen på holm en, 
samt befæstningen, som findes, hvor lands
byens eneste adgang til fast land er. D er er 
blevet gravet i sam m enlagt næsten et halvt 
år; undersøgelserne finansieredes a f Rigsan
tikvarens Arkæologiske Sekretariat, Horsens 
K om m une og N ationalm useet.

Selve den store fladeafdæ kning h ar kon
centrere t sig om et areal på ca. 150 x  75 m 
øverst på holm en; h er e r undersøgt ikke 
m indre end 47 større eller m indre huse, fra 
små udhuse eller staklader til langhuse på 
over 15 m ’s længde, alle fra de to første å r
h u n d red er e.Kr. I de større huse m å d er ha
ve været beboelse i vestenden og stald i østen
den; ganskevist er sporene efter båseskille
rum  ikke bevaret på Priorsløkke, m en fund  
af bedre bevarede huse fra and re  pladser an 
tyder, at dette h ar været tilfældet. H usene er 
om kring 5 m brede. De er a f den sædvanlige 
oldtidstype, hvor de tagbæ rende stolper har 
stået parvis inde i huset, så der frem kom m er 
en slags treskibet hus; det e r altså ikke væg
gene der bæ rer taget, således som det for det 
meste er tilfældet i huse fra vor tid. H er på 
pladsen er det som oftest kun stolpehullerne 
efter de dybe tagbæ rende stolper, d er er be
varet, væ gstolpehullerne h ar ikke været gra-
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Fig. 3. Plan over landsbyens anden hovedfase med husene udtegnet. Nederst ses befæstningen, som må være opført 
allersenest i landsbyens historie. Befæstningens grav er skraveret.

vet så langt ned og er blevet fjernet ved se
nere tiders pløjning. Kun hvor indgangene 
har været, er der næsten altid vægstolpehul- 
ler bevaret — her havde m an åbenbart b rug  
for en kraftigere konstruktion.

Ikke alle husene har dog stået samtidig; 
det viser bl.a. det forhold, at flere huse »lig
ger oven i hinanden«. På Priorsløkke er der 
desværre ikke m ange hegn bevaret, som fo r
binder husene og derm ed  kan fortælle p ræ 
cist, hvilke huse der har stået samtidig. På 
den anden side kan m an ud fra overlapnin
ger de enkelte huse imellem og overlapnin
ger af de enkelte stolpehuller fra to huse få et 
rimeligt indtryk af, hvad d er e r ældst og 
yngst. Også visse træk m ed hensyn til h u 
senes konstruktion og størrelse kan hjælpe til 
ved opdelingen a f de m ange huse i ældst og 
yngst. Herved er det lykkedes at opdele 
landsbyen, eller snarere landsbyerne, i to ho
vedfaser, d er i opbygning adskiller sig m ar
kant fra hinanden. Ved enkelte a f husene 
kan det være svært at vurdere, hvorvidt de 
hører til den første eller den anden  hovedfa
se -  det gælder især nogle huse i den  sydøstli
ge periferi a f pladsen, hvor der hverken er 
overlapninger eller hegn.

De to plantegninger viser landsbyens to 
hovedfaser m ed disses huse m arkeret. Des
uden ses på udtegningen  af den anden  ho
vedfase befæstningen nederst. Den anden 
hovedfase vender vi tilbage til nedenfor. Ved

første fase, d e r om fatter 14 huse, ser vi, at 
der er tale om huse a f re t ensartet størrelse, 
om kring 10-11 m lange, ofte m ed fire par 
tagbæ rende stolper, m en også huse m ed tre 
par er til stede. Alle ligger i re tn ingen  nord- 
vest-sydøst, forholdsvis jæ vnt sp red t ud; m od 
syd forb inder nogle hegn de enkelte huse. 
Ikke alle huse i denne hovedfase behøver at 
have stået samtidig, måske er der i virkelig
heden tale om to m indre landsbyer, d e r har 
afløst h inanden. M ange a f husene h ar fået et 
eller de fleste a f de tagbæ rende stolper u d 
skiftet i deres levetid. Ved de 10 huse m ed 
fire sæt tagbæ rende stolpehuller kunne det 
interessante forhold iagttages, at kun hvor 
huset er blevet renoveret, e r d e r vægstolpe- 
huller bevaret ved indgangene, m ed andre  
ord: En kraftigere indgangskonstruktion 
hæ nger sam m en m ed, om huset e r blevet sat 
i stand. Man kunne måske forestille sig, at de 
huse med den  kraftigere konstruktion ved 
indgangen, der er blevet sat i stand, e r de 
huse, hvori der h ar været beboelse, m ens h u 
sene i en lettere konstruktion ikke er blevet 
renoveret, fordi de tjente and re  form ål så
som lader, udhuse eller stalde.

Ved den anden  hovedfase er billedet fu ld 
stændig æ ndret. Nyt er stø rre bygninger m ed 
seks, ja  op til syv par tagbæ rende stolper. Dis
se større bygninger e r 15-16 m lange. Nyt er 
også m indre huse m ed tre  sæt tagbæ rende 
stolper, som er orien tere t m odsat de øvrige
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Fig. 4. E t udvalg a f  lerkarrene fu n d e t på Priorsløkke.

huse, altså nordøst-sydvest. D esuden er d er 
kom m et en del m indre bygninger til, som 
kun består a f to sæt tagbæ rende stolper.

De store bygninger, hvo ra f de fem ligger 
på række på den  bebyggede holms nordlige 
del, regnes for hovedbygninger til gårdsan
læg, mens de øvrige, herib landt de m odsat 
o rienterede, regnes som sidebygninger, hvis 
funktion kan have været udhuse, væ rksteder 
eller stalde. Især m od no rd  synes dette bil
lede klart nok -  hvis m an mellem de enkelte 
store bygninger træ kker en linje, da vil der 
frem kom m e en gård, som består a f en ho
vedbygning og 2-3 sidebygninger, hvoraf 
ihvertfald den ene altid e r et m odsat o rien te
ret hus m ed tre par tagbæ rende stolper; ved 
de øvrige huse er billedet lidt m ere uklart, 
dog ser det ud til, at d e r til hvert a f de to 
sydligste store huse h ø re r et m odsat o rien te
ret hus.

Ikke alle de m ange sidebygninger, som ses 
på planen, behøver dog nødvendigvis at have 
stået samtidig; mens næsten alle stolper er 
udskiftet i de store huse, så er der nogle a f de

m indre, som ikke har fået foretaget en sådan 
reparation, hvad d er kunne tyde på, at flere 
af de m indre bygninger kan have afløst h in 
anden. På den anden  side kan det være, at 
man ikke har ønsket at investere i en gen
nem gribende renovering a f m indre vigtige 
huse som f.eks. udhuse. For at få et helt kor
rekt billede af landsbyen i dens anden  hoved
fase, skal m an dog nok forestille sig lidt fæ rre 
sidebygninger end planen viser.

Som nævnt e r næsten alle stolper udskiftet 
i de store huse. Ved en nøje opm åling af stol
pehullerne i m arken kan arkæologen ret 
præcist følge en sådan gennem gribende 
istandsættelse a f huset. Nogle huse er rykket 
et stykke, i et tilfælde er indgangene rykket 
med, et hus er blevet forkortet og et andet 
hus er blevet en smule bredere; i and re  huse 
er der ikke æ ndret så m eget ved istandsættel
sen -  her har m an sat den nye tagbæ rende 
stolpe næsten hvor den  første sad.

Begge de to landsbyfaser falder, efter skår
m aterialet fra stolpehullerne at døm m e, in
den for æ ldre rom ersk je rn a ld er, perioden

176



fra Kristi fødsel til ca. 200. H vor længe de 
hver især har eksisteret er ikke let at sige, 
men nogle tiår må det have været, da så m an
ge huse jo  er blevet g rund ig t istandsat. F und
m aterialet fra husene er først og frem m est 
lerkarskår, der har de for perioden  så karak
teristiske facetterede og fortykkede rande. 
Skårm aterialet antyder (ang. 2. hovedfase), 
at det netop er de store huse, der har været 
brugt til beboelse, idet det er herfra , den  al
lerstørste del af den finere, o rnam en terede 
keramik stam m er — lerkar som har været til 
personlig brug; m en i disse huses østender 
har der sikkert tillige været stald. O rn am en 
tikken på den finere keram ik består som re 
gel af vinkelbånd dannet a f 2-3 parallelle, 
smalle furer. På de lidt grovere fo rrådskar 
kan man finde en ornam entik  bestående af 
en række fingerindtryk u n d er randen .

Hvilken funktion de øvrige bygninger helt 
præcist har haft, er svært at sige -  det kan 
som nævnt være lader, udhuse eller stalde. I 
en af sidebygningernes stolpehuller fandtes 
firkantede k lum per a f råler, så måske har 
der her været pottem agervæ rksted. Ikke 
langt fra denne bygning fandtes en aflang 
fordybning fyldt m ed træ kulsholdig jo rd , 
der tolkes som rester a f en ovn. Måske er 
lerkarrene blevet bræ ndt her. Den aflange 
fordybning kan ses i nordøst på planen, der 
viser den anden  hovedfase.

N år vi ser på de to faser eller landsbyer, 
falder skiftet i s truk tu ren  i øjnene. Mens den 
ældre fase nærm est peger tilbage i tid, mod 
landsbyer som G røntoft fra førrom ersk je rn 
alder, viser den yngre m ed sine otte gårde 
tydeligt frem ad, til yngre rom ersk je rn a ld er. 
Især de fire nordlige gårde, der ligger på 
række med sidebygningerne regelret place
ret, kan m inde om gårdtypen fra denne pe
riode ved Vorbasse. G årdsanlæ ggene er dog 
væsentligt større ved Vorbasse, og træ kket 
med en m odsat o rien teret bygning hørende 
til næsten hver større hovedbygning er noget 
nyt og særegent for Priorsløkke; udstrak t 
brug af m odsat o rien terede huse synes ellers 
først at komme frem  henim od vikingetiden. 
Desuden kan m an på Priorsløkke ikke rigtig 
udpege et bestem t gårdsanlæg, som dom ine
rer. Alligevel er der næ ppe tvivl om, at vi på 
Priorsløkke finder forløberen for den lands

bytype, som bliver reglen i yngre rom ersk 
jerna lder. Den yngre Priorsløkke-landsby 
danner således et mellem led mellem landsby
typen fra sen førrom ersk  je rn a ld er, som ken
des fra H odde i Vestjylland, hvor d er findes 
én stor gård m ed flere sidebygninger og et 
antal m indre gårde m ed få eller ingen side
bygninger, og så yngre rom ertids landsbyty
pe med større og klart sluttede gårdsenhe
der. Desværre m angler vi på Priorsløkke 
hegnene, d er kunne fortælle om den enkelte 
gårds afgræ nsning — hegnene er fo r
m odentlig pløjet væk. Ikke desto m indre er 
det klart, at landsbystrukturen  m ed sluttede 
gårde, som vi kender fra  yngre rom ersk je rn 
alder, her på Priorsløkke er ved at »samle 
sig«. Priorsløkke d an n e r således et vigtigt led 
til forståelsen af landsbyens udvikling i 
Danmark.

Disse resu ltater a f de arkæologiske u n d e r
søgelser er faktisk, hvad d er kunne tilfreds
stille enhver arkæolog; m en m arken ved 
Priorsløkke gav også and re  hem m eligheder 
fra sig. A llerede ved den  første udgravnings- 
kam pagne fandtes neden  for selve det bebyg
gede om råde dele a f en palisade; m en i m od
sætning til palisader fra and re  je rn a ld e rb o 
pladser er selve træ et h e r til stede. Ellers er 
træ et bortrådnet, og kun den  m ørke farve i 
jo rd en  viser grøften, hvori pæ lene har stået. 
Palisaden fandtes nem lig til dels i vådom rå
det, hvor træ et h ar kunnet undgå at rådne 
bort. Ved de efterfø lgende kam pagner blev 
det klart, at palisaden var en del a f en større 
befæstning til beskyttelse a f landsbyen. Som 
nævnt ligger den  på en holm i H ansted Ådal, 
og der er kun på sydvestsiden adgang over 
fast land. Det er på dette sted befæstningen 
findes. Den består a f en ca. 1 m dyb og ca. 3 
m bred voldgrav m ed re t stejle, skrå sider, 
bunden er flad eller ganske let buet. Graven 
har aldrig ført vand, m en må alligevel sam 
men m ed palisaden, som h ar stået inden for 
voldgraven, have udgjort en betragtelig  fo r
hindring. Voldgraven er ca. 121 m lang, 
mens palisaden er læ ngere, ca. 220 m. Vold
graven findes således kun, hvor d er var tørt 
land så snart d e r kom m er fugtige om råder, 
har disse åbenbart overtaget voldgravens 
funktion og dannet en naturlig  forh indring . 
Palisaden går dog læ ngere ud i de fugtige

177



Fig. 5. E t parti a f  palisaden hvor 
pælene er bevaret.

om råder, som for at beskytte flankerne, og 
det er her, at palisadens træ  er bevaret. Et 
sted er voldgraven afb rud t, og h er d an n er 
palisadegrøften en port i form  af et dobbelt 
»T«. B redden  var så stor, at vogne kunne 
passere igennem . D esuden har d e r ved over
gangen til vådom råderne været et par ganske 
smalle afbrydelser i palisaden, hvor m enne
sker kunne passere. Det er dog ikke kun her 
ved overgangen til det faste land at m an har 
beskyttet sig. På holm ens m odsatte side, ned 
imod åen, har m an gravet jo rd  a f skråningen 
for at gøre den  stejlere, vanskeligere tilgæn- 
gelig.

I de fugtige o m råder kunne vi, som nævnt,

stadig finde palisadens træværk; ialt er der 
142 egepæle, som er m ere eller m indre godt 
bevaret. I de fleste tilfælde er træ et dog ret 
m edtaget, og overfladen er råd n et bort, men 
ved palisadens sydøstre del var vi heldige: 
her var træets overflade fint bevaret, og til 
vor overraskelse viste det sig, at der var tale 
om dele af huse, m ed andre  o rd  genbrugt 
bygningstøm m er. De enkelte øksehug på det 
næsten 2000 år gamle tøm m er stod klare og 
tydelige. Træ et viste sig først og frem m est at 
være nedre og øvre dele a f tagbæ rende stol
per, altså de stolper som i to ræ kker har stået 
inde i huset, og som har båret tagkonstrukti
onen. De øvre dele er bevaret, fordi m an har
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Fig. 6. På dette billede ses voldgraven som en bred bræmme med mørk jord, der tydeligt adskiller sig fr a  den lyse 
sandundergrund. T il venstre herfor ses en smallere bræmme, hvor den mørke jord  afslører palisadegrøften, som i 
forgrunden ender i en T-formet figur, den ene side a f  porten ind til landsbyen.

vendt nogle af disse på hovedet i palisaden. 
De tagbæ rende stolper er dannet a f tvejer, 
som er tilhugget på en m åde, så tagkonstruk
tionens højrem  kan hvile i stolpens hulning. 
Stolpernes nedre ender er helt fladt tilhug
get i bunden , på siderne kan der være lidt 
tilhugning for at gøre stolpen helt rund . De 
tagbæ rende stolpers d iam eter h ar været om 
kring 25-30 cm, m en øverst er de naturligvis 
bredere. Endelig er der fundet nogle kløvede 
stykker, som vel må have tjent som vægplan
ker eller evt. dørkarm e. Dér hvor kløvningen 
ikke forløber helt lige, h ar m an m ed nogle 
øksehug gjort plankens overflade m ere plan. 
Disse bygningsdele giver os således et enestå
ende indblik i et je rn a ld e rh u s’ konstruktive 
detaljer -  det er jo  et stort held, at m an har 
vendt de tagbæ rende stolper på hovedet, så 
vi nu har de øvre ender, der har båret tag
konstruktionens højrem . Det er a f gode 
grunde sjældent, at arkæ ologerne kan u d 
grave noget, der har siddet om kring 2 m 
overjo rden!

Fig. 7. Snit gennem voldgraven; man ser de skrå sider 
og den flade bund. På dette sted er voldgraven ikke så 
dyb, idet vi er ved at komme ud i vådområderne, som 
overtager dens funktion . I  forgrunden, i den tømte pali
sadegrøft, ses to bevarede pæle.
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Fig. 8 og 9. E t par a f  de bedst be
varede stykker bygningstømmer, 
henholdsvis den øvre og den nedre 
del a f  en tagbærende stolpe. Foto
graferet lige efter optagelsen.

Iøvrigt synes en iagttagelse fra Priorsløkke 
at tyde på, at det ikke alene er i palisaden, 
m an har genbrugt bygningstøm m er: Et stol
pespor i et stolpehul gengiver nem lig form en 
a f det øverste a f en sådan tagbæ rende stolpe. 
Man kan forestille sig, at stolpen først har 
stået i et stort hus, hvor den  e fte rh ån d en  var 
rådnet nede ved jo rd en ; m an har så udskiftet 
stolpen m ed en ny, vendt den  gamle på ho
vedet og brugt, hvad d er var tilbage af den  i 
et hus, hvor der ikke behøvede at være så 
højt til loftet. H uset, som dette stolpehul hø 
re r til, er da også et a f de små udhuse m ed 
kun to sæt tagbæ rende stolper.

