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Rigsantikvarens forord

Prinsens Palce, nu  Nationalm useet, malet o. 1750 a f  Rach og Eegberg.

Det er denne årbogs opgave at give National
museets venner -  både medlemmerne af vor 
støtteforening og andre interesserede i ind- 
og udland -  et aktuelt indblik i den forsk
ning, der drives og trives på Nationalmuseet. 
Stort mere end en mundsmag kan det ikke 
blive. Der er langt, langt mere at berette om, 
end bogens størrelse tillader. Men traditio
nen tro er indholdet af også dette års Natio
nalmuseets Arbejdsmark så alsidigt, at det af
spejler den bredde og spændvidde i arbejds
opgaverne, der nok er Nationalmuseets vig
tigste særkende. Vi arbejder ikke blot med 
Danmarks egne fortidslevn, men med studiet 
af menneskelivet i fortid og nutid mange ste
der i verden. Og i vore undersøgelser betje

ner vi os af adskillige videnskaber. På Natio
nalmuseet dyrkes arkæologi og kulturhisto
rie sammen med etnologi og etnografi, runo
logi og numismatik, kunsthistorie og et bredt 
udvalg af naturvidenskaber.

Nogle af årbogens artikler er frugter af 
den forskning, som museets m edarbejdere 
har taget op på eget initiativ, som led i deres 
afdelings arbejdsprogramm er eller frem 
kaldt af deres egne tanker og teorier. Mest 
opsigtsvækkende er bidraget om Jelling-hø- 
jenes alder. Det vil få vidtrækkende betyd
ning for den fremtidige udforskning af den 
tidlige kongemagts historie i Danmark. An
dre bidrag tager deres udgangspunkt i Na
tionalmuseets pligtopgaver, f.eks. udgrav-
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n in g e ra f  arkæologiske forekomster, der tru 
es af ødelæggelse, og istandsættelse af histori
ske bygninger og inventar. Beretningerne 
om stukloftet i Rosenborgs riddersal og alter
tavlen fra Brarup Kirke hører til denne 
gruppe. Det antikvariske pligtarbejde kan 
være hårdt slid, men vi ville ikke undvære 
det, for det fastholder Nationalmuseets soli
de forankring i alle dele af det danske sam
fund, og det belønnes ikke sjældent med be
tagende nyopdagelser. Det enestående kult
hus fra yngre bronzealder er et smukt eks
empel på dette. Huset blev fundet, fordi der 
skulle lægges ledninger til naturgasnettet på 
stedet.

Blandt museumsfolk er det et ofte citeret 
fyndord, at de bedste fund gøres i museernes 
egne magasiner. I så henseende er National
museet med sine kolossale magasiner, opbyg
get ved århundreders indsamlinger, et 
uovertruffent findested, hvad adskillige af 
årbogens artikler vidner om. Et af disse bi
drag skal fremhæves her, fordi det så slående 
belyser rigdommen i samlingerne. Rejseuret 
fra Christian IV’s tid er en åbenbaring af tek
nisk snilde og kunstnerisk perfektion. Det er 
nu udstillet perm anent i det nyindrettede u r
kammer eller urm useum  i Nationalmuseets 
2. afdeling. Her har vi ved at åbne magasi
nerne fået endnu en attraktion af internatio
nalt format.

Trods sparetiderne har vi -  omend noget 
forsinket -  evnet at gennemføre en anden 
vigtig nyopstilling. I Frilandsmuseet har arki
tekt Frode Kirk sat kronen på sit livsværk ved 
at genrejse kådnerhuset fra Dyndved på Als.

Ved det dansk-grønlandske museumssam- 
arbejde, som er emnet for en anden af artik
lerne, overføres store dele af Nationalmu

seets eskimoiske samlinger til Grønland. 
Umiddelbart skulle man tro, at Nationalmu
seet herved blev fattigere. Men dette er ikke 
tilfældet -  snarere tværtimod. Netop disse 
samlinger er så rige, at de kan tåle en velgen- 
nemtænkt deling, uden at Nationalmuseets 
position som europæisk centrum for arkæo
logisk og etnografisk eskimoforskning anta
stes. Ved delingen yder vi det nye Grønland 
en retfærdighedshandling, og vi er med til at 
give det unge grønlandske museumsvæsen 
en flyvende start. Samtidig kan vi forstærke 
vor virksomhed i Grønland i et nært og har
monisk samarbejde med vore grønlandske 
kolleger.

I flere år har Nationalmuseet været udsat 
for krav om besparelser. De kulminerede i 
1986, hvor det blev nødvendigt at afskedige 
et antal m edarbejdere. Oven i disse proble
mer kom i år en ulykkelig strejke blandt op- 
synsfunktionærerne, der lukkede museet for 
publikum i mere end fire forårs- og sommer
m åneder med et tab på henved 500.000 be
søg til følge.

Alligevel må vi have lov til at mene, at 
frem tiden tegner sig lys for Nationalmuseet. 
Den store udbygning og modernisering, som 
Egmont Fonden tog initiativet til, og som Fol
ketinget lovfæstede i 1986, er ved at tage 
form. Da Nationalmuseet sidst blev udbyg
get, i 1930’erne, ledsagedes samlingernes ny
opstilling af en hidtil uset blomstring i m u
seets videnskabelige forskning. Vi stoler på, 
at historien på dette punkt vil gentage sig -  til 
gavn også for de kommende årgange af N a 
tionalmuseets Arbejdsmark og til glæde for dens 
mange tusinde abonnenter og læsere.

O laf Olsen
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Preface by the State Antiquary

It is the function of this year-book to give the 
friends of the National Museum -  both mem- 
bers of our Friend’s Association and others 
interested within Denmark and abroad -  an 
up-to-date insight into the research which is 
currently being nurtured and is flourishing 
in the National Museum. Not much more 
than a glimpse can be given here. There is 
much, much more to recount than the book’s 
size permits. But true to tradition the content 
of this Year’s Nationalmuseets Arbejdsmark is 
again so multifarious that it reflects the 
breadth and span of work-fields that is pro- 
bably the most outstanding feature of the 
National Museum. The substance of our 
working material not only consists of the re- 
lics of Denmark’s past, but also involves the 
study of human life in the past and present in 
many parts of the world. O ur investigations 
also make use of many different disciplines. 
In the National Museum archaeology and 
cultural history, ethnology and ethnography, 
runology and numismatics, art history and a 
broad range of natural sciences are all pursu- 
ed side by side.

Some of the year-book’s articles are the 
fruits of research taken up by museum staff 
on their own initiative, as an element in their 
departm ent’s work-programme or engende
red by their own reflections and ideas. The 
most sensational is the contribution on the 
age of the Jelling mounds. It will have far- 
reaching consequences for future explora- 
tion of the early history of royal power in 
Denmark. Other contributions take their de- 
parture-point from the tasks for which the 
National Museum has formal responsibility,
e.g. excavations of archaeological finds which 
are threatened with destruction, and the re- 
storation of historie buildings and furnish- 
ings. The accounts of the stucco ceiling in 
Rosenborg’s Long Hall, and of the altar- 
piece from Brarup Church belong to this ca-

tegory. The Museum’s antiquarian duties can 
be extremely demanding, but we would not 
want to be without them, because they main- 
tain the National Museum’s firm anchorage 
in all parts of Danish society, and time spent 
on them is not infrequently rewarded by fas- 
cinating new discoveries. The unique ritual 
structure from the late Bronze Age is a fine 
example of this. The structure was discovered 
because pipes for the natural gas network 
were to be laid through the site.

Among museum people it is a common 
saying that the best finds can actually be 
made in the storerooms of museums. In that 
respect the National Museum, with its colos- 
sal stores, built up over centuries of collec- 
ting, is an unsurpassed treasure-house, and a 
good many of the year-book’s articles bear 
witness to this. One such contribution may be 
singled out here because it so strikingly illu- 
strates the riches of the collections. The tra
vel clock from Christian IV’s time is a revela- 
tion in its technical ingenuity and artistic per- 
fection. It is now on permanent display in the 
newly-established clock-room or clock-muse- 
um in the National Museum’s 2nd Depart
ment. Here by opening up the storerooms we 
have obtained yet another attraction of inter
national standing.

In spite of the unfavourable economic cli- 
mate we have managed -  albeit a little late -  
to set up another major exhibit. In the Open 
Air Museum architect Frode Kirk has crown- 
ed his life’s work by recreating the crofter’s 
house from Dyndved on Als.

The museum cooperation between Den
mark and Greenland, which is the subject of 
another of the articles, entails the transfer of 
large parts of the National Museum’s Eskimo 
collections to Greenland. On the face of it 
one might well think that the National Muse
um would thereby become poorer. But that is 
not the case -  quite the opposite. These col-
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leetions are in faet so rich that they can tole- 
rate a thoroughly thought-out partition with- 
out this infringing on the National Museum’s 
position as the European centre for archaeo- 
logical and ethnographic Eskimo research. 
By the partitioning we are extending to the 
new Greenland an equitable arrangem ent 
and showing our willingness to help the 
young Greenland museum system to get off 
to a flying start. At the same time we can 
strengthen our operations in Greenland in 
close and cordial cooperation with our col- 
leagues there.

For many years the National Museum has 
been exposed to demands for savings. These 
culminated in 1986 with a situation where it 
was necessary to dismiss a num ber of mem- 
bers of staff. On top of these problems this 
year came an unfortunate strike among the 
security attendants, which closed the Muse
um to the public for over four spring and

summer months, with a consequential loss of 
approximately 500,000 visitors.

Nevertheless, there is reason to believe that 
the future outlook for the National Museum 
is promising. The major extension and mo- 
dernisation which is being planned on the 
initiative of the Egmont Foundation, and 
which Parliament confirmed in law in 1986, 
is beginning to take shape. When the Natio
nal Museum was last extended, in the 1930s, 
the new displays of the collections were ac- 
companied by a hitherto unprecedented 
blossoming of the Museum’s scientific re
search. We trust that history in this respect 
will repeat itself -  for the benefit, incidental- 
ly, of coming editions of Nationalmuseets A r
bejdsmark, and for the pleasure of its many 
thousand subscribers and readers.

O laf Olsen



Et rejseur fra Christian IV’s tid
A f  H a n s  S t i e s d a l
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I Nationalmuseet ligger der et ur, ikke meget 
større end et lommeur, men tungt. (H. uden 
bøjle 9,5 cm). Det stammer fra Chr. IV’s tid
ligste tid, vel omkr. 1600-årenes begyndelse. 
Det er pragtfuldt og raffineret, næsten som 
et smykke, og det er tillige særdeles kompli-

Fig. 2.

ceret. Det er lavet af en urm ager -  i dag ville 
man nok kalde ham ingeniør. Hans geni er 
dog skjult bag pragten. Man havde egentlig 
mest lyst til blot at glæde sig over det ydre 
med viserne og det indre med værket, og 
hvad dertil hører -  og så lægge det beun-
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Fig. 3.

drende fra sig igen. Dog burde man lige se 
lidt på urskiven. Det er selvfølgelig den, det 
drejer sig om. I sin tid vidste i al fald danne
de folk at takke for en urskive som denne. 
Man kunne her aflæse en lang række oplys
ninger om sol, måne, tid og sted og meget

andet, og man kunne forudberegne alt dette. 
Hver af disse forskellige oplysninger havde 
dengang en langt større betydning end nu 
om dage. Selv om fotografierne giver et godt 
indtryk af uret, er der dog grund til nøjere at 
gøre rede for det.

fer , 1 °  ‘A 'Ù u n f l

wShV X.zsW ù /  V i  r  -m

jv* ° - i
Vi L 1 > K
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Det har gjort tjeneste som rejse- eller vogn
ur. Man må tænke sig, at det har været ind
kapslet i et etui, som dog ikke eksisterer me
re. Foroven har det en ring til ophængning, 
forneden et indboret gevind, således at uret 
hjemme har kunnet stå på en fod eller piede
stal som et monstransur.

Urkassen er let oval, netop inspireret af 
lommeure, som blev mode på den tid. Den er 
udført af forgyldt messing og sølv; kun er 
minutviseren af stål, så den udskiller sig fra 
de øvrige ti visere. Der har aldrig været glas 
for urskiven. Blomsterdekorationerne (ager
snerler) langs siderne er på én gang forfine
de og djærve. Bagkapslen er helt glat. Den 
kan åbnes, og man ser timeslagsklokken, i 
hvis skål urværket har plads, dækket af et net 
af dekorationer.

Selve urets mekanisme består af to værk
plader, hvorimellem de forskellige tandhjul 
og udløsningsarme er anbragt. Pladerne hol
des på plads af de såkaldte piller, her udført

Fig.4a. Urværkets bagplade.
A. Stackfried.
B. Optræk fo r  gangværk.
C. Optræk fo r  vækker.
D. Viser med indstilling fo r  uroens 

regulering.
E. Uro (skjult a f  dekorationerne).
F. Optræk fo r  kvarterslagværket.
G. Slagskive fo r  timeslag, med 

inddelinger 1-12 og med viser.
H . Slagskive fo r  timeslag med ind

delinger 1 -24 og med viser
(i foryn a f  pil).

I. Slagskive fo r  kvarter- og timeslag, 
med viser (en pegende hånd).

J . Optræk fo r  time slagværket.

som runde søjler. Uret har fire fjederdrevne 
værker: et gangværk, to slagværker og et 
vækkerværk.

I et fjederdrevet gangværk anvender man 
almindeligvis, af hensyn til urets nøjagtige 
gang, en snekke, som sørger for, at værket 
går med ensartet kraft, hvad enten fjederen 
er optrukket og stram, eller den er ved at 
være udløbet og slap. I dette ur er der ikke 
nogen snekke -  med tilhørende kattetarme -  
men en ejendommelig indretning, en »Stack
fried«, som kun anvendtes ved små ure i 
1500- og begyndelsen af 1600-årene. Når 
man ikke har brugt en snekke, som fylder 
forholdsvis meget, er det alene af hensyn til 
urets stærkt sammentrængte værk. Det har 
været af vigtighed at kunne samle fire værker 
på denne lille plads.

»Stackfrieden« (A) består af en kam, nær
mest formet som et »lagkagesnit«, samt en 
kraftig fjeder, der trykker på kammen og 
derved medvirker til at drive værket med
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ensartet kraft, efterhånden som gangfjede
ren svækkes. Denne skal, som de tre andre 
værkers fjedre, trækkes op en gang om da
gen. Optrækket (B) sidder lige ved siden af 
»Stackfrieden« og griber med et tandhjul ind
i denne.

Gangværket reguleres af en spindel med 
en uro af stål. På fig. 4b aner man uroen (E) 
midt på værkpladen, skjult af dekorationen. 
Den kan finreguleres ved to svinebørster,

som sidder på en arm. Uroens svingning op
står ved, at den kastes tilbage, når dens eger 
støder mod svinebørsterne. Udsvingets læng
de, og derm ed urets hastighed, bestemmes af 
armens (børsternes) placering. Den kan nem
lig flyttes nærm ere (hurtigere gang) eller 
fjernere (langsommere) fra centrum, og det 
sker ved en viser (rokker) (D) med seks ind
delinger; den ses lige til venstre for »Stack
frieden«.
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Fig. 5. Kvarterslagsklokken med viserrørene i midten. Fig. 6. Viserværket efter at klokken er fjernet. Fil højre
kvarterhammeren.

Fig. 7. Viserværketefter fjernelse a f  hjulene fo r  kalen
derværket og fo r  månens stilling i dyrekredsen. I  midten 
udløsning fo r  vækkeren (F), der danner et kryds og har 
to stifter, som kan ramme palen til højre.

Fig. 8. Viseruærket efter fjernelse a f  alle visernes rør. 
Filbage er minutviserens aksel med snekke og tandhjul 
(Fig. 9G -H ). Fandhjulet drives a f  en ejendommelig 
snekke (G), som sidder på siden a f  det store tandhjul. 
Udløsningen fo r  kvarterslagværket anes bag den plade, 
hvorigennem minutviserens aksel går (C-C).
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A. Fra gangværket: 1 omdrejning ~  8 timer.
B. 96! 12 tænder. M inutviser: 1 omdrejning ~  1 time.
C. Udløsning fo r  kvarterslagværk.
D. 19/59 tænder. Månefase: 1 omdrejning 

døgn i forhold til timeviseren.
E. 19157 tænder. Timeviseren: 1 omdrejning
F. Udløsning fo r  vækkerværket. Kobling.
G. Snekke/tandhjul: 6/6 tænder. 1 omdrejning ~  8 

timer.
H. Snekke /tandhjul: 1/30 tænder. 1 omdrejning ~  240  

timer.
I. 30/82  tænder. M ånens stilling i dyrekredsen. 1 om

drejning  ~  27,7 døgn.
J. 4/146 tænder. Kalenderværket: 1 omdrejning ~  

365 døgn.
K. Urskive.
L. R ing  fo r  »italiensk tid«: stilles 1/2 time efter solens 

nedgang (med hånden).