Bevarede dele a f huse fra denne periode 
er yderst sjældne. I nogle tilfælde har m an 
fundet forkullede husdele i b rand tom ter. Så
ledes er der fra den delvis udgravede landsby 
ved N ørre Fjand ved Nissum B redning  fra 
tiden op til og lige efter Kristi fødsel fundet

en forkullet b ræ ddedør lavet a f to egeplan
ker. Døren er 115 cm høj og ca. 50 cm bred. I 
en anden b rand tom t fandt arkæ ologerne de 
forkullede rester a f tagbeklæ dningens rafter. 
I denne tom t kunne også staldens båseskille
rum  og et skillerum mellem staldenden og 
beboelsesenden ses. Fra et tredje hus stam 
m er rester a f en firsidet planke m ed et tap 
hul, så tapningsteknikken kendte m an altså.

I en brand tom t fra byhøjen G inderup  i 
Thy fra æ ldre rom ersk je rn a ld e r fandtes og
så tagets ra fte r forkullet; imellem disse var 
d er lange bun d ter a f halm som tætning. Fra 
et andet a f byens huse var der rester a f et 
dørtrin  samt en d ø r bestående a f en træ ram 
me, hvorim ellem  der var vidjefletværk.

Fra en anden  a f Thys byhøje, Vestervig, 
stam m er fra sidste fase, nedbræ ndt i tiden 
kort efter år 400, et firsidet, forkullet træ 
stykke m ed fine udskæ ringer i dybt vinkel-
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Fig. 10, 11 og 12. Tre tegninger a f  det bevarede bygningstømmer. Der er tale om en øvre ende a f  en tagbærende stolpe 
med hulningen, hvori højremme har hvilet, om en nedre ende med den helt flad t tilhugne bund samt en kløvet planke, 
formodentlig en vægstolpe.

karvsnit, en teknik der også kendes fra tidens 
smykker. Måske er stykket en del a f  en d ø r
karm, måske er d er tale om en del a f et 
møbel.

Men det er først og frem m est i de no rd ty 
ske m arskegne, at der er frem kom m et velbe
varede bygningsdele. H er har det fugtige 
miljø om kring husene beskyttet træet. Især 
én plads, Feddersen W ierde, h ar nogle sæ r
deles gode bevaringsforhold, hvor hele ned 
re dele af huse m ed tagbæ rende stolper, væg
stolper og båseskillerum stadig står. Enkelte 
genbrugte stykker træ  viser, at de tagbæ ren
de stolper er frem stillet på samme m åde som 
på Priorsløkke. Den byggeskik, at hø jrem 
m en hviler i en hulning i den  tagbæ rende 
stolpe, synes således at have været vidt u d 
bredt i å rh u n d red e rn e  efter Kristi fødsel.

Selve befæstningen, dvs. palisaden plus 
voldgrav, er i forbindelse m ed en landsby

ganske enestående. Godt nok kendes d er be
fæstninger fra je rn a ld er, som f.eks. Borre- 
m osefæstningen i H im m erland fra  fø rro 
m ersk je rn a ld er, m en h er h ar d er ikke været 
regulæ r landsbybebyggelse sam tidig m ed be
fæstningen; først senere i perioden  opførtes 
landsbyen. Et ringform et voldanlæg m ed 
voldgrav, T ræ lbanken på geesten i T øn d er
m arsken, er datere t til æ ldre rom ersk  je rn a l
der, m en der synes ikke at være rigtig bosæt
telse inden for volden. Det sam m e gør sig 
gæ ldende ved et lignende anlæg fra samme 
periode, dog uden  voldgrav, fra  øen Sild lige 
syd for grænsen. H eller ikke and re  steder sy
nes der at være um iddelbare paralleller. Fra 
Holland kendes d er fra slutningen af fø rro 
mersk je rn a ld e r nogle landsbyer m ed vold
grave, m en de ser helt anderledes ud; det er 
regulæ re firkantede befæ stninger, som går 
udenom  hele bebyggelsen.
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Fig. 13. Rekonstrueret snit a f  hus, der indeholder de 
bevarede dele.

Gravens form , altså m ed flad eller ganske 
let buet bund  og re t skrå sider kendes dog. 
Således har graven ru n d t om Borrem osehol- 
m en denne form . En forsvarsvold, O lgerdi- 
get ved Haderslev, h ar en grav m ed samme 
form, om end dim ensionerne er noget større. 
O lgerdigets begyndelse synes at falde i tiden 
efter 150 e.Kr. Det publicerede m ateriale fra 
voldgraven ved Træ lbanken synes at vise en 
bred trugform , som ikke adskiller sig så m e
get fra Priorsløkkegraven.

H vorfor er netop Priorsløkke-landsbyen 
blevet befæstet, når så m ange landsbyer ikke 
er det? G runden  kan være, at pladsen ligger 
et ret strategisk sted, ved den  bedste over
gang over H ansted Ådal -  m an skal m ange 
km ind i landet for igen at kunne kom m e 
nogenlunde tørskoet over ådalen; sam tidig 
ligger Priorsløkke tæt ved H orsens Fjords in
derste vig, hvor H ansted  Å m u n d er ud. Vi 
befinder os således et sted, hvor både den 
nord-syd-gående trafik  og trafikken ind i 
landet ad åen skulle forbi. Faktisk er d e r ved 
tidligere arkæologiske undersøgelser tæ t ved 
landsbyen, foretaget a f H orsens M useum , 
fundet rester a f b ro er fra historisk tid. Nogle 
stenræ kker nederst ved dette overgangssted 
kan måske gå tilbage til Priorsløkke-landsby- 
ens tid.

Befæstningen h ar im idlertid ingenlunde 
stået i hele landsbyens tid. Vore m ange pro- 
filsnit i forbindelse m ed graven og palisade
grøften  fortæ ller, at den  først e r op fø rt m e
get sent i landsbyens historie, ja  faktisk ser

det ud  til, at d er ikke h ar været nogen bosæt
telse på stedet, efte r at befæ stningen er byg
get. E fter at den  er opført, er voldgraven 
langsom t groet til og er blevet delvis fyldt 
m ed vindaflejret sand. Øverst i voldgravens 
fyld er der dog en del lerkarskår, som må 
være pløjet ned fra banken, hvor landsbyen 
har været.

Sam m ensæ tningen a f palisadens tøm m er 
virker, som om bygningen a f palisaden er 
sket i stor hast og u den  den  store plan. K raf
tige, ru n d e  stam m er (pæle) står lige ved si
den af tynde i uregelm æssig takt, ind imellem 
kom m er flade, vel tildannede p lanker samt 
de på hovedet satte tagbæ rende stolper. Det 
er tydeligt, at det ikke er frisk træ  der er 
benyttet -  d er må være nedrevet huse for at 
skaffe træ  nok her og nu.

Det ser således ud  til, at landsbyen har væ
ret udsat for en  pludselig fare, og at den  ikke 
m odstod denne fare, idet der ikke synes at 
være aktivitet på stedet i form  a f bebyggelse 
efter opførelsen af befæstningen. Intetsteds 
er der genopgravninger i voldgraven, in tet
steds er d er fornyelser i palisadegrøftens lin
je. Om d er h ar været kæ m pet om kring 
Priorsløkke, kan naturligvis ikke siges med 
sikkerhed -  d e r e r dog i palisadegrøften fu n 
det døllen til en spydspids.

Hvis vi accepterer, at Priorsløkke-landsby- 
ens befæstning og opgivelse e r resultat a f  k ri
geriske begivenheder, så m elder spørgsm ålet 
sig, om vi kan kom m e næ rm ere arten  a f  så
danne begivenheder. Det er d e r faktisk en 
m ulighed for: Landsbyen kan ud  fra antallet 
a f byggefaser og keram ikken tilknyttet m eget 
vel være opgivet i sidste fjerdedel a f 100-tal- 
let e.Kr., som m ange steder i E uropa er en 
urolig periode; det er i denne periode, vi får 
de første alvorlige angreb på Rom erriget, 
m en også indbyrdes kæ m pede de germ anske 
folkeslag.

De arkæologiske fund  her fra D anm ark 
vidner også om m eget urolige tider: Store 
dele af de enorm e våbenofferfund  er nedlagt 
i denne tid -  våbenofferfund  som findes med 
jæ vne m ellem rum  i det østjyske fra Thors- 
bjerg syd for Slesvig til Illerup  Ådal ved 
Skanderborg. Disse våbenofferfund  regnes 
for at være krigsbyttet, som en sejrende hæ r 
har ofret til k rigsguderne som tak for god

182



Fig. 14. Jernøkse med firkantet dølle i et stolpehul tæt op 
til et a f  de store huse; med en sådan økse kan vort byg
ningstømmer være tilhugget. Den er 9,2 cm lang og 5 ,5  
cm bred ved æggen.

Tegningerne a f træ et e r tegnet a f stud.m ag. Lars J ø r 
gensen
S/H fotos i m arken e r op taget a f  m useum sinspektør 
C. L. Vebæk
Farvefotos er op taget a f  forf.
Genstandsfotos a f  fo to g raf L en n art Larsen

lykke. Der må således flere gange have været 
større slag m ed både fodfolk og rytteri i Ø st
jylland i denne tid. Ved H aderslev er (græn- 
se)volden O lgerdiget m ed voldgrav og palisa
de opført på dette tidspunkt, form odentlig  
for at beskytte m od en ind træ ngende fjende. 
Også andre  steder i Jylland kendes sådanne 
»diger«, som måske er påbegyndt i denne tid.

O pførelsen a f befæ stningen ved Priorsløk- 
ke-landsbyen og dens endeligt kan således 
sagtens afspejle de urolige og krigeriske tider 
i D anm ark i årtie rne  før å r 200; måske har 
en udefra kom m ende hæ r tilintetgjort den 
strategisk beliggende landsby på vej længere 
nordpå, til Illerup  Adal ved Skanderborg, 
hvor den samme hæ r er blevet slået i et stort 
og blodigt slag, og hvor det e robrede krigs
bytte blev overgivet til højere m agter.

Fig. 15. Fotografi a f  et snittet stolpehul, hvor stolpeaftrykket fremviser samme form  som de bevarede øvre ender a f  
tagbærende stolper. Altså endnu et eksempel på genbrug.
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Inspektør, velgørere og kirke — 
noget om Pesthuset i København o. 1750

Fig. 1. Pesth uset lå helt ude i de våde strandenge, mens institutionens kirkegård var placeret inde på tørt land (ved 
møllen). Som følge a f  den korte afstand til retterstedet blev henrettede forbrydere nedsat her. Udsnit a fJ . C. Gerckens og 
C. E hiers plan over Københavns jorder og grunde udenfor staden 1771. Stadsarkivet.

En kølig m artsdag 1769 kunne m an læse i 
Adresseavisen, at B endte Reusses, som var 
indlagt på Pesthuset i København: »og pleyde 
at gaa Æ rinder fo r  andre Lemmer imellem Hospi
talet og Byen, ... Onsdags Aften da hun skulde 
Hjem med noget hun havde at bære, druknet paa 
Vester Fælled imellem Broen og Pesthuuset, i det
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Vand som flyder over Marken og Veyen, da hun  
havde bundet sin Dragt paa sig, og derfor ikke har 
kundet hielpe sig selv over de vanskelige og dybe 
Stæder. Ellers er gerne hvert A ar nogle a f  dette 
Huuses Lemmer omkomne paa denne Mark, som er 
nu undertiden impassabel fo r  Gaaende og K ij-  
rende.«



Dramatiske dødsfald har altid været »godt 
stof«, m en de stakler, som skulle være d ru k 
net de forudgående år, kom ikke i avisen, og 
Bendte Reusses var nok heller ikke kom m et 
det, hvis ikke offentlighedens interesse for 
forholdene i Pesthuset var blevet vakt ved en 
bevidst indsats a f institutionens inspektør.

Pesthuset, også kaldet S. Hans hospital, var 
oprindelig opre tte t som epidem isygehus, 
men her anbragtes en række stakler, som blot 
havde det til fælles, at de havde svært ved at 
klare sig selv, og at and re  helst var fri for at 
have dem  i næ rheden . 1701 befaledes f.eks., 
at de tiggere, »som i deres A nsigter saa m e
get ilde er læderede, at m an fast maa have 
Afsky for at se dertil,« skulle hensættes dér. 
Institutionen var derfo r blevet lagt: »langt 
uden fo r  Byen ved Stranden ... Bygningerne vare 
(o. 1750) a f  Ælde ganske forraadnede, saaledes at 
man i hver Storm frygtede fo r  deres Nedstyrtelse 
paa indehavende Lemmer. Indretningen var a f  det 
ufordelagtigste og saa slet, at ingen veltænkende 
skulde have holdt det fo r  godt nok til umælende 
Kreaturer, og dog indeholdt dette Stced over 200  a f  
de ynkværdigste Medmennesker: Blinde, Krøblin
ge, Udtcerede, Vanvittige, Forstanden berøvede, 
Tungsindige, nogle altid leende, andre altid græ
dende.

Daarekisterne laa til den aabne Strand og M ark 
bygget over et Vand, som gav Stank om Sommeren 
og om Vinteren opfygede Sneen igennem de til 
Ureenheds Afløb indrettede H uller i Gulvene, Sne
en gjorde Iisbierge i Daarekisterne, hvorpaa de u- 
lykkelige Galne maatte ligge saa nøgne de var. 
D eraf indløb det gyselige Uheld, at i et Aar to i 
Daarekisterne, en M and og en Kvinde, ved lisen 
fik  Koldbrand i hver sine Fødder, som greb om sig 
til Fødderne fa ld t hele fra  dem og Benene stykkevis 
fortæredes, til de endelig kreperede — under Bevog- 
telse optagne i en Sygestue.«

Inspektøren
Denne m alende beskrivelse a f forholdene er 
-  muligvis i lighed m ed avisnotitsen -  fo rfa t
tet af institutionens inspektør Søren Tile- 
m ann Hempel. H an var a f kirurgslægt. Fade
ren, stadskirurg og postm ester Simon H em 
pel var indvandret fra Tyskland og havde slå
et sig ned i Fåborg, hvor han efterfulgtes i 
em bedet af den ene af de to sønner, som blev 
kirurger. Søren derim od gjorde karriere  in

den for det københavnske fattigvæsen og 
endte som inspektør for det fornem m e F re
deriks Hospital. H an søgte ved alle lejlighe
der, »saavidt mig var tilladt, at gøre Publikum  
rede fo r  det fattige Væsens Behandling ... (derfor) 
indflød adskillige anseelige Gaver til samme i A n 
ledning deraf til Pest-Huuset, som forhen var lidet 
eller intet bekendt ...« Bl.a. benyttedes forskel
lige små avisnotitser til at vække folks m edli
denhed. Den senere så betydelige fynske 
avisudgiver Søren H em pel (1775-1844) hav
de andet end navnet til fælles m ed sin 
farbror.

Inspektør H em pels sikre fornem m else for 
engageret form idling og veludviklede sans 
for at skaffe penge til hospitalet gør det m u
ligt i glimt at få usædvanlige indblik i fo rhol
dene for 1700-årenes socialforsorg.

Da de offentlige b idrag var utilstrækkelige, 
m åtte d er skaffes supp lerende indtæ gter, 
dels ved at udnytte lem m ernes arbejdskraft 
og dels ved at skaffe frivillige b idrag fra by
ens borgere. H em pel forstod at udnytte beg
ge m uligheder. De der kunne, blev sat til at
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Fig. 2. Titelbladet til Christian Brandts Pesthushistorie. 
Det planlagte prospekt a f  Pesth uset i kartouchen ville 
have udfyldt nogle beklagelige huller i den nuværende 
viden om institutionen. Det kongelige Bibliotek.

185



tføsza'/i/z&r -ù//?z<zsz/2yc

Fig. 3. Claudi Rosset, stik a f  Johannes Lym an til Chri
stian Brandts Pesthushistorie. Det kongelige Bibliotek.

spinde garn, og »en del Tossede og Halvfjan- 
tede fik (han) ved smaa Præ m ier udsat i A r
bejde«. Det var im idlertid  ikke de store sum 
mer, der kom ind ad denne vej. De frivillige 
bidrag fik langt større betydning for institu
tionen.

I lighed m ed andre  hospitaler og stiftelser 
havde Pesthuset m odtaget gaver siden o p re t
telsen. Eksempelvis kan nævnes, at byens ty
ske m enighed 1695 havde fo ræ ret en alter
kalk med disk »till Guds Æ re og Pest-H uusets 
tarf«; og 1711 lod Peder T ønnesen og hustru  
opsætte et par jernkakkelovne, ligesom de 
skænkede et legat på 2000 sietdaler, hvoraf 
den årlige ren te  skulle bruges til køb af b ræ n 
de. Dette legat, ligesom Pesthusets øvrige ka
pitaler, gik tabt ved den  store bybrand i 1728.

Den største velgører
Der skulle gå m ere end 20 år, før hospitalet 
overvandt tabet, m en 1749 skænkede galan
terikræ m m er Claudi Rosset 10.000 rigsdaler, 
og frem  til sin død i 1767 øgede han stadig 
dette legat, der kom til at om fatte henved 
36.000 rigsdaler, om tren t hele hans form ue.

H an opre ttede flere fundatser m ed særdeles 
detaljerede bestem m elser for, hvorledes de 
årlige ren te r skulle bruges, og til det sidste 
fulgte han selv m ed i hospitalets d rift og gav 
nøje forskrifter for, hvorledes ren te rn e  m åt
te anvendes.