N. M ånens stilling i dyrekredsen.
O. Indstilling a f  vækker (med hånden).
P. T  imeviser og skive fo r  månens alder og faser.
Q. Skive med månens aspekter samt hul til månens faser 

og viser fo r  månens alder.
R. Minutviser.
S. Kvarterslagværkets klokke.
T. Værkets forplade.

Fra gangværket fører en aksel (A i dia
gram, fig. 9) op til værkets forplade, dvs. til 
den snævre plads mellem denne og skiven. 
Her sidder de mange udvekslinger eller 
gear, som får viserne til at dreje med den 
rigtige hastighed. Det er alt sammen inde
sluttet i kvarterslagværkets klokke.
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I det følgende skal der gøres rede for vi
sernes bevægelser. De tilhørende gears ind
retning er vist i diagrammet, fig. 9 samt på 
fig. 6-8.

Ti af de 11 visere er anbragt på i alt fem 
skiver over hinanden i centrum  (fig. 10). De 
seks ligeligt fordelte inderste visere sidder på 
en fælles skive, kalenderværket (fig. 11, M). 
Det tager et år for disse visere at dreje én 
gang rundt -  i modsat retning af time- og 
minutvisere. Hver af viserne har en paren- 
teslignende figur med spids, og de angiver 
hver sin funktion på urskiven (fig. 10):

1. Datoen, kaldet »12 Monat.«. Man ser 
yderst m ånederne, derefter datoen, der er 
omfattet af »parentesen«. 2. Solens plads i 
dyrekredsen, kaldet »12 Zeichen«. »Parente
sen« peger på tallene inden for ringen med 
dyrekredsen. De fire øvrige »parenteser« an
giver på et hvilket som helst tidspunkt af året 
henholdsvis: 3. Solens opgangstid: »Auff- 
gang«, 4. Solens nedgangstid: »Nidergang«, 
5. Dagens længde: »Tagelenge« og 6. Nattens 
længde: »Nachtleng«.

Den næste viser (N) angiver månens stil
ling i forhold til dyrekredsen. Viseren har i 
spidsen en »månesegl«, som her peger på 
»Zwilling«.

Den tredje skive (O) er jordisk og praktisk. 
Det er vækkerskiven, som i randen har 2 x 
12 timer samt seks små huller, således at ski
ven kan drejes med en lille pind. De 2 x 1 2  
timer svarer til de 2 x 12 timer på urskivens 
næstyderste ring. Når vækkerskiven indstilles
1 forhold til timeviserens lille viser, som sid
der modsat selve timeviseren (P), kobles den 
sammen med timeviseren og drejer med 
denne (fig. 9: P, O, E (gear) og F). Den lille 
stift på F er udløser for vækkeren.

Den flot udform ede timeviser peger på de
2 X 12 romertal på urskivens næstyderste 
ring. Timeviserens skive har en talrække: 1- 
29V2. En lidt mindre skive (Q) foran denne 
har en spids, som peger på disse tal: månens 
alder, dvs. antal dage, der er forløbet siden 
nymåne. Månefaserne (på P) ses gennem det 
runde hul i Q. De geometriske tegninger på 
Q angiver månens aspekter.

Yderst sidder minutviseren (R), som peger 
på ringen med de arabiske tal: 5, 10 . . . 60, 
samt fire romerske tal: I, II, III, IIII. Netop

Fig. 10. Urskiven. De mange visere er samlet i centrum.

Fig. 11. Visere adskilte (se overfor).
M . Kalenderværket.
N . M ånens stilling i dyrekredsen.
O. Vækkeren (har i randen seks huller og kan drejes med 

en pind).
P. Timevisereyi med månens alder langs randen og med 

månens faser.
Q. Skive med månens aspekter. Gennem hullet i siden 

kan månens faser aflæses.
R . M inutviseren.

på den tid, hvor uret blev udført, var der 
nogen usikkerhed med hensyn til brugen af 
minutviseren, idet man normalt talte om en 
time som bestående af fire kvarter, men her 
er der også tale om en time inddelt i 60 mi
nutter, formodentlig et forsøg på en nøjag- 
tigere tidsmåling.

Der findes endnu en ring på urskiven. Den 
er forgyldt og kan stilles med hånden. Den er 
inddelt i 1-24: solens nedgang (L).

Kun få har i 1600-årenes begyndelse for
mået at indpasse så mange indikationer på én 
skive. Og de mange visere har kunnet udskil
les uden større vanskelighed. Man tør tale 
om design på et højt plan.
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Slagværkerne fylder den største del af den 
plads, der er reserveret til urets mekanisme.

Et slagværk er den tidligst kendte »højtek
nologiske« mekanisme. Man forlanger af det, 
at det skal kunne slå på en klokke på et i 
forvejen bestemt tidspunkt. Det skal endvi
dere kunne afgive et bestemt antal slag, så 
man ved, på hvilken tid af døgnet man befin
der sig. Når øjeblikket er inde, er det m inut
viseren, der sætter slagværket i gang, så det 
slår det nødvendige antal slag på en klokke. 
Det skal derefter standse og være parat til 
næste gang at slå det rette antal slag.

Slagværket, denne ældgamle indretning, 
er lige så gammelt som det mekaniske ur, vel 
opfundet i 1200-årene. Dets »hemmelighed« 
er slagskiven, i hvis rand der er indsnit. Af
standen mellem disse bestemmer hvor m an
ge slag, værket skal slå. Slagskiven er vel ver
dens ældste datamat.

I det her om handlede ur er der i princip
pet to slagværker, ét som slår kvarterslag, 1,
2, 3 og 4, på den lille klokke, og ét som slår 
timeslag, 1-12, på den store klokke. Uret har 
ikke desto mindre hele fire slagskiver. To af 
dem (H og I) ser man på værkets bagplade 
(fig. 4a) som ringe, der skærer sig ind i hinan
den. De er af stål og lette at se blandt de 
forgyldte dekorationer. I randen af ringene 
bemærker man indsnittene. En tredje slag
skive (G), som også ses på værkets bagplade, 
er forgyldt. I midten er en stålviser. Denne

Fig. 12. Slagskive. 
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slagskive bestemmer timeslagene fra 1 til 12. 
Viseren står fast, mens slagskiven drejer. Pe
ger viseren f.eks. på 2, så har slagværket sidst 
slået 2 slag. Der er dog ingen sammenhæng 
mellem tallene og afstanden mellem indsnit
tene.

Hvis man derimod ønsker, at slagværket 
skal slå 1-24, svarende til et døgn, så kan også 
dette arrangeres. En lille viser på siden af 
urværket, kun 4 mm lang, kan pege på to tal, 
12 og 24. Ved at dreje den, kan man bestem
me antallet af slag, 12 eller 24. Slagskiven
(H), som svarer til de 24 slag, er den største 
af dem alle. Den drejer i en kanal i værkets 
bagplade. En viser, eller rettere en lille pil, 
bryder igennem plantedekorationerne og 
peger på dens 24 tal. Den mindre slagskive
(I), som svarer til de 12 slag, sidder nederst i 
værkets bagplade. Her er det en finger, som 
peger på tallene.

Netop denne slagskive giver anledning til 
problemer, idet den har indsnit til såvel kvar- 
ter- som timeslag, men nogen egentlig for
klaring herpå er det i øjeblikket ikke muligt 
at give. Det ses dog, at dette slagværk har 
været ombygget. Der er tilsyneladende ind
føjet endnu en slagskive, som ses på værkets 
forplade. Man kan se, at denne lille detalje er 
blevet »forknoklet«, som det hedder i urm a
gersproget. Det er tydeligt, at den adskiller 
sig fra de øvrige fornemme dele i værket. 
Man kan i øvrigt se, at der i forpladen er

Fig. 13. Viser fo r  12 eller 24 timeslag.



indridset et par cirkler, som har skullet være 
forlæg for de oprindelige dele. Bortset her
fra har det gamle ur lykkeligvis undgået se
nere indgreb af nogen betydning.

Vækkeren, der som før nævnt kan indstil
les på skiven (O) med en pind, skal trækkes op 
med en fjeder, som sidder på værkets bagpla
de lige til venstre for mesterens signatur. 
Vækkeren slår på den store klokke. Når man 
ikke ønsker, at vækkeren skal fungere, und
lader man blot at trække fjederen op, da 
vækkeren ikke kan slås fra.