Bl.a. skulle anskaffes 70 gode og forsvar
lige senge m ed under- og overdyne, en ho
vedpude og to par lagner, ligesom nogle af 
de nødlidende hvert år skulle forsynes m ed 
to skjorter eller to særke, og hvert tredje år 
m ed nye klæder. M andfolkene m ed en trøje 
og et par bukser og kvindekønnet m ed en 
trøje og et skørt, alt a f godt, stærkt, groft 
klæde. Endvidere gaves besked om indkøb af 
huer, halsklude m.m.

F oruden  senge og beklæ dningsgenstande 
benyttedes m idlerne til en række andre  fo r
mål. Fra 1763 aflønnedes således en teolo
gisk student som sygetrøster. H an skulle 
hjælpe ved m edicinuddelingen (hvilket a r
bejde tidligere havde været overladt gangpi
gerne, der nu blev anset for at have været 
både for forsøm m elige og for enfoldige d e r
til), trøste og o p m u n tre  de syge, holde lov
sang m orgen og aften  og hjælpe til m ed at 
holde ro og o rden  i hospitalet -  uden  at b ru 
ge straffe m ed hug  eller slag. Endvidere skul
le han gå præ sten til hånde i kirken og bl.a. 
»paase, at Lemmerne som dertil findes at være i 
stand, ikke er forsømmelige med at indfinde dem 
sammesteds, og ej heller med Søvn eller anden Ud
yd forgæves gaar i Kirken ...«

I fundatserne gjorde Claudi Rosset selv re 
de for sine bevæ ggrunde til at give den stor
slåede gave. H an var utvivlsomt grebet a f æg
te m edlidenhed m ed de stakler, han  havde 
set ligge »udi bare Straa og T ang  a f S tranden 
samt nøgne for K leder og Linnet.« Men som 
det religiøst præ gede m enneske han var, stod 
det ham  også klart, at enhvers gerninger: 
»Paa hin store Regnskabs Dag, da det skal komme 

fo r  Lyset, som her er skiult i Mørket ... (og forsva
res fo r  al verdens dommer). H an, som selv er de 
Hungriges, Tørstiges, Fremmedes, Nøgnes, Syges 
og Fangnes Forsvar, og som paa den samme Dag 
vil antage, hvad der er giort mod disse hans mind
ste Brødre, Godt eller Ont, som det ham selv var 
vederfaret, efter hans eget Ord.«

Endvidere var Rosset kom m et i strid med 
sin eneste datter og dennes m and og ønskede
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Fig. 4. P  esthuskirken. Stik a fJonas Haas efter forlæ g afJens B ang  til Christian Brandts Pesthushistorie. Busten til 
højre fo r  alteret findes i dag på S. H ans hospital i Roskilde (jfr. fig . 5). Det kongelige Bibliotek.

ikke, at de skulle arve ham . Og endelig kan 
der ikke ses bort fra en god portion  fo rfæ n
gelighed, d er kom til udtryk i håbet om at 
blive husket til evig tid.

Dette forfængelige håb er til alle tider ble
vet udnyttet ved »fundraising«, og inspektør 
Hem pel gør i denne henseende ingen u n d ta 
gelse. Det er selvfølgelig svært at påvise, 
hvem der foreslog hvad til hvem, og Rosset 
kan udm æ rket selv have foreslået Pesthusets 
nye navn: »S. Hans Hospital og Claudi Ros
sets Stiftelse«, som 1766 opnåede kongelig 
konfirm ation. I et andet tilfælde er vi d e r
imod vel u n d erre tte t om ideens ophavsm and 
og hans bevæ ggrunde.

Fig. 5. Buste a f  Claudi Rosset, udført 1765 a f  Johann  
Gottfried Grund. Fot. Niels Elswing 1984.

Fattigvæsenets tak
I taknem m elighed over m odtagelsen af de 
m ange penge bekostede fattigvæsenet 1765 
opsæ tningen af Rossets buste i Pesthusets k ir
ke. Ideen var Hem pels, det har han  selv -  i et 
anfald a f forfæ ngelighed -  no tere t ud  for et 
brev optegnet i K onventhusets kopibog, der 
nu findes på Landsarkivet for Sjælland. U n
der beslutningsprocessen var han  derim od, 
som det frem går a f det følgende, villig til at 
lade andre få æ ren. I maj 1765 sendte fattig
væsenets direktion H em pel følgende skrivel-
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se: »For at vise H r. Claudi Rosset fo r  hans Gave 
til Pest-Huuset et Erkendelighedstegn, som tillige 
kunde tjene ham og andre til Opmuntring, er vi 
falden paa de Fariker, at lade paa et bekvemt Sted i 
Pest-Huuset opsætte hans Buste a f  Sten, og naar 
samme Bekostning ej overstiger den Summa a f  100 
Rigsdaler, kan H r .Inspektøren jo  fø r  jo  bedre lade 
den forfærdige, samt indsende os Forslag til en 
convenabel (d.e. passende) Inskription paa sam
me.« I m argenen  ud for dette h ar H em pel så 
tilskrevet: »efter tvende Gange A fslag paa mit 
Forslag herom, talte jeg  med Falsen og Bagger 
(medlemmer a f  fattigi'æsenets direktion) og bad 
dem indse, at naar de lod opsætte Rosset et Ære- 
minde, var det dem selv som Direktører et Æ remin
de, i modsat Fald ikke at ville, da en Skam fo r  dem 
ikke at skønne eller opmuntre andre til Velgørenhed 
mod Stiftelsen. Derfor disse Ord (ovenstående 
brev) som jeg  bad dem skrive, og ikke give mig 
Æren at have foreslaaet det, men dem selv.«

Hem pel tog straks kontakt m ed billedhug
geren Jo h an n  G ottfried G rund , som ville le
vere en sandstensbuste på piedestal for 100 
rigsdaler, og en god m åned  senere sendte in 

spektøren en skrivelse til fattigvæsenets d i
rektion m ed forslag til opstilling og inskrip
tioner. Tegninger og tekster vedlagdes som 
bilag m en er desvæ rre ikke bevaret. Det 
frem går im idlertid, at H em pel forestillede 
sig busten opstillet i k irken ved siden af alte
ret, omgivet a f skriftfelter. Busten (fig. 5) 
blev leveret og opsat i novem ber 1765. De 
samlede udg ifter blev ialt 140 rigsdaler, hvil
ket var en betydelig overskridelse a f budget
tet; m en opm æ rksom heden  undlod  ikke at 
gøre sin virkning. Det følgende år betalte 
Rosset for opstillingen af et nyt alter, og ved 
at afhjælpe brøstfæ ld igheder for yderligere 
ca. 150 rigsdaler fik kirken »en ordentligere 
Ind retn ing  dels til Ziir (d.e. pynt) og dels til 
Nytte for Kirken og Huuset«.

At den ald rende velgører var endda sæ r
deles tilfreds m ed kirkens ny udseende frem 
går a f en m eddelelse b landt hans efterladte 
papirer, som blev gennem gået a f den  flittige 
Hem pel. H eri udtrykkes ønske om udgivelse 
a f en Pesthusbeskrivelse, hvori fundatsen  
kunne trykkes, og hans po rtræ t samt den øst

Fig. 6. Christianskirken på Amager, indviet den 2. dec. 1759, blev hovedstadens fornemste eksempel på en gallerikirke. 
Den tyske menighed havde dog forbygget sig og f ik  allerede i 1770erne vanskeligt ved at klare vedligeholdelsen. Fot. 
Niels Elswing 1959.
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Fig. 7. Kirken i Abel Cathrines stiftelse efter ombygningen 1763, hvor en etage blev tilføjet. Det lille kirkerum, 
gulvfladen var kun 56 m2, nævnes i samtiden som en forbilledlig institutionskirke. Akvarel a f  H . G. F. Holm o. 1845

re ende af kirken stikkes i kobber. U darbej
delsen af et sådant værk blev overdraget 
Christian B randt, der var assistent ved såvel 
Universitetsbiblioteket som ved Kongens 
Bibliotek. Det skulle im idlertid forblive en 
torso. Den flotte titel: »Christian B randts 
Kiøbenhavnske Pesthus-H istorie, og fo rbere
dende A fhandling om S. Jø rgens H ospitaler 
eller Spedalsk-H use og -Syge, saa og om hvor 
tit Kiøbenhavn især har været anstukken af 
Pest, og hvilke her i D anm ark om denne gif
tige og dræ bende Plage haver skreven« er 
usædvanlig misvisende. Teksten består ud e
lukkende af fundatsens ordlyd m ed bilag, og 
et planlagt prospekt a f Pesthuset til titelbla
det blev desværre ikke stukket (jfr. fig. 2). Til 
gengæld findes såvel Rossets po rtræ t (fig. 3) 
som kirkens østende i værket. Stikket a f k ir
ken, ud fø rt af Jonas Haas efter forlæg af 
Jens Bang, giver et usædvanlig godt indblik i, 
hvorledes en københavnsk institutionskirke 
kunne se ud i m idten af 1700-årene.

Kirken
Det frem går tydeligt a f den perspektiviske 
frem stilling (fig. 4), at den  ringe loftshøjde 
har voldt vanskeligheder ved indretn ingen  af 
Pesthusets lille kirke. A lteropbygningen må 
være inspireret a f N icodem us Tessins alter i 
Vor Frelsers kirke på C hristianshavn (fig. 8). 
Men unægtelig i et noget andet form at, og 
m ed søjlerne lidt kluntet anbragt på en plint, 
der er lavere end alterbordet. Ud fra kobber
stikket at døm m e var den  centrale udsm yk
ning malet, m en hvis alteret fulgte m ed, da 
institutionen flyttede til L adegården, må 
krucifikset og sidefigurerne have været u d 
ført i b illedhuggerarbejde, og ligheden m ed 
Vor Frelsers kirkes alter derm ed  større.

A lterpartiet flankeres a f to ru n d b u ed e  åb
ninger med forhæ ng, samt a f præ dikestolen 
og til højre Claudi Rossets buste, opstillet i en 
niche.

Mens giverindskrifter som alterets: »1766 
er dette A lter Bekaastet a f C. Rosset« e r al
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Fig. 8. Alterpartiet i Vor Frelsers kir
ke. Allerede i 1690erne havde Nico- 
demus Tessin leveret udkast og model 
til dette alter, som imidlertid først var 
klar til indvielse i 1732. Det blev fo r 
billedefor mange altre i 1700 -årene 
og åbenbart også fo r  det, Claudi Ros
set skænkede til Pesthuset. Fot. Len
nart Larsen 1957.

mindelige, er den  frem træ dende  placering af 
en portræ tbuste m eget usædvanlig, ligesom 
den bevidste frem hævelse af hospitalets vel
gørere i k irkerum m et synes uden  sidestykke 
blandt de københavnske institutionskirker.

U nder Rossets buste, på piedestalens ne- 
derste led læses: »Fød 10 M artii 1687, død 
3 .septem b. 1767,« m en den  øvrige tekst er 
ulæselig. Ud fra inspektør H em pels breve må 
man im idlertid form ode, at skriftfelterne har 
været fyldt m ed ros a f Rosset og o p fo rd rin 
ger om at gøre som han til potentielle givere 
blandt tilhørerne i kirken. O g det kan endda 
bevises, at det virkelig forhold t sig sådan. Det 
øverste, smalle skriftfelt e r nem lig bevaret og 
hæ nger endnu  over busten, som i dag findes 
på en trappeafsats i S. H ans hospital i Roskil
de. Hem pels m anende tekst står, om end lidt 
falmet, så dog stadig klart i guld på sort bund  
på såvel latin som dansk:

»Rosset afbildet see! som Gavmildhed selv ærer 
saalænge H uuset staar hans Roes og bliver stoer 
H an Klceder Penge M a d  de Fattige forærer 
D u Fattige! elsk Rosset! Du R ige! fø lg  hans Spoer!«

Københavnske institutionskirker o. 1750  
N yindretningen a f Pesthuskirken 1766 er 
im idlertid blot en a f de m ange, som blev fo
retaget i det halve å rh u n d red e , d er fulgte 
den store bybrand 1728. F oruden  de b ran d 
skadede, genrejste sognekirker: S. Petri, Vor 
Frue, Trinitatis, R eform ert og Helligåndskir- 
ken kom Frederiksberg  kirke og Chri- 
stianskirken til i henholdsvis 1734 og 1759, 
ligesom slotskirken i det første C hri
stiansborg indviedes 1740. Den største til
vækst udgjorde dog de m ange institutions
kirker, der en ten  blev op- eller ny indrettet i 
dette tidsrum .

Kendskabet til byens institutionskirker har
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været -  og er stadig -  re t begrænset, m en det 
arbejde redaktionen af »Danmarks Kirker« 
har udført i de sidste år i forbindelse m ed 
beskrivelserne af de æ ldre k irker i Køben
havn, har bl.a. resu lteret i den første samlede 
oversigt over disse. Listen om fatter kirkesale 
indrettet i: Vajsenhuset 1734, delvis nyind
rettet 1773; Krigshospitalet 1734, om bygget 
1753; Søkvæsthuset o. 1740; Stokhuset 1741; 
B ørnehuset på Christianshavn 1741; B rø n d 
stræde hospital o. 1745; A rresthuset 1750; 
Abel Cathrines stiftelse 1752, udvidet 1763; 
Vartov 1755; Frederiks hospital 1757, flyttet 
og nyindrettet 1759; Pesthuset 1766, nyind
rettet på L adegården 1769; Christians Pleje
hus 1769; Alm indelig hospital 1769, m id ler
tidigt flyttet til Sølvgade 1776.

Ved det store flertal a f disse ind re tn inger 
valgtes gallerikirken som type. D enne teater- 
lignende kirketype, hvor præ dikestolen var 
placeret over alteret omgivet a f pu lp itu rer, 
ofte i flere etager, blev in troduceret i hoved
staden med den første re fo rm erte  kirke (op
ført 1688-89), hvor det løse nadverbord  stod

ved prædikestolen, og nåede sit kunstneriske 
hø jdepunkt m ed C hristiansborg slotskirke og 
Christianskirken. De m ange, ofte m eget små 
institutioner søgte at følge m ed så godt de 
kunne (jfr. fig. 6 og 7). I nogle tilfælde h in 
drede pladsforholdene — ligesom i Pesthuset
-  opstilling af p u lp itu rer og kræ vede et valg 
mellem prædikestolsalter og altertavle. L an
dets måske ældste prædikestolsalter, d e r var 
blevet opstillet i Søkvæsthuset 1699, m åtte så
ledes adskilles 1741, da hospitalet arvede en 
altertavle fra den nedlagte slavekirke på Bre- 
m erholm .

Pesthuset flytn ing
Den 6. oktober 1769 d rog  et sært optog over 
Vestre fælled. En stor flok gående fulgte et 
par kareter og m ange belæssede, åbne vogne, 
hvoraf nogle var fyldt m ed bagbundne 
m ænd og kvinder. Det var Pesthuslem m erne, 
der flyttedes til det ny indrettede S. H ans ho
spital i L adegården. H er blev de m odtaget 
med suppe og oksesteg, og d er stod rene sen
ge parat.

Fig. 9. Detalje a f  Andreas Kirkerups projekt til ombygning a f  S. H ans hospital 1792. Det skitserede alter viser muligvis 
det 1766 a f  Claudi Rosset skænkede med de 1769 tilføjede figurer og et ændret topstykke. Stadsarkivet.
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Fig. 10. Tvær- og længdesnit a f  portpartiet til S. H ans hospital, flankeret a f  mindehaller fo r  institutionens velgørere. 
Busten a f  Claudi Rosset var muligvis tænkt opstillet som pendant til den viste pengeblok. Tegninger a fJens B ang i 
Kunstakademiet’s Bibliotek.

Københavns m agistrat havde erhvervet 
Ladegården 1768 efte r flere års overvejelser 
over, hvorledes der kunne skaffes bedre fo r
hold for institutionen. A f Rossets efterlad te  
papirer frem gik, at han  så positivt på en flyt
ning, da de gamle bygninger var uhensigts
mæssige. Man m åtte bare ikke bruge hans 
penge til at erhverve L adegården. Inspektør 
Hem pel, der også var en varm  forta le r for 
flytningen, sam lede selvfølgelig penge ind. 
Det blev ganske vist ikke de store sum m er, 
m en der indkom  420 rigsdaler til istandsæ t
telse a f det tidligere Krigshospitals bygnin
ger. M ange af b idragyderne havde endvi
dere lovet testam entariske gaver, og til sik
ring af disse — og m ed vanlig forståelse for 
den nødvendige donatorp le je  — lod han  op 
sætte en tavle i k irken til givernes »ærem inde 
og uforglem m elighed«. Det hele kom i avi
sen, hvor alle navne og m æ rker blev rem set 
op u n d er det behæ ndige vers:

»Til Hielp at drage op isteden fo r  det gamle,
E t Pesthuus nyt og stærkt, man haver kundet samle 
Fra skiulte Givere de Gaver, som her staae 
Paa Tavlen aabenlyst; Gid Flere fø lge m aa.«

Interessant nok frem går, at den  første giver 
havde sin viden om forholdene i Pesthuset 
fra aviserne.

Kirken i S. Hans hospital
N yindretningen a f Krigshospitalets tidligere 
bygninger kom også til at om fatte kirken. 
H er skabtes tilsyneladende et alterparti sva
rende til det i Pesthuset. A lteret flankeredes 
af to døre samt a f prædikestol og muligvis 
portræ tbusten . Det sidste vides ikke m ed sik
kerhed, og det kan heller ikke udelukkes, at 
der anskaffedes et nyt alter. Visse ting taler 
dog for, at det gamle blev genopstillet i let
tere æ ndret form  og fik tilføjet et par figurer. 
Beskrivelserne a f de to altre m inder om h in
anden, og det virker utroligt, om m an skulle 
have kasseret så ny en gave.