Om urets historie ved man meget lidt. Det 
synes at være kommet fra Gottorp Slot. Må
ske var det en af hertugerne, som erhvervede 
det. De var interesserede i ure af enhver slags 
og var i øvrigt beslægtet med landgreve Wil
helm IV af Hessen, hvis prægtige ursamling 
er bevaret i urmuseet i Kassel. Uret er senere 
kommet til Det kongelige Kunstkammer i 
København og herfra til Nationalmuseet. Det 
er formodentlig fra begyndelsen af 1600-åre- 
ne, måske fra Augsburg eller snarere fra 
Dresden, hvor man dengang udførte de al-

lerfornemste urværker. Mesteren, Hans 
Schneberger, kan også have udført dekora
tionerne, men det er lige så tænkeligt, at an
dre kunstnere kan have arbejdet på uret.

Hans Schneberger har ikke gjort nye op
findelser, hvad angår urmageriet. Han var 
ikke en Jobst Burgi eller en Nicolaus Rade- 
loff, men han har mestret de muligheder, 
som dengang var for hånden: de astronomi
ske gear og de indviklede slagværker, og han 
har formået at gøre dette ur mere kompakt 
end noget andet ur, man kender fra samti
den. Tilmed søger denne ene skive, med de 
mange, let overskuelige visere, sin lige. Ud
vendig som indvendig er uret formentlig 
uden sidestykke. (Museumsnummer Dl 19).

Tegning og diagram udført a f  G unnar Kramp 
Foto: Lennart Larsen
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G em essene Zeit, U hren  in d e r K ulturgeschichte Schles- 

wig-Holsteins, 1975. (A rnold Lühning, s. 217 ff).
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E N G L I S H  S U M M A R Y

A “Carriage Clock” made about 1600

An oval clock, like an outsize pocket-watch 
(9.5 cm. high without loop and ring). Pro- 
duced at the beginning of the 17th. century 
by Hans Schneberger. It was meant as a 
travel-clock, but can, however, be put on a 
base or pedestal and function as a table-clock 
(monstrance-clock). The clock is of gilt brass, 
silver and Steel. The exquisite decorations, 
strands of flowering convolvolus, cover the 
frame around the dial as well as the sides. 
The back is completely smooth. It can be 
opened, and contains a bell; the works are 
housed inside the cup of the bell. They are 
covered by a maze of flower-decorations, 
which conceal the many mechanical parts -  
movement, alarm, quarter- and hour-strik- 
ing mechanisms -  attached to the back of the 
clock-dial. In spite of the confined space 
there is still another bell and also the compli- 
cated gear for the hands. The dial's many 
hands are all m ounted in its centre.

The indications given by the clock are the 
following: minutes, hours (subdivided into 
2x12 hours), the age of the moon, its phases 
and aspects, the m oon’s position in the 
Zodiac, the m onth and the date, the sun’s 
position in the Zodiac, the setting and rising 
of the sun and the length of the day and 
night. In addition one can read the times of 
rising of the sun directly on the third ring on 
the dial. This ring is seen just inside the hour 
figures and has to be positioned manually

with a little pin. This is also the case for the 
alarm figures, which have to be positioned 
with 2x12 corresponding to the hour hand 
figure.

There are four spring-driven mechanisms. 
The movement is driven by a verge escape- 
ment which can be finely regulated by means 
of two bristles, according to a pointer on a 
scale num bered 1-6. The movement more- 
over has a »Stackfreed« instead of the usual 
fusee. There was no room for the latter, be
cause of the extremely compact nature of the 
works. Unfortunately the quarter-striking 
mechanism has been slightly altered. The 
original count-wheel has been put out of ac
tion. The hour-striking mechanism, in a 
period of 24 hours, can strike either 2x12 
strokes or 24 strokes. The alarm strikes on 
the large bell.

The clock once belonged to the Duke of 
Gottorp. From there it was deposited in the 
Royal Kunstkammer and so came to be in the 
National Museum.

As far as is known, this is the one and only 
piece which is signed by this master. It is 
thought that he worked in Augsburg or 
Dresden. This compact but extremely com- 
plicated work, elegant both outside and in, 
could not have been matched anywhere in 
Europe at that time.

Hans Stiesdal



Hist hvor vejen slår en bugt
a f  K i r s t e n - E l i z a b e t h  H ø g s b r o

Undertiden har man heldet med sig, når 
man er ude i antikvarisk ærinde.

For et års tid siden havde jeg brug for et 
par fotos af Vårby bro, som ligger under 
den gamle hovedlandevej mellem Slagelse og 
Korsør. Min besynderlige adfærd under for
søgene på at komme på bedst muligt skud
hold af broen og dens omgivelser blev fulgt 
med opmærksomhed af en ældre gentleman. 
Da jeg  åbenbart beskæftigede mig med gam
le broer, spurgte han mig, om jeg  kendte en 
bro næsten magen til den over Vårby Å, og 
som lå øst for Slagelse ved Skovse. Det gjorde 
jeg  ikke, men var naturligvis interesseret i at 
høre om den. Han forklarede mig, at den lå 
lidt syd for hovedlandevejen ganske tæt ved 
motorvejen; man skulle blot dreje ned ad en 
lille vej, kort før det sted, hvor nedkørslen til 
motorvejen fletter sig ud.

Det er flovt at indrømme, men jeg var for 
utålmodig og havde for travlt, så det lykke
des mig ikke um iddelbart at finde broen. Det 
virkede også lidt nedslående, at et par lokale 
beboere i Skovse heller ikke kendte til eksi
stensen af en gammel bro der på stedet. Nog
le dage senere, efter at jeg  havde kastet et par 
orienterende blikke på såvel gammelt som 
nyt kortmateriale og var fast besluttet på at 
finde broen, kronedes min beskedne indsats 
med held. Et par hundrede meter vest for 
frakørslen fra hovedlandevejen til motorve
jen  fører en ydmyg grusvej -  nærmest en sti 
-  ned til foden af en stejl bakke, hvor vejen 
slår et skarpt sving og ender næsten blindt 
midt på vejbanen over en hvælvet granit- 
stensbuebro.

Voila!

J J 6 T S K 0 V

Fig. I .  Udsnit a f  målebordsblad 
fra  1964. Det viser vejsituatio
nen omkring Skovse. Det nu  
nedlagte gamle hovedvejforløb i 
en bue syd om Skovse er vist på  
kortet. I  dag kan man kun kom
me ned til Skovse bro fr a  vest ad 
den lille vej mellem bebyggelser
ne. Den tidligere hovedlande- 
vejsstrcekning er ellers totalt 
sløjfet.
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Fig. 2. Skovse bro, set fr a  øst. Foto: Johs. H ertz 1986.

Det hører til sjældenhederne at »opdage« 
et 200 år gammelt bygværk, omend af ydmyg 
karakter, der ligger frit fremme, synligt for 
enhver, selv om det gemmer sig godt bort fra 
alfarvej. Når man har kastet sin kærlighed på 
studiet af gamle broer og naivt tror, man har 
styr på i hvert fald anlæggene på de større 
landeveje, er det som at få en gevinst i lotte
riet, pludselig at blive præsenteret for et 
åbenbart hidtil uregistreret eksemplar af 
denne m onum entgruppe.

Broen både navngav og daterede sig selv. 
På stikbuestenene på den ene facade er ind
hugget »SKOUSOE« og på den anden Chri
stian V II’s kronede monogram, omgivet af

2 2

tallene »17« og »81«. Altså ingen tvivl: Skov
se bro, opført 1781.

Den er opført af granitsten, og gennemlø
bets bredde er ca. 2 m og dets længde ca. 8 m, 
ikke just en bro, som slår syn af sig. Siden 
den blev bygget, er vejbanen forhøjet, og der 
er foretaget nogle mindre ændringer af fløj- 
og sidemure. Men bortset fra disse detaljer 
frem træder Skovse bro, som den blev opført 
for mere end 200 år siden. I sin konstruktion 
og hele sit ydre slutter den sig til gruppen af 
kongevejs- og hovedlandevejsbroer, som blev 
bygget fra 1770’erne og indtil midten af for
rige århundrede i forbindelse med anlæggel
sen af landevejsnettet overalt i Danmark.



Skovse bro er på enhver måde en typisk 
konstruktion, omend af de mindre. Men på 
ét punkt adskiller den sig fra de andre lande
vejsbroer, som endnu er bevaret, eller som vi 
véd i sin tid blev opført, men nu er sløjfede 
eller ombygget til ukendelighed. Broen ved 
Skovse ligger ikke under en snorlige landevej, 
og har aldrig gjort det. Den er opført, hvor 
den nedlagte vej slog et skarpt sving, hvad 
der er usædvanligt. Det virker umiddelbart 
forvirrende, men har naturligvis en forkla
ring.