Hvorledes det om satte alterparti har set 
ud, kan m an måske få en fornem m else a f ved 
at betragte det projekt til om bygning af
S. Hans hospital, som blev udarbejdet a f hof
arkitekt A ndreas K irkerup i 1792. H er er 
skitseret et tværsnit a f en ny kirke (fig. 9), 
hvortil i øvrigt kan bem ærkes, at den  gamle 
disponering af døre og inventar er bibeholdt. 
Det store alterparti v irker gam m eldags for 
året 1792, og krucifiksgruppen i m idten m in
der om Pesthusets, hvorover der ved nyop
stillingen blev tilføjet et kongeligt m ono
gram, holdt a f  to forgyldte engle.

Foruden  tavlen m ed husets velgørere op
hængtes også and re  m inder om disse. Ifølge
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Fig. 11. Anonymt oliemaleri i 
S. Hans hospital. Antagelig et por
træt a f  Claudi Rosset, malet 
o. 1730, og identisk med det bille
de, der hang i hospitals kirken 
1781. Fot. Niels Elswing 1984.

1781-inventariet fandtes et oliem aleri af 
Claudi Rosset i kirken. Dette m aleri må være 
identisk med et anonym t portræ t, der findes 
i S. Hans hospital i Roskilde (fig. 11).

Mindehallerne
Gennem  sine forskellige initiativer havde in
spektør H em pel bibragt hospitalskirken en 
funktion som m indehal, hvor forskellige tav
ler, m alerier og portræ tbusten  skulle lokke 
de besøgende til at yde b idrag  til institutio
nen. Behovet for tilskud a f  denne karakter 
mindskedes ikke i de følgende år. D erim od 
mente man i I790rne ikke længere, det var 
nødvendigt at råde over en kirke. En sådan 
blev anset for at være et tom t elem ent i en 
oplyst tid, hvor det var den »sande Religion 
at befordre de fattiges Pleje«. Den arkitekt, 
hvis projekt blev antaget, må d erfo r have følt 
det naturligt at erstatte kirkesalen m ed to 
m indehaller, som skulle flankere hovedpor
ten, og hvor d er i stem ningsfulde omgivelser

Fig. 12. Pesthusets segl. M otivet 
med Lazarus og h undene, der slik
ker hans sår, går tilsyneladende til
bage til Konventhusets segl fra  
1630 og benyttedes i en række kø
benhavnske institutionssegl. For
uden Pesthusets, således i Silkehu
sets 1709 og Almindelig hospitals 
1760. Rigsarkivet.

kunne opstilles en pengebøsse, hvori bidrag 
til lem m ernes pleje kunne opsam les (jfr. 
fig. 10).

A rkitekten var Jens Bang, som henved 40 
år tidligere havde siddet i det gamle Pesthus’ 
kirkesal og tegnet forlægget til det ovenfor 
om talte kobberstik. U dviklingen var gået 
stærkt i de år. En ny forståelse for nødven
digheden af en fo rbedret forsorg for sam 
fundets svage var ved at vokse sig stærk. Og 
det var åbenbart, at det ville kom m e til at 
koste m ange penge. D erfor m åtte der tales 
m ed store, dyre »bogstaver« i porten , da ga
ver jo  sjældent er helt om kostningsfri for 
m odtageren.

Anlæ gsarbejderne til et nyt S. H ans hospi
tal, efter Bangs tegninger, indledtes 1805; 
m en Englandskrigen og Københavns bom 
bardem ent 1807 satte en stopper for bygge
riet, hvorefter statsbankerot og økonom iske 
kriser sinkede de spirende socialreform ers 
frem brud i flere årtier.
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Romerske mønter, skattefund og jernalderhuse
— Fra et rigdomscenter på Sydfyn

A f  A n n e  K r o m a n n  B a l l i n g  o g  P e t e r  V a n g  P e t e r s e n

nem et langt liv dyrket sine arkæologiske in
teresser på stedet og havde sågar ind rette t sit 
eget m useum . H an var den, m an naturligt 
spurgte til råds, hver gang nye oldtidsm inder 
dukkede op, og efte r hans død i 1882 over
tog hans enke denne rolle. K am m erherrein 
den sendte Stines m ønt til N ationalm useet, 
hvor den blev bestem t som en solidus præ get 
u n d er Constantius II (337-61). Og den  ærli
ge finder fik tilsendt en danefæ godtgørelse 
på 11 kr.

I løbet a f de næste år gentog historien sig 
flere gange: I 1891 kom en ny solidus for 
dagen; året efter blev der funde t to solidi i 
selskab m ed en sølvmønt -  en rom ersk denar 
fra 2. årh. e.Kr. -  og i 1893 endnu  en denar.

Indtil nu var alle fundene gjort a f kvinder
-  man kan måske forestille sig, at m arken 
blev anvendt til afgrøder, der hovedsagelig 
beskæftigede kvindelig arbejdskraft. For
uden Stine, som havde fundet tre solidi og en 
denar, omtales en M aren Christensen og en 
M aren M adsen som findere. Alle m ønterne

Fig. 1. Udvalgte mønter fr a  G udm el
a. Solidus, Constantin I I  (337-40). Bs »Sikkerheden« 

stående.
b. Solidus, Constantius I I  (337-61). Bs Roma ogK on- 

stantinopel.
c. Solidus, Decentius, tronfølger til M agnentius (350- 

53). Bs Victoria ogLibertas »Friheden«.
d. Siliqua, Constantius I I . Bs Votivindskrift i laurbær

krans.
e. Denar, H adrian (117-38). Bs Roma? siddende.
f .  Denar, Antoninus P ius (138-61). Bs Vesta stående.
g. Denar, Crispina g.m. Commodus (180-92). »Enighe

den« stående.

En ju n id ag  i som m eren 1885 stødte pigen 
Ane Kirstine -  eller Stine -  A ndreassen på en 
guldm ønt i jo rd en , m ens h u n  arbejdede på 
sin fars m ark, m atr. 25 1 (=  G udm e I) i Gud- 
me sogn. Nu var m an der på egnen ikke gan
ske uvant m ed fund  fra fortiden, og Stine 
vidste, hvor m an skulle henvende sig med 
sådan en m ønt. K am m erherre Sehested til 
det næ rliggende gods B roholm  havde gen-
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blev afleveret til kam m erherre inden , d e r fo r
m idlede kontakten til N ationalm useet med 
påfølgende udbetaling af danefæ godtgørel
se. I 1897, da Stine selv var blevet ejer af 
m arken, hø rer m an for første gang om en 
m andlig finder, nem lig gårdbestyrer Hans 
Rasmussen, der bragte en fem te solidus frem  
under efterårspløjningen. Men i stedet for 
som sine forgæ ngere at vandre den  lige vej til 
kam m erherreinde Sehested, begav H ans sig 
ufortøvet til Svendborg, hvor han  afhæ nde
de sit fund til kelneren på hotellet.

Hjemme på gården  kunne han ikke lade 
være med at om tale episoden til Stine, som 
bebrejdede ham , at han havde solgt en m ønt, 
der rettelig burde afleveres til staten som da
nefæ. Hans blev hed om ø rerne  og ilede til
bage til Svendborg for at få sin m ønt tilbage, 
men kelneren stod stejlt — en handel var en 
handel, sagde han. H erefte r fandt H ans det 
klogest at lade som ingenting. M en da var det 
allerede for sent; historien var kom m et ud, 
og den ulykkelige så sig indhen te t a f loven. 
Im idlertid endte sagen m ed forlig. H ans Ras
mussen, der må have været et fredsom m eligt 
væsen, tilbød at yde staten en erstatn ing  på 
25 kr. fo ruden  sagsom kostningerne, og så 
skulle han naturligvis købe m ønten tilbage af 
kelneren, der åbenbart var blevet m ere m ed
gørlig. G udm e herredskon to r indsendte 
m ønten til Nationalm useet m ed besked om, 
at hvis m an efter den affæ re stadig ville u d 
betale danefæ godtgørelse, kunne m an sende 
den til finderen. M useet m ente, at nåde b u r
de gå for ret, og H ans fik sine 11 kr., der 
oven i købet var forøget m ed 35 øre, fordi 
guldprisen var steget siden sidste fund.

Man kan u n d re  sig over, at m useet ikke 
foretog sig yderligere i betrag tn ing  af, at d e t
te var den 5. rom erske guldm ønt fra samme 
mark, men måske h ar m an også dengang lidt 
u nder mangel på penge og personale. I hvert 
fald er der stille om m arken i de næste m an
ge år, og først 1941 blussede sagen op igen. 
Den samme M aren Christensen, som havde 
fundet en solidus i 1891, gjorde et nyt soli- 
dus-fund, og nu tog N ationalm useet og Fyns 
Stiftsmuseum affære. U nder M arens vejled
ning udgravedes et om råde på ca. 6 m 2 om 
kring det sted, hvor de øvrige m ønter var 
fundet, m en uden  resultat. Fundet var m ere

spredt, end m an hidtil havde troet, og først
10 år senere i 1951 fandt den nuvæ rende 
ejer Villy Lønberg en 7. solidus, den  sidste i 
næsten 30 år.

I slutningen af 1970erne begyndte skatte
jag t med m etaldetektor at blive en populæ r 
hobby. De fleste steder fand t detek to rerne 
kun søm og ølkapsler, m en på m arken i G ud
me sogn skete d er store ting. Fra 1978 til 
1980 fandtes en ny solidus og tre  d enarer, og 
da de to dygtigste a f vore hjem lige de tek to r
am atører Johnny  H ansen og Flem m ing Lyth 
i 1980 begyndte deres recognosceringer på 
G udm e I, kom der både flere m ønter og en 
masse andre oldsager for dagen. I m ellem 
tiden er såvel Fyns Stiftsm useum  som Natio
nalm useet tråd t til igen, og d er er nu ikke 
længere tvivl om, at vi h ar at gøre m ed en 
jernalderlokalitet a f betydelig rigdom . Også 
de om liggende m arker har vist sig at indehol
de oldsager, m en h er skal vi kun beskrive 
fundene fra den  første m ark.

M øntfundene
De rom erske m ønter, som hidtil e r fundet, 
fo rdeler sig således på kejsere, kejserinder og 
tronfølgere:

Denarer:

Vespasian
Trajan
H adrian
Sabina
A ntoninus Pius 
Faustina I 
Marcus Aurelius 
Faustina II 
Com modus 
Crispina 
Im itation

Solidi:

Constantin II 
Constans 
C onstantius II 
Constantius Gallus 
M agnentius 
Decentius

Siliquae:

Constantius II

( 69- 79) 
( 98-117) 
(117- 38)

(138- 61)

(161- 80)

(180- 92)

2. årh.

(337-40)
(337-50)
(337-61)

(350-53)

(337-61) 10
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Vi har således at gøre m ed tre  kategorier a f 
m ønter: D enarer, sølvm ønter (ca. 4 g) fra 
l .o g  2. årh. e.Kr., Solidi, gu ldm øn ter (ca. 4,5 
g) fra m idten a f 4. årh. og Siliquae, sølvm øn
ter (2,5-3 g) fra sam m e periode som guld
m ønterne (fig. 1). D enarerne  er præ get u n 
d er 6 regen ter over et tidsrum  på ca. 100 år. 
Nogle a f dem  er fragm enterede, og de e r alle 
m eget slidt. Det e r m uligt at skelne mellem 
de kejserlige p o rtræ tte r på forsiden, m en of
te m eget svært at identificere de allegoriske 
figurer på bagsiden. Med gu ldm ønterne fo r
holder det sig helt anderledes; de er alle m e
get velbevarede, og nogle a f dem  virker helt 
stem pelfriske (fig. 2). Skønt de er p ræ get u n 
d er 4 forskellige reg en ter og deres tronfø lge
re, holder udm øntn ingstiden  sig alligevel in
den for en periode a f  ca. 15 år fra ca. 340 til 
ca. 355. H er er tale om flere sam tidigt rege
rende kejsere, nem lig C onstantin  II, Con- 
stans og Constantius II, som delte faderen , 
Constantin den Stores, rige imellem sig. Da 
de to første døde, overtog C onstantius II 
m agten m ed fæ tteren  Constantius Gallus 
som tronfølger. H ertil kom o p rø re ren  Mag- 
nentius, der oprindelig  var general hos Con- 
stans og opkastede sig til kejser over den  vest
lige del a f im periet i 350. U nder hans korte 
regering, d er varede til 353, var b ro d eren  
Decentius tronfølger.

Mens d enarerne, bortset fra at de er stærkt 
slidt, udviser vellignende p o rtræ tte r a f de 
personer, som afbildes på forsiden, er der 
kun i begræ nset om fang tale om portræ tlig
hed på m ønterne i det 4. årh. K ejserhoveder
ne har et jæ vnt ensartet præg, og den  forskel, 
der trods alt er imellem dem , skyldes nok 
snarere, at de kom m er fra forskellige m ønt
steder, end at kunstneren  har forsøgt at ska
be individuelle træk. Også bagsidefrem stil
lingerne virker stereotype. Mens m otiverne i 
l .o g  2. årh. var m eget varierede og illustre
rede m ange sider a f staten og af kejserens 
virke, er de i 4. årh. stærkt indskræ nkede. 
Sejrsgudinden og frihedsgud inden  m ed et 
trofæ  eller gud inderne Roma og Constanti- 
nopolis siddende m ed et skjold er de alm in
deligste typer på gu ldm ønterne (fig. 1 b og 
c). En enkelt a f dem  er noget større end de 
andre og forsynet m ed en øsken. Det er en 
såkaldt m ultipelsolidus, der vejer ca. 1 lA  soli

dus og næ rm est må betragtes som en lille m e
daille (fig. 2). M ultipelsolidi, der også findes 
som halvanden- eller dobbeltsolidi, var ikke 
helt ualm indelige i 4. årh. De blev b rug t ved 
kejserlige fester til uddeling  b landt højtståen
de borgere og varierede i størrelse efter 
m odtagerens rang.

De 10 siliquae er beklippede i flere tilfælde 
og bæ rer præ g a f at have været i omløb i 
nogen tid, m en er ellers nogenlunde velbeva
rede. De er alle præ gede u n d e r Constantius
II og har samme bagsidetype, en lau rbæ r
krans som ram m e om en votivindskrift i an 
ledning a f kejserens regeringsjubilæ um .

E n samlet skat?
Da m ønterne er fundet i flere om gange over 
en længere periode, kan vi ikke uden  videre 
afgøre, om vi har at gøre m ed en samlet skat, 
som er nedlagt m ed overlæg på én gang, eller 
med m ønter, der er tabt tilfældigt på forskel
lige tidspunkter.

En samlet skat er norm alt mest interessant, 
for så vidt som m an h er har m ulighed for at 
få oplysninger om m øntbestanden på ned- 
læ gningstidspunktet og eventuelt datere an 
dre genstande, d e r indgår i skatten. Men da 
der er tendens til, at det er de m ere væ rdiful
de m ønter (af guld og sølv), d e r gem m es i 
jo rd en , giver de sam lede skatte ikke altid no
get sandt billede af, hvilke m ønter d er var i 
omløb, og m an må d erfo r også inddrage løs
fundene i sine overvejelser.

I det foreliggende tilfælde kan m an ikke 
um iddelbart behandle d en a re r og solidi u n 
d er ét. Om gu ldm ønterne ved m an, at de er 
fundet på samme m ark, m en kender kun i de 
fæ rreste tilfælde det nøjagtige findested. Al
ligevel kan m an næsten m ed sikkerhed gå ud 
fra, at der er tale om en samlet skat (fig. 2). 
En solidus repræ sen terede en tem m elig stor 
værdi, og det er ikke sandsynligt, at 11 solidi 
er tabt tilfældigt en for en på et så lille om rå
de, navnlig ikke da de e r næsten samtidige.

D enarerne kunne for så vidt godt høre til 
en samlet skat. De almindeligste denarskatte i 
dansk jo rd  består netop a f m ønter fra l .o g  
2. årh. e.Kr. Men da m ønterne her er fundet 
spredt over et større om råde, må m an indtil 
videre betragte dem  som løsfund, eventuelt 
flere m indre skatte, d e r er spredt a f ploven.
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Fig. 2. De romerske guldmønter fra  Gudme I. 10 solidi og en 
andre — ca. 1V4 solidus.

Ifølge de gamle oplysninger blev nogle af 
guldm ønterne fundet sam m en m ed en d e
nar. Kan det betyde, at de blev nedlagt sam 
men med den? Skønt d er er m ere end 200 år 
mellem de to m øntkategorier, kender m an 
faktisk andre tilfælde, hvor de o p træ d er i 
samme fund. Det seneste eksempel er Smø- 
rengeskatten fra B ornholm  (jf. N ationalm u
seets A rbejdsm ark 1984), hvor ca. 500 dena
re r blev fundet sam m en m ed en solidus fra 
A nthem ius’ tid (467-72), og hertil kom m er 
fund fra Gotland og det nordvestlige Tysk
land.

I samme forbindelse kan m an nævne ger
m anerfyrsten Childerichs grav i Tournais, 
hvor solidi fra slutningen af 5. årh. e.Kr. og 
denarer fra den rom erske republik  ( l .å rh . 
f.Kr.) blev fundet sammen.