Det er mildest talt mærkeligt at forestille 
sig, at hovedlandevejen skulle have gået her. 
Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at 
landevejen, som blev anlagt her i slutningen 
af 1770’erne, kom til at slå en kraftig bue syd 
for bakken ved Skovse. Vejen forbi møllebak
ken har faktisk slynget sig ved foden af bak
ken gennem århundreder, og vi skal helt 
frem til vor egen tid, førend der skete en 
ændring. I 1930 fandt Sorø amtsvejvæsen, at 
tiden var inde til at rette vejsvinget på Slagel

se-Ringstedvejen ved km 85,4-85,5 i Skovse, 
da det nævnte vejsving »i sin nuværende 
skikkelse m edfører (en) betydelig vanskelig
hed og fare for færdslen, hvorfor rettelsen 
må betragtes som påkrævet af hensyn til den 
stadig voksende automobiltrafik«.

Forestillingen om, at veje bør forløbe snor
lige gennem terrænet, er gammel. Romerne 
byggede deres veje efter dette princip. Der 
skulle imidlertid gå sekler, førend det blev 
hævdvunden norm inden for dansk vejbyg
geri. De danske veje såvel i oldtid som i mid
delalderen og senere i 1600- og 1700-årene 
snoede sig ud og ind, som de nu bedst kunne. 
Undtagelser blev gjort med de såkaldte kon
geveje, som Frederik II og Christian IV lod 
anlægge dels på Sjælland, dels på enkelte 
strækninger i Jylland. Disse veje var imidler
tid lukkede for den almindelige færdsel, som 
fortsat måtte benytte opkørte hjulspor og 
hulveje. Der var på ingen måde tale om veje i 
den forstand, vi vil definere begrebet, men 
om vejforløb inden for et færdselsstrøg. Fra

Fig. 3. Udsnit a f  plantegning med projekt til et nyt vejanlæg (1745). Kartouche omkring titel med bro og gengivelse a f  
landmåler grej. Tegningen er udført a fJean  Baptist Longueville, som efter traditionen skal have været den første, der 
kom med et forslag til en samlet plan fo r  et landsdækkende hovedvejsnet i Danmark. (Rigsarkivet, Vejdirektoratets 
kortsamling).
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alle landets egne hørte man idelig beklagel
ser over de »onde« veje, de livsfarlige vade
steder, de brøstfældige eller manglende bro
er. Men det er, som om denne jam ren i den 
grad hørte dagligdagen til, at det forblev 
med vejvæsenet som med vejret: Alle kunne 
blive enige om, at det var dårligt, men ingen 
gjorde noget ved det.

Først i begyndelsen af 1760’erne blev der 
endelig truffet beslutning om, at Danmark 
skulle forsynes med nye, ordentlige veje af 
hensyn til såvel »agerdyrkning som til frem 
me af handel og almindelig samfærdsel« og 
som noget helt nyt også »til bekvemmelighed 
for de rejsende«!

Med oprettelsen af »Direktionen for de 
nye vejanlæg« den 30. december 1763 blev 
det afgørende skridt taget. Man var imidler
tid klar over, at det var et foretagende, som 
krævede særlig ekspertise, og at det ville være 
nødvendigt at hente assistance udenlands. 
Danmarks daværende udenrigsminister 
J. H. E. Bernstorff, der havde overordentlig 
gode forbindelser i Frankrig — og desuden af 
egen erfaring kun alt for godt vidste, hvor 
slette vejene var i Danmark -  fik udvirket, at 
en af datidens dygtigste franske vejingeniø
rer, lean Marmillod, kom til Danmark i 
1764.

Jean Marmillod var uddannet på det be
rømte franske akademi for bro- og vejbyg
ning, »L’Ecole des ponts et chaussées«. Han 
havde i en årrække været overingeniør i det 
franske vejvæsen, som blev ledet af den 
frem ragende brobygger Jean-Rudolphe Per- 
ronet. Marmillod var så sandelig den mand, 
der var brug for i Danmark, og han opfyldte 
til fulde vejdirektionens ønske om at få ansat 
en person, »som havde erhvervet sig en på 
videnskabelig dannelse grundet praksis«. 
Der var nogle, som var bekymrede ved tan
ken om, at hverken Marmillod eller hans 
franske m edarbejdere havde det fornødne 
»kendskab til Danmarks klima og jordbund«. 
Det skulle vise sig, at deres bekymringer var 
ubegrundede. Det var egentlig kun klimaet 
ved hoffet, som skabte problemer for de 
franske vejingeniører. Marmillod holdt ud i 
12 år og klarede de skiftende politiske konstel
lationer. Han forstod åbenbart at manøvrere 
sig uden om Struensees opstigen og fald.

Mens den tekniske og praktiske side af det 
store vejbyggeri efter 1764 var i de bedste 
hænder hos Marmillod og hans franske, og 
efterhånden også danske medarbejdere, så 
var den administrative ledelse af vejvæsenet 
nærmest at karakterisere som en slingrevals, 
hvor de civile og militære myndigheder 
kæmpede om, hvem der skulle føre. Men 
trods de evindelige om struktureringer -  ikke 
m indre end 6 indtil 1778 — foregik vejbygge
riet støt og mere eller mindre roligt, såvel 
ude i marken som hjemme på tegnestuerne 
på Christiansborg Slot i København. Det var 
også en torn i øjet på mange, at Marmillod 
fik »stjernegage«. Han var en mand, som 
kendte sit eget værd, og som vidste, at han 
var i stand til at yde det ypperste inden for sit 
arbejdsområde. I de år, han virkede i Dan
mark, fik han organiseret det danske vejvæ
sen fra grunden og bragt det på samme høje 
niveau, som han kendte fra Frankrig, der på 
denne tid var så absolut det førende land in
den for vej- og brobygning.

De nye danske veje blev anlagt efter de 
m oderne franske forbilleder som »chaussé- 
er«. Det var indtil 20 m eter brede veje, hvis 
midterste del, kørebanen, var brolagt med 
svære kampesten, hugget i nogenlunde ens
artet størrelse. På hver side af kørebanen var 
der ca. 4 meter brede jordveje, og hele vej
arealet var på begge sider indesluttet af 2 me
ter brede grøfter, hvis hovedfunktion var at 
samle vandet fra vejbanen, således at den 
kunne holdes tør. De første veje, som blev 
anlagt efter dette system, var kongevejene fra 
København til Hørsholm og Fredensborg, og 
senere landevejen mellem København og 
Roskilde. Karakteristisk for de nye veje var 
også, at de blev lagt som efter en lineal gen
nem landskabet. Det var en grundsætning, 
som man både dengang og senere nødigt fra
veg ved planlægning af hovedlandevejene el
ler større veje i det hele taget. Ja, egentlig 
holdt denne »naturlov« for vejbyggeri sig til 
1960’erne, hvor vor tids motorveje i Dan
mark som noget nyt fik bløde kurver, som 
fulgte terrænets former. Nu blev der lagt 
vægt på, at bilisterne gerne skulle have land
skabelige oplevelser, når de var undervejs — 
og ikke falde i søvn!

Marmillod forestod også projekteringen af
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Fig. 4. Udsnit a f  kort, tegnet 1770 /1772  a f  landmåler Aasheim under opsyn a f  Marmillod, som selv har angivet linjen 
fo r  den nye vej. Mellem punkterne, mærket L  og M , har man bibeholdt det gamle vejsving syd om møllebakken i Skovse 
ved anlægget a f  den nye hovedlandevej. (Rigsarkivet, Vejdirektoratets kortsamling).

hovedlandevejen fra Roskilde over Sjælland 
til Korsør. Men han nåede ikke at være med 
til detailplanlægningen. Den blev foretaget af 
hans danske elever, som i årtierne efter Mar- 
millods afrejse fra Danmark i 1776 fortsatte 
vejbyggeriet efter de idealer og principper, 
som Marmillod havde indprentet dem. Og 
det blev det samme grundlag, deres efterføl
gere byggede videre på. I 1778 kom vejvæse
net til at ligge under Generalvejkommissio- 
nen, og for første gang blev der ro omkring 
de administrative forhold, og der kom en 
fasthed i organisationen, som har holdt sig til 
vore dage. I et reskript fra 2. november 1778 
blev retningslinjerne for det fremtidige vej
arbejde stukket ud. Der blev set realistisk på 
sagen, og man opgav den store plan fra 
1760’erne om at forsyne hele riget med nye 
tidssvarende veje. Målet blev i første om
gang, at der skulle anlægges hovedlandeveje 
gennem Sjælland og Fyn fra København til 
Assens, samt fra København til henholdsvis 
Køge og Helsingør.

De nye hovedlandeveje skulle naturligvis 
anlægges i rette linjer, undtagen »hvor mø
dende hindringer af moradser, som behøver 
at opfyldes, bjerge, som skulle gennemskæ
res, eller andre deslige vanskeligheder måtte 
Findes alt for meget at forøge bekostninger
ne«. Også selve kvalitetskravet til vejene blev 
reduceret. Chausséer skulle kun anlægges, 
hvor det var nødvendigt, ellers skulle vejene 
belægges med grus. Bredden skulle være 20 
alen (ca. 13 m), og alle de nye broer skulle 
opføres af sten og være mindst 12 alen (ca. 8 
m) brede, dvs. at det mange steder måtte på
regnes, at vejbanen snævrede ind, når man 
kom til en bro.

Broerne skulle forsynes med solidt ræk
værk, parapeter, af kampesten. Men også på 
det punkt var man til sinds at slå af på for
dringerne. Såfremt det var vanskeligt at 
fremskaffe de fornødne kampesten, kunne 
der plantes træer, hvis ellers omstændighe
derne tillod det.

Den 15. marts 1779 forelå den kongelige
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Fig. 5 a og 5 b.To eksempler på 
brotyper (små broer) gengivet 
efter Robert Pitrou, »Recueil de 
Differents Projets d ’Architectu- 
re de Charpente et autres con- 
cernant la Construction des 
Ponts«, Paris 1756.

godkendelse af den nye hovedlandevej fra 
Roskilde til Korsør, stort set helt i overens
stemmelse med den linjeføring, Jean Mar
millod havde anvist. Kun få steder fraveg 
man grundsætningen, at vejen skulle følge 
den lige linje. Et af disse var Skovse, hvor 
terrænforholdene var af en sådan art, at det 
var fornødent. I resolutionen anføres, at 
»ved lit. L til M er det vanskeligt at følge den 
lige linje formedelst en dybde og det ved 
vindmøllen i Skovse beliggende stejle bjerg, 
hvorfor samme omgås med en liden bugt«.

Og hvor vejen kom til at slå en liden bugt, 
skulle der opføres en bro over et åløb. Mar- 
millods efterfølger som leder af vejarbejdet, 
overvejmester H. F. Rosenberg, hvis gage 
kun var halvdelen af, hvad Marmillod havde 
fået, havde allerede i januar samme år givet 
overslag og tegninger til et par små broer af

den type, som skulle opføres ved Skovse. Det 
var broer med et hvælvet gennemløb på en 
bredde af 3 alen (ca. 2 meter) og en længde 
dvs. vejbredde på 12 alen (ca. 8 meter). Teg
ningerne findes ikke mere -  det gør forøv
rigt meget få af tegningerne til de små broan
læg. Men de bevarede anlæg viser tydeligt, at 
de er lavet efter samme franske forbillede, 
som Marmillod benyttede, da han tegnede 
broerne til Fredensborgvejen og Roskilde 
landevej.

Der kan næppe herske tvivl om, at Marmil
lod i sin bagage fra Frankrig har medbragt et 
pragtværk om broer, som var trykt i Paris 
1756, nemlig Robert Pitrous »Recueil de Dif
ferents Projets d ’Architecture ... concernant 
la Construction des Ponts«. Slægtskabet mel
lem de franske tegninger og Marmillods bro
er er slående. Efter at Marmillod var rejst
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tilbage til Frankrig, fulgte de danske vejinge
niører trofast, hvad han havde lært dem, bå
de med hensyn til, hvordan en chaussévej 
skulle anlægges, og hvordan de til vejen hø
rende broer skulle se ud. Det er for så vidt 
underordnet, hvem der har givet tegning til 
de enkelte broanlæg. Der var tale om proto- 
typer, hvor de enkelte ingeniørers individu
elle »stil« ikke lader sig spore. Som hovedre
gel kan man gå ud fra, at det i 1780’erne var 
H. F. Rosenberg, som udarbejdede de fleste 
tegninger til broanlæg, og det er givetvis 
ham, som har gjort tegningen til Skovse bro.

Vejarbejdet, dvs. jordarbejderne ved Skov
se, kom i gang i løbet af 1780, og i efteråret 
1781 var man nået så langt, at broen kunne 
opføres. Af de ugentlige rapporter, som løjt
nant Beck indsendte til Generalvejkommissi- 
onen, kan man nøje følge arbejdets frem 
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gang. Opførelsen af det lille broanlæg ved 
Skovse skred planmæssigt frem og var stort 
set uden problemer. Som det oftest er tilfæl
det, kan vi konstatere, at et arbejde, som for
løber i overensstemmelse med, hvad der er 
fastlagt og besluttet, ikke aflejrer sig mange 
lag i de administrative arkiver.

Proceduren her var den samme som med 
de tidligere opførte broer i Marmillods tid. 
Kort efter sin ankomst havde han sluttet kon
trakt med den københavnske hofm urerm e
ster H. C. Brandemann, som fik ansvaret for 
alt m urer- og stenhuggerarbejdet i forbindel
se med brobyggeriet. Det krævede ekspertise 
at tilhugge stenene til en buebro, og denne 
kunne man ikke forvente, at de lokale mu- 
rer- og stenhuggermestre havde. De kunne 
klare mindre opgaver som f.eks. bygningen 
af stenkisterne under vejene — de blev opført



Fig. 6. Anlæg a f  en hovedvej (»Construction 
d ’un  grand chernin«), maleri a f  Claude-Jo- 
seph Vernet 1774. — Sådan tegnede den ideale 
vejbygningssituation sig fo r  de franske vejin
geniører og deres elever. Alle mand i arbejde. 
Ingen hviler hagen på en skovl. De to kvinder 
til venstre i forgrunden er de eneste tilsynela
dende passive tilskuere til den velorganiserede 
foretagsomhed. Kurvene og flaskerne viser 
imidlertid deres funktion: de sørger fo r  mad 
og drikke. Den forreste a f  de fire  personer til 
hest er Jean-Rudolphe P  er ronet. Bemærk 
stenh uggeren, som tilvirker de også i D an
mark så velkendte chaussé-sten.

i tusindvis -  og lidt andet mere underordnet 
m urer- og stenhuggerarbejde, også ved de 
større broer. Men til at opføre hvælvede bro
er strakte deres duelighed sig ikke. Stenene 
blev tilhuggede i København og transporte
ret til det sted, hvor broarbejdet skulle fore
gå. Fra København kom også de særligt ud
dannede »eksperter«, i reglen hold på 3 eller 
6 murersvende, der var ansat hos Brande- 
mann, og som rejste over hele landet. Så 
snart de var færdige ved det ene broanlæg, 
blev de dirigeret hen til det næste. Underti

den var det endog nødvendigt at importere 
murersvende fra udlandet. Problemet med 
at skaffe kvalificeret arbejdskraft til brobyg
ning var perm anent, og der skulle forløbe 
flere årtier, førend der var uddannet til
strækkeligt mange danske murersvende, som 
kunne bistå ved broarbejdet.

Broarbejdet ved Skovse blev påbegyndt i 
slutningen af september 1781, og ved udgan
gen af oktober var broen færdig. I begyndel
sen af artiklen er omtalt, at såvel navn som 
årstal er indhugget på broens facader. Det er
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en detalje, som ikke kendes fra tidligere an
læg. Først i 1782 blev det besluttet, at der for 
fremtiden skulle indhugges navn og årstal på 
broerne, når de var færdige. Skovse bro er en 
af de første, muligvis den første, som blev 
beriget med denne nyttige dekoration, som 
man nødig ville være foruden.

Ifølge reskriptet af 2. november 1778 skul
le udgifterne både til materialer og arbejds
løn til de nye broanlæg og stenkister under 
vejene udredes af vejkassen, dvs. en af de 
kongelige kasser. Det øvrige vejarbejde skul

le, som det hidtil havde været tilfældet, ud
føres af de hoveripligtige bønder, der fra 
arilds tid havde døjet med det slidsomme og 
endeløse job med at vedligeholde veje og 
broer. Det var dem, der skulle føre sten og 
grus til de »vejparter«, som de efter en meget 
indviklet inddeling, foretaget af den stedlige 
amtmand og beregnet efter hartkorn, havde 
ansvar for. Det var bønderne, som skulle 
fremskaffe de fornødne kampesten til bro
lægningen, grave grøfterne og sørge for det 
nødvendige antal håndlangere til broarbej
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Fig. 7. Skovse bro, set fr a  vest. Foto: Johs. H ertz 1986.

det, ligesom det var dem, der måtte stille 
med vogne og heste til m ateriale-transporter
ne, ofte over flere mil.