D enarer fra 1. og 2. årh. e.Kr. synes at have 
haft en meget lang omløbstid nogle steder 
uden for Rom erriget. På g rund  af gentagne 
vægt- og lødighedsforringelser var denaren  i 
begyndelsen af 3. årh. e.Kr. blevet så ilde an 
skreven hos de germ anske købm ænd, at de

multipelsolidus med øsken, der vejer lidt mere end de

nægtede at tage dem  for gode varer og fo re
trak de m ere gedigne gamle i stedet. D erfor 
finder m an kun sjældent d enarer, d e r er ret 
meget senere end Com m odus (180-92) i 
skandinaviske og nordtyske fund , hvorim od 
de æ ldre til gengæld bæ rer præ g a f at have 
været længe i omløb heroppe.

Det kan således ikke udelukkes, at d en a rer 
fra Gudm e kan have været i b rug  på samme 
tid som de 11 guldm ønter, og nogle a f dem  
kan teoretisk også have hørt til sam m e skat.

Romerske mønter på Fyn
Men hvad vil det sige, at de var i brug? N år 
man beskæftiger sig m ed et sam fund uden  
egne udm øntn inger, kan m an ikke være sik
ker på, at de im porterede m ønter spillede en 
naturlig rolle i handelslivet, og m an kan hel
ler ikke regne m ed, at de havde sam m e funk
tion fra egn til egn, selv når det d re je r sig om 
et m indre om råde som Danm ark.

I Danm ark er d er fundet ca. 1900 d en arer 
fra 1. til 3. årh., og de er fordelt over det 
meste a f landet på 5 større og en lille snes
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m indre sam lede skatte fo ru d en  et antal løs
fund. A f rom erske gu ldm øn ter e r d e r fundet 
ca. 255 stk., h e ra f  ud g ø r ca. 95 stk., (dels 
aurei på ca. 7 g fra 1.-2. årh . og dels tidlige 
solidi på ca.4,5 g fra det 3. og 4. årh.) en 
tidlig g ruppe, d e r først og frem m est kendes 
fra Fyn. De reste rende ca. 160 stk. u dgør den 
sene g ruppe, d e r består a f solidi fra 5. og
6. årh., som hovedsagelig e r funde t på B orn
holm.

På Fyn o p træ d er ingen egentlige denar- 
skatte, og fraregne t G udm efundet h a r m an 
kun kendskab til ca. 20 løsfundne denarer. 
De m ange gu ldm ønter skriver sig hovedsage
lig fra B rangstrupskatten  (48 aurei og solidi) 
og B oldnggårdfundet (3 solidi), d e r tilhører 
den æ ldre g ruppe . Den sene g ru p p e  er re 
præ senteret ved Rynkebyskatten på 5 solidi 
og Elsehovedskatten, d er indeho lder 8 solidi 
fra 5. og 6. årh. (fig. 5). A f løsfundene stam 
m er ca. 20 fra den  tidlige g ru p p e  (før rigsde- 
lingen i 395).

En gennem gang a f de fynske fund  viser, at 
gu ldm ønterne oftest er om dannet til smyk
ker ved påsatte øskener eller gennem borin 
ger, mens det sjældent e r tilfældet m ed d en a 
rerne. Såvel d en a re r som siliquae er ofte 
fragm enterede, som om m an har b ru d t en 
bid af, og det kan ikke udelukkes, at de har 
været brugt i handelen, ikke som m ønter, 
hvis stem pel g aran terede for vægten, m en 
som betalingssølv, d e r m åtte vejes gang på 
gang. At sølv fungerede på denne m åde i 
jerna lderens D anm ark, antydes a f et par 
brudsølvskatte, d e r også indeho lder m ønter.

Om gu ldm ønterne blev b ru g t som beta
ling, er usikkert. A f de 48 B rangstrupm ønter 
er der kun en m ønt, der ikke er forsynet m ed 
hul eller øsken, og denne h ø re r til skattens 
seneste m ønter (335-37). Det sam m e er til
fældet m ed 4 a f de øvrige solidi fra  4. årh ., så 
det er d erfo r bem ærkelsesværdigt, at det kun 
er en enkelt a f de 11 gu ldm ønter fra G udm e, 
der er om dannet til smykke, nem lig den  stør
ste, der snarest må betragtes som en lille m e
daille. G runden  kan naturligvis være, at m an 
ikke har nået at forarbejde m ønterne, før de 
kom i jo rd en  — deres friske præ g tyder i hvert 
fald på, at det er sket re t snart efte r im por
ten. Men siden alle de solidi, som er uden  hul 
eller øsken, ligger i den  sene ende a f perio 

den, kan m an ikke lade den  m ulighed ude af 
betragtning, at m an på dette tidspunkt så 
småt er begyndt at anvende gu ldm ønterne i 
visse fo rm er for handel.

H vorfra er mønterne kommet?
H vordan er nu alle disse m ønter end t i jo r 
den på dette sted? Man kan næ ppe fæste lid 
til den lokale forklaring, der går ud på, at 
gu ldm ønterne i virkeligheden var en del af 
en stor transport a f kostbarheder, som u n d er 
svenskekrigene skulle føres fra Broholm  til 
M ullerup i en m alm gryde. U ndervejs rystede 
vognen så m eget, at adskillige a f gu ldm øn
terne faldt a f på de om liggende m arker, og 
resten af skatten endte i øvrigt i G udm e sø. 
Der er nok m ere sandsynligt, at m ønterne 
har ligget i jo rd en  siden je rn a ld eren . Men 
hvor er de kom m et fra?

Den oprindelige leverandør er selvfølgelig 
R om erriget, m en en direkte kontakt mellem 
R om erriget og det sydøstlige Fyn h ar vi en d 
nu ikke nogen entydige beviser for, og det 
sandsynligste e r nok, at m ønterne har haft en 
m ellemstation i N ordtyskland.

Hvad d en a rern e  angår, kan de være kom 
met fra flere egne i G erm anien uden  for Ro
m erriget, hvor sene denarskatte e r alm indeli
ge. I N ordtyskland forekom m er tilsvarende 
fund  vest for Elben, og en forbindelse herfra  
til Fyn ville ikke være utænkelig — f.eks. over 
Sønderjylland, hvor vi h a r de store denar- 
fund fra Nydam  og T horsb jerg  moser.

Noget lignende synes at være tilfældet med 
guldm ønterne. Den ungarske forsker A n
dreas Alföldi m ener, at B rangstrupskatten  
stam m er fra D onauom rådet, dels fordi 
smykkernes forarbejdning  tyder i den  re t
ning, dels fordi hovedparten  a f m ønterne er 
præget i M ellem europa, således som det 
frem går a f indskrifterne nederst på bagsi
derne.

Men betrag ter vi de 11 solidi fra G udm e, 
viser det sig, at kun 4 er a f m ellem europæisk 
eller østlig herkom st, hvorim od 7 er vestlige
-  1 fra Rom og hele 6 fra Trier. Overhovedet 
m æ rker m an i de fynske fund  en stigende 
koncentration af m ønter fra T rier om kring 
m idten af 4. årh. Og samme tendens synes at 
gøre sig gæ ldende i N ordtyskland vest for 
Elben, hvor solidusfund fra denne periode
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Fig. 3. Kort over skatte- og gravfund  
fra  Gudmeområdet:

1. Gudme I  (fig. 2),
2. Gudme I I  (guldbrakteater m.m.),
3. Stenhøjgård (fig. 7),
4. Egsmosegård (fig. 6),
5. Lillesø (armring og andet ringguld, 

i alt 605 g),
6. Broholmskatten (fig. 4),
7. Elsehoved (fig. 5),
8. Hesselager Fredskov 

(guldkæde, halsring og brakteater),
9. Mølle gårdsmarken,

10. Langågravpladsen.

er hyppige. I skattene fra f.eks. Ellerbeck og 
W estkappeln udgør solidi fra T rier, hovedsa
gelig præ get u n d er M agnentius, m ere end 
60%. Nogle m ener, at de m ange solidi fra 
Trier skyldes en regulæ r plyndring a f byen. 
Men den tyske forsker Peter B erghaus fo re
træ kker at se en sam m enhæ ng mellem soli- 
dusskattene og M agnentius’ oprustn ing  mod 
C onstantin-sønnerne om kring 450. Det er 
sandsynligt, at den  germ anskfødte kejser 
havde talrige krigere af germ ansk herkom st i 
sit sold, og m ønterne er form odentlig  kom 
met nordpå m ed de hjem vendte soldater.

Gudme-områdets jernalderfund  
Hvorledes m ønterne fandt vej til G udm e, og 
hvorfor de blev gem t af vejen her, får vi nok 
aldrig helt rede på, m en et næ rm ere blik på 
de andre je rn a ld erfu n d  fra egnen afslører, at 
der ikke er tale om en tilfældig, isoleret 
møntskat, m en derim od et nyt p rag tfu n d  i 
den ganske enestående række skatte, som i 
de sidste 175 år er dukket frem  af jo rd en  i 
Gudm e og de om givende sogne Langå, O ure 
og Hesselager (fig. 3).

Dette sydøstfynske om rådes frem ragende 
placering viser sig allerede i slutningen af 
førrom ersk tid, dvs. i det l .å rh . f.Kr., hvor 
en storm andsslægt begravede deres døde på 
en gravplads ved Langå. De b ræ ndte  lig blev 
gravsat i store bronzekedler a f klassisk h e r
komst, og fo ruden  de b ræ ndte knogler inde
holder Langågravene et efte r danske forhold 
enestående rigt udstyr om fattende våben og 
guldsm ykker, ja  endog en bronzebeslået 
pragtvogn af D ejbjergtype har ledsaget en af 
de døde på bålfæ rden.

Kun 3,3 km syd for Langåbegravelserne 
starter på samme tid benyttelsen af den  store 
gravplads M øllegårdsm arken, 1,3 km n o rd 
øst for Broholm . U dgravningen a f denne lo
kalitet blev indledt a f kam m erherre  F. Sehe- 
sted og er fortsat a f Fyns Stiftsm useum  med 
det resultat, at der er udgravet godt 2000 
grave fra perioden  100 f.K r.-500 e.Kr.

Begravelserne på M øllegårdsm arken tager 
til i antal igennem  æ ldre og yngre rom ertid  
og afspejler tydeligvis en økonom isk og be
folkningsmæssig vækst i den  tilhørende be
byggelse, som i yngre rom ertid  har huset
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Fig. 4. Broholmskatten, der fandtes i 1833, omfatter især guldsmykker, bl.a. en stor to-leddet halsring, der vejer 1 ,364  
kg. Udover halsringe foreligger arm- ogfingerringe, brakteater, barrer, brudguld, en g u ld f ibula samt et par dåse- eller 
servietringslignende stykker a f  uvis funktion . I  de seneste år er skatten i øvrigt blevet forøget med stykkerne nederst til 
venstre i billedet. Herefter er skattens samlede vægt 4 ,266  kg.

m indst 100 indbyggere. D er er næsten u d e 
lukkende tale om brandgrave, d e r fo ruden  
smykker og m etalsager a f hjem lig tilvirkning 
ofte rum m er im porterede luksusartikler af 
rom ersk oprindelse.

De fynboer, som blev stedt til hvile på Møl
legårdsm arken, har været velstående bønder 
med gode handelsforbindelser til de ro m er
ske provinser vest for Rhinen, forbindelser, 
som er blevet stadig stæ rkere igennem  yngre 
rom ertid. Den videre udvikling lader sig des
værre ikke studere på M øllegårdsm arken, 
som bliver opgivet som begravelsesplads i lø
bet af 400-tallet, dvs. i begyndelsen a f æ ldre
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germ anertid . H erefte r står vi helt uden  grav
fund  fra G udm eom rådet, m en det ses a f de 
andre fundkilder, først og frem m est skatte
fundene, at den  økonom iske frem gang er 
fortsat. Med hensyn til skattefund fra æ ldre 
germ anertid  er G udm ebygden faktisk det ri
geste om råde i Sydskandinavien.

Skattefund fra  Gudmeområdet 
Danmarks næststørste guldskat fra æ ldre 
germ anertid , d er i vægt kun overgås af G uld
hornenes 6,5 kg, er B roholm -skatten (fig. 4), 
som fandtes i 1833 ved rydning  a f  et ellekrat 
på Tangegårdens jo rd , ca. 3 km øst for Bro-



holm. Det var frem kom sten a f denne fan ta
stiske skat, der tæ ndte den  arkæologiske in 
teresse hos den 20-årige F. Sehested, d er i sin 
store smukke bog »Fortidsm inder og oldsa
ger fra egnen om Broholm« fra 1878 beskri
ver de næ rm ere om stæ ndigheder om kring 
fundet.

Ude ved kysten, på den lille halvø Elseho- 
ved, var der få år forinden, i 1826, gjort et 
andet betydningsfuldt skattefund (fig. 5), 
som desværre blev svært m ishandlet. Skatten 
indeholdt gu ldperler, solidi forsynet m ed op- 
hængningsøskener, samt en p rag tfu ld  ryg- 
knapfibula, belagt m ed filigranprydet guld
blik og indfattede slebne granater. En om rej
sende handelsm and købte guldet, m en da de 
»værdiløse glasstum per« og fibulaens bagpla
der af kobber ikke havde køberens interesse, 
blev guldblikket ved hjælp af en kniv »ren
set« for sten og bagplader. Heldigvis beholdt 
finderen kobberp laderne og et par a f de 
slebne stene, der senere kom til O ldnordisk 
Museum. H er var overraskelsen selvsagt stor, 
da det i 1865 blev opdaget, at fibulaens ho
vedplade passede præcist sam m en m ed et 
stykke filigranprydet guldblik, d e r sam m en 
med guldperler og solidi var opkøbt a f m use
et i 1833 i den tro, at d e r var tale om et 
skånsk fund. Den falske fm destedsangivelse 
var sælgerens forsøg på at om gå de også d en 
gang gældende lovbestem m elser, som forbød 
handel m ed danefæ , m en her blev svindelen 
altså afsløret, og det vigtige fund  blev sikret 
forskningen.

Fra andre, antagelig splittede guldskatte, 
stam m er en stor halsring prydet m ed stem 
pelornam enter, to gu ldbrakteater, og et gra- 
natprydet gu ldfutteral ophæ ngt i et flettet 
guldbælte, som er fundet i Hesselager F red 
skov.

G uldskattene fra Broholm , Elsehoved og 
Hesselager Fredskov er fundet i forbindelse 
med opdyrkning af land i begyndelsen af 
forrige århundrede . De sandede om råder 
langs kysten har nok ligget udyrket hen siden 
jerna lderen , hvorim od de frug tbare lerm ul- 
dede jo rd e r lige øst for G udm e by må fo r
modes at være intensivt dyrket igennem  hele 
perioden fra yngre je rn a ld e r til i dag. Det er 
tænkeligt, at de spredte guldsager, som i å re
nes løb er fundet på m arkerne om kring by-

Fig. 5. Elsehoved-fundet, der på barbarisk vis blev split
tet ad og med en fa lsk  findestedsangivelse blev solgt til 
Oldnordisk Museum. Den store pragtfibula mangler alle 
de oprindeligt indfattede granater, på en enkelt nær, 
ligesom fodstykkets guldblik aldrig er genfundet. De 6 
romerske solidi er præget i perioden 425-518 , og skatten 
er antagelig begravet kort efter år 500. Fundet viser, at i 
hvert fa ld  nogle a f  de romerske guldmønter blev brugt 
som smykker også i 5. og 6. årh.

Fig. 6. Ringfæsteknapper og betalingsguldfra Egsmose- 
gård. Ringfæsteknappen var et adelsmærke i hele Vesteu
ropa i det 6. og 7. årh., og disse stykker a f  massivt guld  
må have prydet sværdene hos overordentlig velhavende 
mænd.
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Fig. 7. 1,282 kg brudsølv, fu n d e t i foråret 1984 ved Stenhøjgård i Gudme. Foruden barrer og afklippede stumper a f  
arm- og halsringe omfatter skatten en række spiraloprullede hægtespænder og maller a f  hjemlig form . Falrigest forekom
mer dog stykker a f  sønderklippede romerske sølvfade, dekoreret med senantikke marine motiver i lavt relief. A f  
genkendelige motiver ses bl.a. et delfinhoved og en hånd, men kun ganske f å  a f  de mange fragmenter kan passes 
sammen, og dette tyder på, at sølvstykkerne har passeret gennem adskillige hænder, inden de blev gemt a f  vejen i den 
fynske muld.



en, er de sidste rester a f oppløjede skatte, 
hvor de større sager forlængst er opsam let og 
kastet i smeltediglen. Til en splittet guldskat 
hører utvivlsomt tre  svæ rdfæ steknapper og 
et stykke betalingsguld, som m ed års m ellem 
rum  er fundet på en m ark ved Egsm osegård 
(fig. 6).

M ulighederne for skattefund på p lø jem ar
kerne er dog langtfra udtøm te. Dette e r læ
ren af de senere års recognosceringer ved 
Gudme, hvor der fo ruden  G udm e I-m ønter- 
ne er frem kom m et to and re  fine skatte. I 
1982 fandtes den såkaldte G udm e Il-skat, 
bestående af gu ldbrakteater m.m. (afbildet i 
Nationalm useets A rbejdsm ark 1984 s. 17). 
Og i foråret 1984 kom en ny skat ved S ten
højgård, kun 300 m sydvest for fundstedet 
for G udm e Il-skatten  og 100 m sydøst for 
G udm e I-m arken.

S tenhøjgårdskatten (fig. 7) er den  fjerde 
danske sølvskat fra æ ldre germ ansk je rn a l
der, m en sølvskattenes sjæ ldenhed hæ nger 
nok sam m en m ed den  tilfældige m åde, hvor
på skattefund tidligere blev gjort. N år anlø
bet sølv ligger i jo rd en , falder det ikke i ø jne
ne som guld, der altid er gult og skinnende. 
Med m etaldetektorernes frem kom st er d er 
da også sket en afgørende æ ndring  af fu n d 
frekvensen imellem sølv- og guldfund. Et 
godt eksempel er G udm e I, hvor d er indtil 
1978 var fundet 7 guldsolidi, m en kun 2 sølv- 
denarer. E fter at detek to rerne  kom i b rug  på 
m arken, er antallet a f m ønter forøget m ed 
40 sølvm ønter (denarer/siliquae), m en af soli
di er kun yderligere 4 kom m et til.

Jernalderhuse på Gudme I
I m odsætning til grave og skattefund har det 
skortet på bopladsfund fra je rn a ld e ren  i 
G udm eom rådet. K am m erherre Sehested u d 
gravede på m arkerne vest for M øllegårds
m arken en række »Ildsteder« og »Maaltids- 
pladser«, som han form odede var »Tomten 
af en af O ldtidens Byer«. Sehested fandt dog 
ingen huse, for på hans tid var bopladsarkæ 
ologien endnu  ganske uudviklet. Kendskabet 
til oldtidens husform er udvikledes først i de t
te å rh u n d red e  u n d er N ationalm useets u d 
gravninger af je rna lder-hustom terne på de 
jyske heder i 1920erne, og ved de store vest
jyske udgravninger i 1960erne og 1970erne,

hvor afskrabning a f pløjelaget på store a rea
ler gav overblik over hele landsbyer fra je rn 
alderen.

En undersøgelse af de bopladsarkæologi
ske m uligheder på G udm e I stod højt på N a
tionalmuseets ønskeliste, thi fo ruden  de om 
talte rom erske m ønter var der funde t flere 
m etalsager og glasperler, som gav fo rm od
ning om en udstrak t bebyggelse fra  yngre 
je rn a ld er på stedet. I lyset a f de senere års 
arkæologiske undersøgelser a f skattefund i 
Danm ark og Sverige, hvor det h ar vist sig, at 
skattene ofte ligger nedgravet i, eller um id
delbart ved sam tidige je rn a ld erh u se , var det 
jo  næ rliggende at undersøge, hvorvidt d er på 
tilsvarende m åde var bopladsspor og hus
rester i Gudm e. Vort ønske blev m ed støtte 
fra D ronning M argrethe Ils  Arkæologiske 
Fond opfyldt ved en udgravning  i fo råre t 
1984.

Først blev d er gravet en række prøvefelter, 
hvor det desvæ rre blev konstateret, at der 
ikke var bevaret u rø rte  bopladslag u n d er 
pløjelaget. Til gengæld fandtes der stolpe
huller i u n d erg ru n d en , der gav løfter om h u 
se. Pløjelaget blev d e rfo r afskrabet m ed en 
rendegraver, og form odningen  blev bekræ f
tet. Inden  for det ca. 700 m 2 store udgrav- 
ningsfelt fandtes ca. 300 stolpehuller og re 
ster af m indst 7 huse (fig. 9), d e r må være en 
lille del a f en m eget større bebyggelse.

Gulvene i husene er pløjet bort, ligesom de 
fleste væg- og dørsto lper, m en de dybe huller 
til de tagbæ rende stolper er bevaret. H usene 
er ikke samtidige, ældst er to re t velbevarede 
huse (nr. IV og V), der h ar vægge sat med 
dobbelte stolper. De to huse h ar afløst h inan 
den, og det yngste hus, hus V, har bevaret en 
runde t østgavl, d e r viser, at huset tilhører 
300- eller 400-tallet e.Kr., dvs. slutningen af 
yngre rom ertid  eller begyndelsen a f  æ ldre 
germ anertid . L ignende huse m ed dobbelte 
vægstolper og ru n d ed e  gavle, d e r kan date
res til 300-tallet, e r i øvrigt funde t på boplad
sen L undsgård  øst for O dense, hvor Fyns 
Stiftsmuseum fra 1937-44 foretog udgrav
ninger.

De andre  huse på G udm e I m angler såvel 
vægstolper som d aterende fund. I forhold  til 
hus IV og V h ar disse huse en relativt m ørke
re fyld i de tagbæ rende stolper, hvilket tyder
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Fig. 8. E fter afskrabning a f  pløjelaget blev det blottede 
mider grundsler dækket med plastic. Hermed afhjælpes 
de udgravningsmæssige gener, der er forbundet med at 
grave i ler, som i solen h urtigt bliver cementagtig hårdt 
og i regnvejr forvandles til mudder.

Fig. 9. Husene på Gudme I  har på vanlig jernaldervis 
haft tage båret a f  stolper, der er anbragt parvis med ca. 
2 ,5  m ’s afstand og et mellemrum på ca. 5 m imellem 
hvert, stolpepar. H ullerne til de tagbærende stolper blev 
gravet ned til en dybde a f  ca. 1 m og har derfor overlevet 
senere tiders intensive pløjning.

på, at de er yngre. Beviserne m angler, m en 
det er fristende at antage, at disse huse stam 
m er fra 500- eller 600-tallet, altså jæ vnald
rende m ed de løsfund, som h id rø re r fra be
gyndelsen af yngre germ ansk je rn a ld er.

I forhold til de spektakulæ re løsfund fra 
pløjelaget var fundene i stolpehullerne skuf
fende. Der fandtes således ingen m ønter, ej 
heller daterede oldsager eller genstande, 
som næ rm ere kan belyse de aktiviteter, der 
er foregået i og om kring husene. En tilsva
rende fattigdom  på fund  ses ofte på boplad
serne fra den senere del a f yngre rom ersk og 
germ ansk je rn a ld er. H elt anderledes e r det 
på bopladserne fra førrom ersk og æ ldre ro 
m ersk je rn a ld er, hvor det norm alt flyder 
med keram ik i stolpehullerne.
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Fig. 10. Løsfund fr a  pløjelaget på Gudme I. Æ ldst er en »Haraldsted-fibula« fr a  sen yngre romertid. Fra en ældre 
germanertids korsformet fibu la  stammer det lille dyrehoved a f  sølv, og de tre fuglefibler tilhører yngre germanertid. T il 
vikingetid hører den lille cirkulære skålfibula a f  bronze, som desværre har mistet det meste a f  sin støbte dekoration. 
Blandt fem  stykker metalklip ses en afrevet øsken fr a  et guldhængesmykke og et afklippet fragm ent a f  et senromersk 
perlerandsfad a f  sølv, som begge tilhører sen yngre romertid eller ældre germanertid. Samme datering har antagelig de 
øvrige løsfund: smeltede sølvklumper, en bronzepincet, glasperler m.m.

Fund fra  pløjelaget
Foruden de rom erske m ønter er der gjort en 
række andre løsfund i pløjelaget på G udm e
I, bl.a. 6 fibler (fig. 10), som stam m er fra slut
ningen af yngre rom ertid , æ ldre og yngre 
germ anertid  samt vikingetid.

De fleste løsfund synes at tilhøre sen yngre 
rom ertid  og æ ldre germ anertid . Beviser for 
beboernes velstand er fem stykker væ rdim e
tal, tre guld- og to sølvfragm enter, som nok 
er tilfældigt tabte »småpenge«. Om sølvsme
deaktivitet og kunsthåndvæ rk vidner to smel
teklum per a f sølv og en bronzepunsel, som 
må have været b rug t ved indham ring  a f den 
stem pelornam entik, der er så karakteristisk 
for smykker og våbenbeslag fra sen rom ertid  
og germ anertid.

En lille bronzepincet er benyttet til afp luk
ning af uønsket hårvækst, og om forfæ nge
ligheden vidner også et lille antal glasperler 
fra de lange perlekæ der, d er hørte til kvin
dernes stiveste puds.

Sidst, m en ikke m indst, må nævnes en lille 
sølvslange m ed forgyldt dyrehoved. Stykket, 
der er unikt, kan tænkes at have indgået i et 
smykke af ukendt art, m en kan også være et 
fragm ent a f en større genstand af kultisk ka
rakter, måske en gudefigur, d e r som G unde- 
strupkedlens C ernunnos har holdt slangen i 
sin ene hånd.

En bygd viet til guderne
De ældste fund  fra G udm e I e r de 32 dena
rer, der ganske vist er præ get i det 1. og
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2 cm

Fig. 11. Slange med forgyldt dyrehoved, a f  sølv.

2. årh., m en som udm æ rket kan være kom 
met til G udm e sam m en m ed solidi og siliquae 
i anden halvdel a f 300-tallet, altså i slu tn in
gen af yngre rom ertid . M ønter, løsfund og 
husfund fra G udm e I-bopladsen viser sam 
stem m ende, at aktiviteten starter på denne 
plads i slutningen af yngre rom ertid  og fo rt
sætter igennem  æ ldre og yngre germ anertid  
ind i vikingetid.

Den økonom iske velstand i G udm ebygden 
må at døm m e efte r skattefund og løsfundne 
m etalsager have været overordentlig  stor i 
æ ldre germ ansk je rn a ld er, og derfo r har 
bygden naturligvis været et oplagt plynd- 
ringsm ål for bevæbnede k rigerg rupper, der 
med de store både a f N ydam type var blevet i 
stand til at operere  over store afstande og 
udgøre en konstant trussel m od alle kystnære 
bebyggelser.

Hvorvidt de m ange skatte er gem t af vejen 
i forbindelse m ed u ro ligheder og plyndring, 
eller når ejerm æ ndene begav sig på rejser, 
hvorfra de aldrig vendte hjem , har vi endnu  
ingen viden om. Endelig e r det jo  også m u
ligt, at væ rdierne på fredelig vis er ofret til 
guddom m elige m agter. I alt fald må guderne 
have spillet en særlig rolle for G udm e, der 
betyder »gudens hjem« eller »den til g u d er
ne viede bygd«. Sakral betydning tillægges 
også de om kringliggende bebyggelsesnavne 
G udbjerg og Galbjerg (offerbjerg), så måske 
har G udm ebygden været et guddom m eligt 
center for et større om råde, evt. hele Fyn, og 
en sådan særstilling har i så fald sikkert været 
til stor handels- og m agtpolitisk fordel for 
den lokale befolkning.

Hvorvidt G udm eom rådet har haft en gud 
dom m elig særstilling eller ej, og hvad der var 
årsagen til den økonom iske tilbagegang i 
yngre germ anertid , bliver nok et par a f de 
vanskeligste spørgsm ål at besvare ad arkæ o
logisk vej, m en dette sydøstfynske om råde 
rum m er igennem  sin arkæologiske rigdom  
m ange andre  svar på uløste problem er ved
rø rende den yngre je rn a ld er, og derfo r vil 
arkæologiske undersøgelser på G udm ekan- 
ten blive p rio riteret højt i Nationalm useets 
frem tidige virke. Foreløbig planlægges sup
plerende undersøgelser a f de gamle fundste
der, m en bliver vi tilkaldt til nye skattefund, 
så rykker vi straks ud.
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Jagten på enhjørningen
Antemensalet fra Gyrstinge kirke 
Ikonografi, konservering og restaurering

A f  P e r n i l l e  B r o n é e

I Nationalm useets m iddelaldersam ling fin
des et antem ensale fra Gyrstinge kirke ved 
Sorø.

Et antem ensale, eller som det også hedder: 
en alterbordsforside, havde sin plads på det 
m urede alterbords forside. Det indtog h e r
ved en central placering blandt kirkens in
ventar.

Sådanne alterbordsforsider a f bem alet træ  
kendes både fra tiden før og efte r re fo rm ati
onen.

A lterbordsforsiden fra Gyrstinge kirke er 
fra ca. 1525, og den er et eksempel på en 
ikonografisk type, d er bl.a. kan betegnes 
som: Allegorisk frem stilling af bebudelsen og 
den ubesm ittede undfangelse, i form  af en 
enhjørningejagt.

Det karakteristiske ved netop denne type 
billedlige frem stillinger a f bebudelsen er den 
m eget centrale placering, som fabeldyret en 
hjørningen indtager.

Da det er enhjørningen, der mest afgøren
de adskiller denne type fra and re  bebudel- 
sesscener, er det naturlig t at tage udgangs
punkt i den, når billedet skal beskrives.

Enhjørningen iførkristen tid 
Myten om enhjørningen, dens udseende og 
egenskaber, har gennem gået en lang udvik
ling, inden fabeldyret får den religiøse og 
symbolske betydning, det har på antem ensa
let fra Gyrstinge kirke.

Hvor og hvornår enh jø rn ingen  første 
gang har fundet plads i m enneskets idé-ver- 
den, kan ikke siges m ed sikkerhed. B aggrun
den og tidspunktet for dens opståen fortaber 
sig i oldtidens Asien.

Den nævnes, så vidt de kilder vi kender i 
dag, første gang i Europa af den græske læge 
Ktesias, der levede om kring 400 f.Kr. I bo
gen »Indica« om taler han et enhornet vildæ
sel fra Indien.

Ktesias besøgte aldrig selv Indien, m en på

grundlag a f  trovæ rdige og pålidelige m enne
skers bere tn inger videregiver han en beskri
velse a f det sm ukke indiske vildæsel. Det er 
m indst på størrelse m ed en hest og farverigt. 
K roppen er hvid, hovedet p u rp u rrø d t og 
øjnene m ørkeblå. Det har kun ét horn , der 
sidder i panden  og er om kring en halv m eter 
langt, og også ho rnet e r farvepræ gtigt. N æ r
mest roden  er det hvidt, m id terpartie t er 
sort, og spidsen er rød. Om  h o rn e t berettes 
der videre, at det har helb redende og fo re
byggende virkning. Den, d er for eksem pel 
drikker vin eller vand a f et bæ ger tildannet af 
et sådant horn , kan ikke angribes af k ram per 
eller epilepsi -  selv gift vil være virkningsløs.

In tet u n d er at et dyr, d e r besad så væ rdi
fuldt et lægem iddel, var efterstræ bt. Ktesias 
fortæ ller da også om de anstrengelser, der 
udfoldes for at få fat på hornet.

Vildt, voldsomt og dog sky er dette vild
æsel, og det kan aldrig fanges levende. Men 
ved list kan m an indkredse og dræ be det -  
nemlig når det har unger. Kan m an om ringe 
dem , vil æslet ikke lade sine føl i stikken, m en 
giver sig til at kæm pe, og det kan da dræbes 
med bue og pil.

H er omtales altså for første gang i E uropa 
et enhornet dyr. Ud over de ren t naturbe- 
skrivende inform ationer frem kom m er også 
oplysninger, d er tillægger dyret egenskaber 
som skyhed og voldsom hed, d e r gør, at det 
ikke kan fanges, samt om hornets værdi som 
lægemiddel. Det er egenskaber, dyret behol
der op gennem  tiderne, skønt beskrivelserne 
af dets udseende ændres.

E ndnu et sted i Asien går sagnet om et 
enhornet dyr, nem lig i Kina, hvor dyret kal
des Chi-lin. Dette dyr har h jortekrop , heste
hove, okselignende hale og et tolv fod langt 
horn. Dyret lyser i de fem hellige farver og er 
konge over de 360 kendte d y rearter og m ildt 
af væsen. Det foretræ kker ensom hed og la
der sig ikke fange. Det elsker alt levende og
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Fig. 1. Alterbordsforsiden, som den så ud fø r  den sidste konservering og restaurering. Alterbordsforhæng a f  kostbare 
stoffer eller vævede og broderede kunne være meget dyre. Alterbordsforsider a f  bemalet træ som her har nok været en 
billigere løsning. M en man har bl.a. ved frynserne på det øverste rammestykke og de to hvide bånd med gyldne mønstre 
og frynser forneden villet give en illusion om tekstil.

har en sm uk stem m e. Chi-lins historie kan 
føres tilbage til 1697 f.Kr., og den er måske i 
virkeligheden stam fader til alle senere en- 
hjørninge.

Også Aristoteles h a r beskæftiget sig med 
enhornede dyr, dog ikke i særlig stor u d 
stræ kning og kun som ren  naturbeskrivelse. 
Han næ vner to arter: det indiske vildæsel og 
oryxantilopen, d e r dog, som senere tider har 
afsløret, har to horn . Aristoteles kan ikke ha
ve været i tvivl om en h o rn ed e  dyrs eksistens, 
siden han om taler dem . D enne om tale får en 
ikke uvæsentlig betydning for enhjørn ingens 
tilstedeværelse i den kristne sym bolverden, 
da Aristoteles’ skrifter nød stor anseelse i den 
m iddelalderlige kirke. Endelig næ vner også 
Det gamle Testam ente et en h o rn et dyr, i Da
niels Bog, hvor Daniel har en vision. Kap. 8. 
v. 5 lyder: »Videre så jeg  nøje til, og se, en 
gedebuk kom fra vest fa rende hen  over hele 
jo rd en , m en uden  at rø re  den; og bukken 
havde et anseligt ho rn  i panden.« Dette er 
det eneste sted i Bibelen, hvor d er omtales et 
virkeligt enhornet dyr.