Ikke underligt, at man ustandselig hører 
om vanskeligheder og besvær med bønder, 
som udebliver fra vejarbejdet eller på den 
ene eller anden måde viser forsømmelighed 
eller er opsætsige. Vejhoveriet udførtes ofte 
som »flængsarbejde«, dvs. at der ikke var 
fastsat noget om arbejdets omfang eller om, 
hvor mange der i fællesskab skulle deltage i 
arbejdet. Der var tale om en slags »møde
pligt«, og ofte sendte bønderne karle eller pi
ger i deres sted. Man kan roligt sige, at bøn

derne manglede motivation for dette hovar
bejde, som undertiden foregik 2-3 mil fra de
res hjem, så de var tvunget til at overnatte på 
stedet eller i i den nærmest liggende landsby 
og endda betale derfor. Det var ikke en sær
lig målrettet arbejdskraft, som set fra vej
myndighedernes side var til rådighed for ar
bejdet, og klagerne over, at de hoveripligtige 
bønder på vejarbejdet var dovne, spillede 
kort eller foretog det, som var værre, er talri
ge. I vejmyndighedernes arkiver vrimler det 
med materiale, som understøtter de syns
punkter, som historieforskerne inden for de 
senere år har fremsat om, at nok var bønder

30



ne underkuede, men der var grænser for, 
hvad de fandt sig i, og de havde deres måde 
at vise »repressiv tolerance« på.

Det omfattende vejbyggeri i slutningen af 
1700-årene kom således til at medføre en be
tydelig større hoveribyrde for bønderne i de 
amter, hvor vejarbejdet foregik, end vedlige
holdelse og istandsættelse af de gamle veje 
havde været. Dertil kom, at vejhoveriet blev 
ulige fordelt, da det kun kom til at påhvile de 
bønder, som boede inden for en vis afstand 
af de nye vejanlæg.

For eftertiden er det ikke vanskeligt at se 
det overmåde nyttige og nødvendige i, at der 
i 1760’erne endelig blev taget skridt til at for
syne Danmark med et moderne og effektivt 
vejnet. Men for de hoveriplagede bønder har 
det næppe forekommet en særlig påtrængen
de eller vedkommende opgave i deres daglig
dag. Når man dertil føjer, at det netop var i 
disse år, at opgangstiden for dansk landbrug 
satte ind, hvad der igen medførte øget hoveri 
for bønderne, når godsejerne tog hidtil uop
dyrket jo rd  ind i driften, er det ikke svært at 
forstå, hvor tungt og byrdefuldt det øgede 
vejhoveri blev for bønderne. Mange af dem 
havde så iøvrigt også i de år selv overskud til 
at udnytte de gunstige landbrugskonjunktu- 
rer og gå i gang med at udvide egne dyrkede 
arealer.

Samtiden havde forståelse for, at udbyg
ningen af vejene var en belastning for bøn
derne, hvis tarv ikke mindst efter 1784 lå den 
reformvenlige regering på sinde. Men selv 
de varmeste reform venner som C. D. Revent- 
low og C. Colbjørnsen indså også, at gennem 
førelsen af såvel landboreform erne som af

det store vejbyggeri var fyldt med m odsatret
tede tendenser.

Den store vejforordning fra 1793, som 
først og fremmest er Reventlows værk, ud
formede på forbilledlig vis de praktiske og 
tekniske og vel også de mere overordnede 
principper for vejbyggeriet i Danmark; men 
hvad den økonomiske side angår, så var for
ordningens bestemmelser om, hvem der hav
de pligt til at udføre vejarbejdet, komplicere
de. Der skulle forløbe en snes år, førend dis
se problemer blev mere afklarede.

Det forhindrer imidlertid ikke, at vi i dag 
med god grund glæder os over det ingeniør
arbejde, som det danske vejvæsen udførte af 
en sådan kvalitet, at det har kunnet fungere 
til vor tid. Det lille broanlæg ved Skovse er en 
påmindelse om, at det kan have sin rimelig
hed at fravige »de rette linjers princip«. I de 
sidste 50 år har Skovse bro sovet tornerose
søvn. Selv trafikstøjen fra den nærved liggen
de motorvej er ikke i stand til at hæve den 
fortryllelse, som hviler over broen, der ligger 
hvor vejen i århundreder har slået en bugt.

KILDE- OG L IT T E R A T U R O V E R SIG T  
Artiklen er for størstedelens vedkom m ende bygget på 
fo rfa tterens gennem gang  a f Generalvej kom m issionens 
sager i Rigsarkivet. G enerelt kan henvises til Torben Top- 
søe Jensens bøger og artik ler om  vejhistoriske em ner; 
endv. til fo rfatterens artik ler om broer, f.eks. »H istori
ske b ro er i Danm ark« i A T  SLÅ B RO , 1986. Om landbo
fo rho ldene i slu tn ingen a f 1700-årene er d e r i de sidste 
å r publiceret en række afhand linger m ed nye v u rd e rin 
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1700-tallet, 1981 og  Thorkild Kjærgaard, K on junk tu rer og 
afg ifter, 1979.
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E N G L I S H  S U M M A R Y

»Where the road bends there you see«

At Skovse, east of Slagelse, under a little 
gravel track next to a foot-path a little south 
of what used to be the main highway, there 
lies hidden a fine arched granite bridge. This 
is the Skovse bridge, built in 1781. Both name 
and year are inscribed on the bridge’s 
facades.

The little bridge is so well-hidden that it 
has hitherto been completely overlooked by 
the antiquarian authorities, and not even the 
nearest of its neighbours is aware of its in- 
terest.

The bridge in Skovse is typical of the 
bridges on the »King’s highways« and other 
main thoroughfares which were constructed 
from the 1770s onwards, after the French 
road-builder Jean Marmillod with a staff of 
French workers had come to Denmark with a 
view to organising a Danish road-system.

Marmillod began the construction of m od
ern roads following the French system, the 
so-called »Chaussées«. One of the main prin

ciples for these was that they were laid in 
straight lines. But it is atypical that a stretch 
of main highway, such as the section which 
includes the Skovse bridge, should incorpo- 
rate bends.

The purpose of the article is to try to throw 
light on the reasons for this exception, at 
Skovse mill-hill, to the rule of dead-straight 
roads. The author hopes that using this 
»newly-discovered monument« as a starting
point it will be possible to explore fresh facets 
of Danish road- and bridge-building history. 
An attempt is also made to place the major 
construction-work at the end of the 18th. 
century in a broader context, not least in o r
der to point out its significance for the peas- 
ants, who were obliged to contribute labour 
to the road-construction partly through par- 
ticipating in the work itself and partly 
through being required to procure materials 
such as gravel and stone.

Kirsten-Elizabeth Høgsbro



Et godt skår!
A f  L o n e  W r i e d t  S ø r e n s e n  o g  J o h n  L u n d

Fig. 1. Bemalet potteskår 
fundet på Bogø i 1985.

I efteråret 1985 fandt en ung pige et frag
ment af en bemalet terrakottavase i en have 
på Bogø syd for Sjælland.

Skåret stammer fra bunden af en stor drik
keskål, hvis stilkfod er slået af. Udvendigt er 
det bemalet med sort, lysreflekterende farve, 
der også danner baggrund for indersidens 
billedfremstilling. H eraf er kun bevaret dele 
af to orangerøde figurer, hvis detaljer er ud
ført i sort glansfarve med linier af forskellig 
tykkelse. Til venstre i billedet ses en siddende 
mand med fuldskæg og langt hår. Han er 
iklædt en stor kappe, som er ført op over 
venstre skulder, bag om ryggen, ned langs 
højre skulder og er slynget hen over benene.

På den venstre fod, der er plantet på jorden, 
bærer han en sandal, men under højre fod, 
som støtter på en lav skammel, ses sært nok 
kun en skosål: åbenbart har vasemaleren 
glemt at tegne resten af sandalen. Venstre 
arm er bøjet, og albuen hviler på højre lår. 
Hånden er ført op til hageskægget i en tænk
som gestus. Han lytter opmærksomt til en 
kvinde foran ham, som øjensynlig er ved at 
læse noget op fra en bogrulle. Hun er iført 
en lang dragt med kappe og læner sig op ad 
en firkantet pille, og hendes højre fod støtter 
på et hjul. Ved siden af mandens stol eller 
trone står en ørn, som vender hovedet bort 
fra scenen.
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Fig. 2. Athensk vase fr a  ca. 525 f.K r ., hvor vasemaleren har gengivet det samme motiv i sortfigursteknik på den ene 
side a f  karret — og i den mere progressive rødfigu rs teknik på den anden.