I tidligere oversættelser og udgaver a f Bi
belen nævnes »enhjørning« dog yderligere 
flere gange. Således bl.a. i 4. Mosebog 23,22 
og 24,8, i 5. Mosebog 33,17, i SI. 22,22; 29,6 
og 92,11. Nyere oversættelser h ar erstattet 
»enhjørning« m ed »vildokse«, idet dette ord 
menes at være en m ere korrek t oversættelse 
a f o rdet »Re’em« i den hebraiske tekst.

Fejloversættelsen til enh jø rn ing  sker med 
den græske oversættelse, Septuaginta, fra det
3. årh. f.Kr. Den følger m ed over i den  latin
ske oversættelse, Vulgata, fra det 4. årh. e.Kr. 
Sluttelig fø rer L u ther den h erfra  m ed over i 
sin oversættelse a f Bibelen til tysk, hvorfra 
fejloversættelsen har b red t sig til senere over
sættelser, bl.a. den danske, hvor den fo r
bliver helt til 1931. Da Bibelen var g ru n d 
laget for al teologisk diskussion, var enh jø r
ningen herved sikret en solid position i den 
tidlige kristendom s åndelige verdensbillede. 
Ikke m indst da den  på g ru n d  af fejloversæt
telsen nævnes et så centralt sted som i den 
22. salme, hvis første vers er Kristi sidste ord 
på korset.
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Fig. 2. Befriet fo r  den eftermørknede rekonstruktion fremtræder antemensalet med rene, klare og stærke farver i de 
bevarede partier. Trods sin fragmentariske tilstand kan maleriet stadig »fortælle sin historie«.

Enhjørningen i kristen tid
Først i tidlig kristen tid, sikkert væsentligst på 
grund af fejloversættelsen i Septuaginta, får 
enhjørningen en religiøs betydning ved siden 
af antikkens naturbeskrivende. Den senere 
stadig m ere udbyggede enhjørninge-sym bo- 
lik og lignelser m ed enhjørn ingen  tager ho
vedsagelig udgangspunkt i de bibelsteder, 
hvor den via fejloversættelsen optræ der.

De egenskaber, der tillægges dyret: styrke, 
utæm m elighed og skyhed samt hornets kraft, 
var egenskaber, d er kunne bruges og i u tal
lige teologiske skrifter blev anvendt i lignel
ser med Kristus og korset. Men en d n u  opfa t
tedes enhjørningen ikke som et sindbillede 
på Kristus.

Det nok mest afgørende for enhjørningens 
betydning, religiøst og symbolsk, især i den 
sene m iddelalder, var skriftet Physiologus, 
på dansk »Den naturkyndige«, og d e ra f se
nere følgende bestiarier og folkebøger.

Physiologus stam m er fra ca. 200 e.Kr. og 
kan føres tilbage til A lexandria, m en har m u
ligvis sine rød d er i æ ldre orientalske skrifter.

Skriftet findes i adskillige udgaver og er 
oversat til flere sprog.

Det væsentligste ved denne »naturhistorie« 
er, at det virkelige form ål ikke er at give en 
egentlig naturvidenskabelig beskrivelse af de 
dyr, p lan ter og sten, virkelige som fantasifo
stre, den om handler. Deres egenskaber b rin 
ges og bruges i forbindelse m ed teologisk
m oralske kom m entarer.

I Physiologus’ kapitel om enh jø rn ingen  gi
ves der en beskrivelse a f den  og af, hvordan 
den kan fanges. Fabeldyret m inder her mest 
om et gedekid, m en dette til trods kan jæ ge
ren ikke næ rm e sig det. Men ser det en 
smukt klædt, skær jo m fru , sp ringer det hen 
og lægger sig til hvile i hendes skød. H un  får 
m agt over det, og det vil følge hende til kon
gens palads. I en kom m entar bringes en lig
nelse med Frelseren.

Physilogus’ oversættelse til latin b ringer i 
begyndelsen af det 5. årh. en direkte religiøs 
opbyggelig sam m enligning mellem enh jø r
ningen og Kristus inden for rækkevidde af et 
b redere udsnit a f vesteuropæiske teologer,
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samtidig m ed legenden om enhjørn ingens 
tilfangetagelse ved en ren  og skær jom fru .

Isidor a f Sevilla ser i det 7. årh . som den 
første en forbindelse mellem enh jørn ingen  i 
jom fruens skød og Kristi legem liggørelse. 
Men den store gennem slagskraft får denne 
legende først m ed Physiologus’ oversættelse 
til folkesprogene i det 11. og 12. årh . Dis
se oversættelser og v iderebearbejdninger 
træ ngte eksplosivt frem  i højm iddelalderens 
E uropa og tjente som grund lag  for og kilde 
til såvel p ræ dikener som digtekunst.

I senere bestiarier (m ere eller m indre frie 
bearbejdninger a f Physiologus) o p træ d er der 
jæ gere i scenen. U den denne senere tilføjelse 
til beretn ingen  om enhjørn ingens tilfangeta
gelse ville »den hellige jagt« næ ppe have 
kunnet opstå som bebudelsesallegori.

På grundlag  af sådanne skrifter fik en h jø r
ningen fra tidlig kristen tid og i stadig højere 
grad op gennem  m iddelalderen  en position i 
den kristne sym bolverden. Typisk er det vel, 
at symbolikken først fand t o rd  siden billed
ligt udtryk.

Den dødelige enhjørningejagt 
E fter Physiologus’ og senere bestiariernes 
frem kom st og store udbredelse -  og vel del
vis på g rund  af illustrationerne i dem  — o p 
står en allegorisk type, d er beskriver Kristi 
legemliggørelse, lidelse og offerdød  for m en
neskenes skyld.

Det billedmæssige p rogram  virker måske 
ikke væsentligt forskelligt fra den  senere så 
udbred te type, den hellige jag t, m en det ån 
delige indhold er anderledes.

E nhjørningen h ar lagt sig til hvile i jo m 
fruens skød, og jæ gerne  kom m er og d ræ ber 
den med spyd eller bue og pil.

Jæ gerne, d er er oftest tre, sym boliserer her 
jøderne , der d ræ bte Kristus. Men jo m fru en  
er endnu  ikke symbol på Jo m fru  Maria. Det 
er altså en ond og grusom  jag t, d er h e r afbil- 
des, og den u d m u n d er i enhjørn ingens -  
Kristi -  død.

Den hellige enhjørningejagt
Der sker et ejendom m eligt skift i det teologi
ske og ideologiske indhold  i enhjørningejag- 
ten, da den æ n d rer betydning fra at være 
legemliggørelses- og offerdødsfrem stilling til

at blive bebudelses- og undfangelsesallegori.
En tidlig forløber for den  »typiske« hellige 

jag t findes på et an tepend ium  fra det 
13. årh.s 2. halvdel fra nonneklostret Göss i 
Steierm ark.

Først knap to h u n d red e  år senere bliver 
enhjørningejagten som bebudelses- og und- 
fangelsesmotiv dog for alvor populæ r og 
gennem arbejdet som type m ed et nogen lun
de fast billedprogram .

Der er nogen usikkerhed om, hvilket værk 
der er det første a f denne art. Det er dog den 
almindelige opfattelse, at hjem stedet e r T hü- 
ringen, i om rådet om kring E rfu rt og Wei- 
m ar, og at tidspunktet er den  første tredjedel 
a f det 15. årh.

Det er en billedtype, der var m eget u d 
bred t især i Tyskland og h er ofte i fo rbindel
se med nonneklostre. A ntallet a f større vær
ker (både maleri, sku lp tu r og tekstiler) kan i 
det tyske om råde opgøres til ca. 70. Budska
bet i den hellige enhjørn ingejag t er noget 
gladere, end det var tilfældet m ed den 
dødelige enhjørningejagt, og som type u d 
vikler den sig i de knap 150 år, hvor den  har 
sin blom stringsperiode. G enerelt kan den  si
ges at have visse faste elem enter, som så at 
sige findes på alle billeder -  og derudover 
elem enter, der skifter fra billede til billede. 
De sidste er mest M aria-symboler.

De ikonografiske elementer
Jag ten  finder sted i eller ved »hortus conclu- 
sus«, den lukkede have -  i sig selv et Maria- 
symbol. Maria og oftest også enhjørn ingen  
ses i den lukkede have, om kranset a f risgæ r
der eller m ure. Æ rke- og bebudelsesenglen 
Gabriel har nu overtaget jæ gerens rolle. Han 
er oftest iklædt gejstlig dragt, og i langt de 
fleste tilfælde ses han i kom positionens højre 
side (for beskueren til venstre). I venstre 
hånd holder han et jag th o rn , fra hvilket hans 
budskab: »Ave M aria gracia plena ...« kan 
slynge sig som et skriftbånd. I højre holder 
han et spyd, kan det være en reminiscens fra 
m ere profane jag tscener eller offerdøds- 
fremstillingen? -  h er d re je r det sig jo  netop 
ikke om en dødelig jagt.

Med Gabriel følges et vekslende antal h u n 
de, der oftest føres i snore, der samles i hans 
højre hånd. Gabriel, stående eller knælende,
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Fig. 3. Altertavle fra  1506 fra  Lübeck — nu  i St. A nnen-M useum  i Lübeck. I  midtskabet ses Marice bebudelse i form  a f  
en enhjørningejagt i »den lukkede have«. M otivet er spejlvendt i forhold til samme scene på Gyrstinge antemensalet. 
Det er sjældent, at Gabriel som her kommer ind fr a  venstre — fo r  beskueren til højre. Fot. M ikala Bagge.

og hundene afbildes i tidlig tid mest uden  for 
den lukkede have, ofte adskilt fra denne ved 
den lukkede port, et andet Maria-symbol.

H undenes antal kan være forskelligt og li
geledes deres betydning. Men i alle tilfælde 
symboliserer de dyder. Er der fire hunde, 
betegner de de fire dyder nævnt i SI. 85,11: 
barm hjertighed -  misericordia, sandhed -  
veritas, retfæ rdighed -  justitia og fred  -  pax. 
Er der kun tre hunde, sym boliserer de som 
oftest de tre teologiske dyder: tro  — fides, håb
-  spes og kærlighed -  caritas ( l .k o r . 13,13). 
To hunde kan symbolisere m isericordia og 
pax.

I haven ses den siddende Jo m fru  Maria, 
oftest prægtigt klædt, m ed glorie om det u d 
slagne hår, evt. også m ed krone. I hendes

skød søger enh jø rn ingen  tilflugt for jæ geren  
og hans hunde. Forbenene, hyppigt m ed klo
ve, hviler i Marias skød, og hun  griber om det 
snoede horn , eller lægger sine h æ nder om 
dens hals. E nhjørn ingen  har skiftende u d 
seende og størrelse -  nogle gange m inder 
den mest om en lille ged, som den beskrives 
hos Physiologus.

B aggrunden dannes a f den lukkede have, 
der viser tilbage til H øjsangen 4,12: »Min sø
ster, min b rud  er en lukket have, en lukket 
kilde, et væld u n d er segl,« og sym boliserer 
Marias jom fruelighed . I haven ses and re  Ma- 
ria-symboler, hvoraf to allerede nævnes i 
samme bibeltekst: den lukkede kilde og den 
forseglede b rønd eller væld. Der kunne næv
nes andre M aria-symboler, hvis anvendelse i
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Fig. 4. E t »typisk« eksempel på den 
hellige eller mystiske enhjørninge
jag t i »den lukkede have«, fra  
ca. 1500, nu i Det Bayerske N atio
nalmuseum i M ünchen. I  haven ses 
mange Maria-symboler: den fo r 
seglede brønd, den lukkede port, 
Gideons skind m.fl.

forbindelse m ed hortus conclusus der findes 
talrige eksem pler på.

I løbet a f det 14. og 15. årh . begynder også 
symboler, d er oprindelig  var knyttet til Kri
stus, at få dobbelt betydning, idet de nu sam 
tidig anvendes til at understrege Marias jo m 
fruelighed.

Dette er i korte træ k indholdet a f den  hel
lige jag t i hortus conclusus, som den  ses fuldt 
udbygget i det sydtyske om råde i perioden  
fra det 15. årh.s første tredjedel, til den  fo r
bydes ved konciliet i T rien t i 1563, eller i 
hvert tilfælde kun m å anvendes i nye kunst
værker efter billigelse a f den  for om rådet an 
svarlige biskop.

Fordøm m elsen a f scenen kan nok ses i ly
set a f reform ationens påvirkninger, ligesom 
denne type frem stillinger h ar kunnet op fa t
tes som anstødelige og usmagelige. M ange 
forskere om kring å rhundredsk ifte t har i øv
rigt været a f samme opfattelse. Dette skyldes 
nok først og frem m est den erotiske u n d erto 
ne i motivet.

Den hellige jag t på Gyrstinge antemensalet 
Der kan ikke herske tvivl om, at antem ensalet 
fra Gyrstinge knytter sig til denne type alle
gorisk bebudelsesfrem stilling. Men d er fin

des alligevel m ange iø jnefaldende afvigelser.
Gabriel kom m er ind i billedets højre side, 

hvilket er ganske norm alt. Men han  og h u n 
dene adskilles ikke fra Maria, hverken ved en 
port eller et gærde. Der ses heller ikke bag 
ham  noget, d er kunne tyde på, at han, som 
det ses på senere frem stillinger, er træ ngt ind 
i haven. Der findes slet ikke en lukket have 
på dette billede. M ødet synes at finde sted på 
en skovom kranset eng. Dette e r i forhold  til 
de tyske væ rker over sam m e em ne nok det 
mest usædvanlige træk. Der ses ej heller an 
dre  tydelige M aria-symboler, der i så rigelige 
m æ ngder plejer at findes i hortus conclusus, 
og som derm ed d an n e r baggrund  for jag t
scenen.

Gabriel er klædt i en løs hvid kjortel, d er er 
indsnævret ved hånd leddene og holdt sam 
m en i livet. Muligvis er kjortlen en alba, altså 
en hvid messeskjorte. Over skuldrene bæ rer 
han en folderig rød kappe m ed gult for af 
changerende stof. Også h er er d er muligvis 
tale om et gejstligt klædningsstykke: et plu- 
viale.

I venstre hånd  holder han et jag tho rn , der 
er sat til m unden  for overbringelse a f bu d 
skabet.

De to hunde, d er må form odes at symboli-

212



Fig. 5. Sider fra  professor L Kornerups notesbog fr a  1877-80. Såvel i tekst som i tegning gives en beskrivelse a f  
skaderne i antemensalets farvelag i 1877. M an kunne a f  tegningen forledes til at tro, at afskalningen hen over 
Gabriels skulder og bryst da ikke eksisterede. M en det er næppe tilfældet — snarere har professor Kornerup i sin tegning 
helet de brudte linjer. Kappens spænde har oprindelig haft to runde plader og ikke som på tegningen én. E ndnu er små 
rester a f  den anden plade bevaret. Fot. Lennart Larsen 1983.

sere pax og misericordia, føres i kort snor, og 
den overskydende line samles i Gabriels høj
re hånd i et lidt skødesløst greb mellem tom 
mel- og pegefinger, lillefingeren er end ikke 
bøjet.

Både jag th o rn e t i venstre hånd  og h u n d e
nes liner i højre er helt norm ale træk; d e r
imod er det usædvanligt, at han ikke også 
holder et spyd i højre hånd. Et andet ele
m ent, der her m angler i forhold til den  »nor
male« hellige jagt, er skriftbåndene. F.eks. 
slynger Gabriels hilsen sig ofte ud af hornets 
m unding -  her e r den adskilt fra billedfeltet 
og ses i stedet på ram m eværkets øverste led; 
men m angelen på M aria-symboler gør n a tu r
ligvis brugen af fork larende skriftbånd m in
dre nødvendig. En eventuel forklaring af bil
ledets elem enter kan muligvis også have stået 
på det nu totalt afskallede nederste ram m e-

X ii  .<*<■' Høj,

Fig. 6. Tegning a f  K ai Lange fr a  1909. Tegningen er 
anvendt som illustration i en dansk udgave a f  folkebo
gen »Lucidarius« fr a  samme år. Maleriet var da re
staureret, og manglerne rekonstruerede. Fot. Lennart 
Larsen 1983.



Fig. 7. Ultraviolet-fluorescensoptagelse a f  antenmensalet. Ved undersøgelse i ultraviolet lys kan omfanget a f  sekundære 
farvelag registreres. Senere farvelag  frem står her mørkere end det tilstødende originale farvelag. Dette ses f.eks. tydeligt 
i Gabriels kappe og kjortel.

Fig. 8. Røntgenoptagelse a f  antemensaletsfylding. De små afskalninger ses som mørke huller i farvelaget. De store 
gennemgående skader, især omkring fyldingens samlinger, ses derimod som hvidlige, »tågede« områder. Dette skyldes, 
at den tykke sekundære grundering her har absorberet røntgenstrålerne, der derfor ikke har kunnet påvirke film en.
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Fig. 9 og 10. Kalker a f  UV- og røntgenoptagelser. På kalken a f  røntgenbilledet er alle mangler i det originale farvelag  
registreret ved en skravering. Kalken a f  U V -optagelsen viser derimod alt sekundært farvelag. N år resultaterne a f  disse 
to undersøgelsesmetoder sammenholdes, få r  man et klart billede a f  følgerne a f  en rensning. Fler viste det sig, at 
rekonstruktionen og retoucherne ikke begrænsede sig til de steder, hvor der var skader i farvelaget — der var »malet 
udenfor«, og f.eks. var det hvide bånd i billedets højre side malet helt over.
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Fig. 11. Marias ansigt var meget 
skammet a f  afskalninger og udbed
ringer. H erved havde ikke mindst 
partiet omkring øjnene mistet det 
oprindelige udtryk. Rekonstruktio
nen savnede klarhed i tegningen 
sammenlignet med Gabriels øjne. 
Det sekundære farvelags eftermørk- 
ning understregede kvalitetsfor
skellen mellem det originale fa rv e 
lag og rekonstruktionen a f  m ang
lerne.

stykke som m odstykke til det øverste.
Heller ikke M aria-skikkelsen er helt som 

vanligt, om end afvigelserne ikke er så ud ta l
te, som tilfældet er m ed Gabriel. M aria sid
der støttet m od et træ  og har lagt sin venstre

Fig. 12. Detaljeoptagelse a f  rammens stiliserede blom
stermønstre. Skaderne her er blevet udbedret dels med nu  
eftermørknede oliefarver, dels med i?idfarvet voks. Selve 
blomstermønsteret er også blevet opmålet.

hånd på enhjørningens højre forben. Den 
højre gør en åben og hilsende gestus mod 
æ rkeenglen — det sidste er ikke noget typisk 
træk.

Selv om hun  ikke er omgivet a f de sædvan
lige symboler, er d e r ingen tvivl om, at det er 
M aria og ikke, som i tidligere frem stillinger, 
en anden jo m fru , som enh jørn ingen  har søgt 
hvile hos.

Dels har hu n  glorie, dels fortæ ller Gabriels 
hilsen og de første ord  a f hendes svar, hvem 
hun er. Det er i øvrigt relativt sjældent, at 
Marias svar også gengives.

H endes klæ dedragt virker i forhold  til det, 
d er kan ses på sydtyske værker, m ere spar
tansk -  her er ingen kostbare stoffer, som 
f.eks. brokader eller skindbesætninger. H un 
bæ rer ikke krone. Det udslagne hår er blot 
strøget om bag ørerne. Ved det utildækkede 
hår understreges hendes jom fruelighed . De 
sidste to figurer a f stor betydning ved bebu
delsen og undfangelsen: G ud Fader og en 
hjørningen, er for så vidt ikonografisk typi
ske. Gud Fader e r som Gabriel klædt i hvid 
kjortel og rød kappe. H an bæ rer den  paveli-

■ -'i
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ge tiara i den oprindelige spidse form . I høj
re hånd holder han et rigsæble, m edens den 
venstre m ed åben håndflade peger velsig- 
nende ned m od M aria og enhjørn ingen . H an 
er omgivet af en sky- og strålekrans, hvis bag
grund  lyser gult op -  det him melske lys.

Enhjørningen er hvid, næ rm est a f skikkel
se som en lille hest, dens horn  er snoet og 
svagt nedadbuet, og den har hove. Hvorvidt 
den har haft gedebukkeskæg, er ikke længe
re til at afgøre, da billedet her er præ get af 
skader. E fter sin type bu rd e  den  have det, 
den er i det store og hele m eget lig det, vi 
også i senere tid fo rb inder m ed en enh jø r
ning.

Billedets baggrund  kan ikke tolkes lige så 
sikkert som hovedm otivet. Dertil e r det for 
usædvanligt i forhold til and re  væ rker m ed 
motiv over samme em ne.

Det er nok mest sandsynligt, at bag g ru n 
den her er ren t landskabsm aleri uden  egent
lig indholdsmæssig sam m enhæ ng m ed ho
vedmotivet. Å rsagen til dette kan søges i bil
ledets opståelsestidspunkt. Det dateres til 
ca. 1525, altså til en tid, i hvilken de ideer, 
der i 1536 førte til refo rm ationen  herh jem 
me, ikke kan have været frem m ede. Det kan 
have sat sit præ g på bestiller eller kunstner, 
således at m ange dem onstrative symboler er 
blevet udeladt. Endelig kan den n ederlands

ke skole, der da allerede havde virket i 
ca. 100 år, have præ get et ellers senm iddelal
derligt sydtysk motiv.

R estaureringshistorie
I efteråret 1877 overleveredes antem ensalet 
fra Gyrstinge kirke til N ationalm useet, eller 
som det dengang hed: M useet for de no rd i
ske Oldsager.

Professor I. K ornerup , d e r i septem ber 
1877 foretog en besigtigelse i k irken af alter- 
bordsforsiden, skriver bl.a. i k o rrespondan
cen i forbindelse m ed overleveringen: »... 
men jeg  hylder den G rundsæ tning, at m an 
ikke skal overlade noget Fortidsm inde til 0 -  
delæggelsen, naar det blot h ar selv den 
m indste Interesse.«

T ruet a f ødelæggelse var antem ensalet -  
den var allerede da vidt frem skreden. Det ses 
såvel a f teksten som af den  skitse, K ornerup  
udførte  a f Gabriel i sin notesbog u n d er besig
tigelsen i kirken. Det frem går også a f m use
ets indføringsprotokol, hvor det bl.a. beskri
ves som m eget beskadiget ved afskalninger, 
og træ et som orm stukkent. Afslutningsvis 
anføres det, at alterbordsforsiden  vil blive re 
staureret. H enholder m an sig til K ornerups 
beskrivelse og tegning, er d e r rim elig g rund  
til at antage, at ødelæggelsens om fang og ka
rak ter i grove træ k svarer til det, vi ser i dag.

Fig. 13 og 14. Disse to optagelser giver et indtryk a f  rekonstruktionens fejlfortolkninger a ffarver og tegning. 
Enhjørningens bagben er blevet rykket næsten 1 cm, og rekonstruktionen a f  Marias kappe har heller ikke respekteret og 
fu lg t de originale fragmenter.
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De mest om fattende skader e r a f så gammel 
dato, at de allerede eksisterede ved overleve
ringen til m useet.

Forfaldet har dog ikke kunnet standses 
helt, og siden dengang  er d er kom m et flere 
skader til. Det har været nødvendigt gentag
ne gange at foretage konserveringer, sidste 
gang i slutningen a f 1970erne. Den sidste 
konservering og restau rering  var bl.a. led i et 
uddannelsesforløb på K unstakadem iets K on
servatorskole, afslu ttende m ed konservator
afgang i 1983. D esuden indgik den  i N atio
nalm useets bevaringsplan.

Det er ikke m uligt at sige præcis, hvornår 
den første restaurering , i form  a f en rekon
struktion, er foretaget, ej heller hvem der 
har ud fø rt den. Men antem ensalet må være 
restaureret efte r 1877 og senest i 1909.

Fra dette å r stam m er en tegning a f Kai 
Lange. Den viser den  restau rerede  alter- 
bordsforside. Der e r tale om den  sam m e re 
konstruktion a f de m anglende partier, der 
på godt og ondt stadig præ gede alterbords- 
forsiden indtil den  sidst foretagne konserve
ring og restaurering . Et fotografi fra nogen
lunde samme periode -  det kan senest være 
taget i 1915, m en kan godt være æ ldre -  gi
ver et indtryk af, at restau reringen  allerede 
da var en del å r gammel.

De rekonstruerede og re toucherede p a r
tier er efterm ørknede, d er ses opskalninger 
og muligvis også afskalninger i såvel de re 
staurerede som de originale partier. Dette 
tidlige fotografi kan på sin vis siges at være 
kendetegnende for m aleriets æstetiske virk
ning og fysiske tilstand gennem  m ange år.

Da den  seneste behandling  indledtes, var 
dets æstetiske ud tryk  præ get ikke blot a f  den 
første, gennem førte rekonstruk tion , m en og
så af senere, m indre og gentagne res tau re
ringer, der har været nødvendiggjort af, at 
opskalninger udviklede sig til afskalninger i 
såvel originalt som senere farvelag.

Det har alene i de seneste å r været nødven
digt at foretage konserveringer a f større eller 
m indre om fang i 1957, 1964, 1969 og sidst i 
1978.

Den sidste konservering og restaurering 
Ikke sjældent vil konservering og restau re
ring af kulturhistoriske genstande og kunst

væ rker kræve afvejning af m odstridende 
hensyn.

Antem ensalet fra Gyrstinge var i så hen 
seende ingen undtagelse.

H er udgjordes dilem m aet a f 4 hensyn: 1. 
antem ensalets bevaring, 2. dets æstetiske u d 
tryk, 3. den gamle restaurerings kulturh isto
riske værdier, 4. m uligheden for um iddel
bart at kunne forstå antem ensalet som bille
de og fortælling.

Afvejning a f  disse hensyn resu lterede i, at 
billedet rensedes for den  muligvis tæt på 100 
år gamle rekonstruktion .

Det første hensyn fik forrang.
A llerede det tidligste fotografi fra ca. 1915 

viser, at den originale fa rvestruk tu r og an te
mensalets konstruktion  ikke »levede« godt 
sam m en med restaureringen .

K onstruktionen består a f en fylding, sam 
m ensat a f 5 b ræ dder, og af en ram m e, alt af 
gran. Det hele e r blevet fo rbered t til farvela
get ved bl.a. påføring a f k rid tg ru n d  i m ange 
lag. K rid tg rund  er en blanding a f animalsk 
lim og kridt, d er påføres i varm, flydende 
tilstand. K rid tg runden  er d e refte r skrabet og 
slebet jævn. H erpå skitseredes kom positio
nen med en undertegn ing . Den dannede 
grundlag  for påføring  a f billedets forskellige 
farver. En sådan opbygning a f træ , g ru n d e
ring og farvelag er m eget sårbar over for 
skift i tem p era tu r og fugtighed. Ved en lav 
relativ lu ftfugtighed vil træ et træ kke sig sam 
men, ved højere vil det udvide sig -  træ et vil 
»arbejde« ved æ ndringer i det om givende 
klima. Farvestrukturen, g ru n d erin g  og fa r
velag, har ikke sam m e evne til at følge sving
ninger i klimaet.

Dette er antem ensalet fra Gyrstinge des
værre et alt for godt eksempel på. De 5 b ræ d
der har hver især bevæget sig og er til sidst 
krum m et, fyldingen d an n er ikke længere en 
plan, m en en bølget flade. Farvestrukturen, 
især om kring sam lingerne, er herved så at 
sige blevet skubbet af.

I forbindelse m ed rekonstruk tionen  søgte 
man at udjævne fyldingens bølgebevægelse 
ved påføring af ny grundering . Men m an har 
ikke kunnet h indre, at træ et reagerede ved 
skift i luftfugtigheden. Den sine steder tykke 
grunderingsudbedring  har her kun gjort 
ondt værre, idet den ved bevægelser i træet
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Fig. 15. På sidelysoptagelsen a f  antemensalets bagside ses de oprindelige spor efter værktøj som høvl og økse. Det 
nederste rammestykkes træ er angrebet a f  råd og svamp. Træets nedbrydning kunne tyde på, at antemensalet har været 
opbevaret i et fug tig t klima, måske endog direkte på  et fug tig t gulv.

har presset på det tilstødende originale fa r
velag. I øvrigt har den  heller ikke selv kunnet 
følge med svingningerne.

D erfor har det været nødvendigt m ed de 
gentagne fastlægninger a f såvel originale 
som sekundæ re farvestruk turer. Der har i 
tidens løb været anvendt forskellige m ateria
ler både til fastlægning og farvemæssig u d 
bedring af afskalninger, bl.a. voks og olie
farver.

R ekonstruktionen og efterfø lgende retou- 
cher udgjorde en fare for det originale farve
lag, indirekte også ved at vanskeliggøre en 
fastlægning af opskallede partier.

Æstetisk og kunstnerisk var de senere fa r
velag heller ikke i overensstem m else m ed det 
originale. E fterm ørkning af re toucherne og 
sine steder d irekte forkerte  linjeføringer sat
te deres præg. Billedet frem tråd te  ikke som 
et senm iddelalderligt billede, snarere som en 
senere tids oliemaleri. E ndnu en g rund  til at 
fjerne de senere farvelag viste sig, da billedet 
røntgenfotograferedes. Røntgenoptagelsen 
afslørede, at rekonstruk tionen  stedvis dæ k

kede originalt farvelag.
Selv om der således kunne siges meget 

m od rekonstruktionen, var det dog ikke med 
let hjerte, m an fjernede den.

R ekonstruktionen var på sin m åde også et 
kulturhistorisk vidnesbyrd, bl.a. var den  et 
eksempel på, hvorledes m an engang så på 
skadede kunstvæ rker og restaureringen  af 
dem.

Desuden m uliggjorde den, sine æstetiske 
skavanker til trods, en um iddelbar tilegnelse 
af billedets fortæ lling — det var et »helt« 
billede.

Famemæssig udbedring — retouchering 
Efter rensningen rejste d er sig et nyt spørgs
mål: hvorledes kunne alterbordsforsidens 
kunstneriske og kulturhistoriske væ rdier 
bedst tilgodeses?

Renset for såvel senere farvelag som grun- 
deringsudbedringer frem tråd te  antem ensa
let med, groft sagt, to kategorier a f skader. 
Dels de store gennem gående skader ved 
sam lingerne og nederst på fyldingen — dels
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Fig. 16. Detalje a f  ærkeenglen Gabriels ansigt efter rensning og retouchering. Ansigtet er omhyggeligt modelleret, og 
øjenbryn og øjenvipper f in t  tegnede. Undertegningen til malenet kan stedvis skimtes gennem det overliggende farvelag, 
f.eks. ved vingerne, ved Gabriels venstre tinding og i kjortlens foldekast.

utallige små og m indre afskalninger fordelt 
over det meste a f billedfladen.

Det var efter en nutid ig  opfattelse ikke 
muligt igen at foretage en fuld rek o n stru k 
tion. Dertil var for væsentlige o m råd er be
rø rt af de store skader. Mest udtalt var p ro 
blemet i partie t om kring Marias øjne. En re 
konstruktion ville h er ikke have noget kon
kret at støtte sig på, hverken hvad øjnenes 
farve eller blikkets re tn ing  angik. N oget lig
nende gjorde sig gæ ldende ved en h jø rn in 
gens mule.

På g rund  a f de gennem gående skader 
måtte en fuld rekonstruk tion  altså udeluk
kes. De m ange m indre skader, hvor der 
hverken var tvivl om linjer eller farver, kun 
ne derim od udbedres uden  de sam m e betæ n
keligheder. Dette ville yderm ere bringe ro i 
billedets bedst bevarede partier, hvor de små

skader virkede um ådelig forstyrrende. På sin 
vis var de små skader m ere til gene ved iagt
tagelse a f billedet end de store. Disse bryder 
nok kom positionen, m en opfattes som lig
gende bag billedets plan. De små derim od 
»flimrede« helt frem m e i billedplanet.

Ud fra disse og andre  overvejelser beslut
tedes det d e rfo r at udføre, hvad m an kan 
kalde en restaurering  a f antem ensalet som 
fragm ent.

Dette indebæ rer, at det forfald, som er en 
følge a f tidens gang og påvirkninger, erken 
des og respekteres. Det er u n d er alle om 
stæ ndigheder uopretteligt, og elim ineres re 
elt ikke ved en rekonstruktion . Men ved en 
sådan restaurering  tages d er sam tidig hensyn 
til billedets endnu  eksisterende kunstneriske 
kvaliteter. Ved m indre indgreb, der alene 
støtter sig på det om givende originale farve
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lag, hjælpes disse kvaliteter til at kom m e bed
re til udtryk.

R estaureringen vil altid kunne fjernes 
igen, uden at dette vil m edføre risiko for bil
ledet. For det første er hele behandlingsfor
løbet dokum enteret, bl.a. ved fotografier. 
For det andet lader de anvendte m aterialer 
sig let fjerne igen. Bl.a. er re toucherne u d 
ført med akvarelfarver.

Som alternativ til den fulde rekonstruktion  
og den her valgte løsning kunne m an have 
overvejet en kom plettering af farvelaget 
uden rekonstruktion a f  lin jeføringer og fa r
ver. I stedet udbedres skaderne m ed de så
kaldte »neutrale retoucher«. H ensigten m ed 
den form  for restaurering  er at dæ m pe ska
dernes generende virkninger. N eutrale re 
toucher kan ses u d fø rt m ed f.eks. grå eller 
b rune farver — ens over hele billedet. Der 
lægges også vægt på, at re toucherne nem t 
kan stedfæstes.

Ved et andet, m ere m oderne, m en beslæg
tet retoucheringsprincip, udbedres skaderne 
med billedets »gennemsnitsfarve« — altså en 
farve, der tager sit udgangspunkt i de farver, 
der ses i det originale billede. Farven opbyg
ges via en optisk blanding af flere forskellige 
farver, og ikke m ed en fæ rdigblandet farve 
taget fra »bøtten«. Mod begge disse princip
per taler i dette tilfælde flere ting.

For det første m åtte også sådanne re to u 
cher udføres på en ny g rundering . M ed

m indre m an får standset træets bevægelser, 
enten ved at tilvejebringe et konstant klima, 
eller ved om fattende indgreb i billedets ellers 
rimeligt velbevarede bagside, må det fo r
modes, at den nye g run d erin g  ad åre vil lide 
samme skæbne som den  tidligere, m ed d era f 
følgende afskalninger.

For det andet kan det i et så farverig t bille
de være vanskeligt at opnå en gennem snits- 
farvevirkning, der er lige neutra l overalt på 
billedet.

I dette tilfælde vil den mest naturlige og 
neutrale baggrund  for fragm en terne nok 
bedst udgøres a f det um alede træ.

Sit forfald til trods kan antem ensalet stadig 
viderebringe sit budskab; og farvelagets ned 
brydning forklares a f og er d irekte sam m en
hæ ngende m ed det øvrige m ateriales til
stand.
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