Stil og maleteknik leder tanken hen på 
græsk vasemaleri i den såkaldte rødfigurstek- 
nik, der blev udviklet i Athen omkring år 525
f.Kr. Indtil da havde man dekoreret finere 
keramik i sortfigursteknik, hvilket indebar, 
at figurer blev malet med sort glansfarve på 
lerets lyse baggrund. Men nu gik de progres
sive vasemalere over til at frembringe den 
modsatte effekt ved at udspare figurerne. 
Det vil sige, at man lod dem stå i lerets natur
lige røde farve og dækkede baggrunden med 
sort glansfarve. Detaljer som hårlokker, øjne, 
muskler og klædefolder blev angivet med li
nier i sort glansfarve. Rødfigursteknikken 
blev toneangivende i store dele af middel
havsområdet i klassisk tid, hvis afslutning 
sædvanligvis sættes til 323 f.Kr., hvor Alex
ander den Store døde.

Flere elementer af Bogø-skårets motiv kan 
forstås umiddelbart. Ø rnen foran den tro
nende mand viser, at der må være tale om

Zeus — eller Jupiter, hvis man foretrækker 
det latinske navn; i den antikke mytologi og 
kunst er denne fugl et af hans kendetegn. En 
sikker identifikation af kvinden er mere pro
blematisk. Som den mest nærliggende ville 
man nok pege på Fortuna, den gode og onde 
lykkes gudinde: skæbnehjulet er et af hendes 
attributter. Andre kvindelige guddomme 
blev imidlertid også afbildet med et hjul, så 
en sikker identifikation er næppe mulig ud 
fra antikke forudsætninger. Men sammen
stillingen af en tronende Zeus, der får læst en 
tekst op fra en bogrulle af Fortuna eller en 
anden gudinde, synes ikke at have paralleller 
i den græsk-romerske billedverden.

Selv om Bogø-skårets stil og til dels motiv 
ved første øjekast stemmer godt overens med 
athensk rødfigursmaleri, kan det konstate
res, at vi ikke står over for et fragment af en 
vase fra den klassiske oldtid. I så fald havde 
der også været tale om lidt af en sensation.
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Fig. 3. Reliefmedaljon a f  B. Thorvaldsen med en allegorisk fremstilling a f  begrebet retfærdighed. Thorvaldsens M u 
seum. Der er tale om et formindsket marmoreksemplar a f  relieffet på Christiansborg Slot.

For nok blev græsk keramik i begrænset om
fang eksporteret nord for Alperne, men så
danne vaser er aldrig blevet fundet i Skandi
navien. Skåret fortæller ikke desto mindre 
om en forbindelse mellem Grækenland og 
Danmark, men rigtignok en forbindelse, der 
er indirekte og hører hjemme i 17- og 1800- 
årene. En nærmere bestemmelse af motivet 
bekræfter denne datering. Det er nemlig ko
pieret efter et forlæg fra den tidlige del af 
1800-årene, som siden da har været offent
ligt tilgængeligt i København.

I indgangsportalen til Christiansborg hæn
ger Fire reliefmedaljoner med allegoriske

fremstillinger af begreberne styrke, sund
hed, klogskab og retfærdighed udført af Ber
tel Thorvaldsen. Det sidstnævnte relief fore
stiller angiveligt gudinden Nemesis, der op
læser menneskenes gerninger for Jupiter, og 
de to guddomme stemmer så nøje overens 
med figurerne på potteskåret, at der næppe 
kan herske tvivl om, at dette værk har stået 
model for vasemaleren. En sammenligning 
med originalen bekræfter tanken om, at ko
pisten har misforstået en detalje: på re
liefmedaljonen er det meste af Zeus’ fod 
skjult af kappen, og guden har naturligvis 
også en sandal på denne fod.
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Ud fra Thorvaldsens brevveksling ved vi, 
at han i 1807 modtog bestilling fra statskom- 
missionen på udsmykning af Christiansborg 
Slot, som man var ved at genopføre. I et brev 
fra bygherren professor Chr. Hansen frem 
går det helt nøjagtigt, hvad man ønsker fra 
billedhuggerens hånd. Han beskriver det ne- 
derste parti på slotsportalen, hvor han i de to 
nicher på hver side forestiller sig figurer af 
henholdsvis Retfærdighed og Sandhed, 
Klogskab og Styrke. Han fortsætter: »Oven
over disse Nicher, er Medailloner, som hol
der to Alen og 9 Tommer Dansk Maal i Dia
meter; i disse vilde jeg gierne have 4 Stykker 
Basreliefs af hvidt Marmor, som have en Al- 
legorie paa de i Midten staaende Figurer. 
Commisionen saavel som jeg, overlader det 
ganske til Hr. Professoren (Thorvaldsen) at 
vælge Sujetter hertil efter eget Forgodtbefin
dende; dog ønskes saa lidet i hver som m u
ligt, for at faa en passende Størrelse, da de 
komme temmeligt højt fra Øjet.« Thorvald
sens svar på denne bestilling er dateret den 
16. februar 1807: »Det er mig saare smigren
de, at Valget af Sujetterne overlades til mig 
selv. For at opfylde den høje Commisions 
Forlangende med allegoriske Sujetter i Me- 
daillonerne til Slottet, troer jeg  at giøre Brug 
af den græske Mythologie, saasom samme er 
den mest cultiverede og følgelig den værdig- 
ste for Kunsten.« Det sidste af arbejderne, 
medaljonen med Jupiter og Nemesis, fuld
førtes i 1810, og i 1827 blev det sendt med 
skib fra Italien til Danmark. Relieffet sidder 
nu i Kongeporten, som er hovedindgangen 
til Christiansborg Slot.

Thorvaldsen, der døde i 1844, blev det sto
re kunstneriske forbillede for efterfølgende 
generationer af danske kunsthåndværkere. 
De kopierede flittigt billedhuggerens nyklas
sicistiske skulpturer og relieffer i biscuit og 
andre materialer, og der kan derfor næppe 
herske tvivl om, at fragm entet fra Bogø stam
mer fra en skål fremstillet i Danmark. Det 
faktum, at man har valgt at udtrykke sig i 
rødfigursteknik, viser desuden, at skåret hø
rer hjemme i en kunsthistorisk stilretning, 
der opstod i det kontinentale Europa i anden 
halvdel af 1700-årene.

På dette tidspunkt blev der gjort rige fund 
af græske vaser i det gamle etruskiske om rå

de i Mellem- og Syditalien. Samtidig tog ud
forskningen af Pompeji og Herculaneum 
fart. I takt herm ed voksede begejstringen for 
antikkens kultur og kunst hos det dannede 
borgerskab. Kvinderne iførte sig parykker og 
klæder à l’antique, og herrerne lærte sig latin 
og græsk. Den klassiske kunst blev vakt til live 
igen og anvendt i mange forskellige sammen
hænge: undertiden til at udtrykke begreber 
som lighed, frihed, skønhed og humanitet; 
men i andre tilfælde brugtes det antikke 
form sprog i imperialistisk propagandaøje- 
med.

Antikbegejstringen kom blandt andet til 
udtryk i en stilretning, som ofte benævnes 
med samtidens engelske navn »Etruscan Ta
ste.« I virkeligheden var det — til trods for 
navnet — græsk kunst, der var en af inspira
tionskilderne. Men de lærde troede, at de 
mange vaser, som rovgravere drog frem af 
jorden i de gamle etruskerbyers gravpladser, 
var lokalt fremstillede. Misforståelsen blev 
først rettet efter Grækenlands befrielse fra 
det tyrkiske overherredøm m e i 1830, da ud
gravninger her gav sikker viden om græsk 
vaseproduktion i oldtiden.

En af pionererne i udbredelsen af den »he- 
truriske« stil, som den kom til at hedde her
hjemme, var den engelske fabrikant Josiah 
Wedgwood (1730-95). I 1769 etablerede han 
en fabrik i Trent med det sigende navn: E- 
truria, hvis berømte stentøjsprodukter med 
hvide relieffigurer på en indigoblå baggrund 
dog snarere giver associationer til antikke ka
m eer end til athenske vaser. Men Wedgwood 
fremstillede også stentøjsvaser i »black basal
te« med påmalede røde figurer, der overfla
disk betragtet minder mere om de græske 
forbilleder. Motiverne var i vidt omfang in
spireret af Pierre d ’Hancarvilles kobberstik
værk fra 1766-67 over Lord Hamiltons vase
samling, som hovedsagelig stammede fra 
Pompeji og Herculaneum, og af andre tilsva
rende publikationer, som fandtes i Wedg- 
woods bibliotek.

I andre europæiske lande tog man hurtigt 
tråden op. I Sèvres påbegyndtes i slutningen 
af 1700-årene en produktion af vaser inspi
reret af græsk keramik, som fortsatte til 
1870’erne. Her, som de fleste andre steder i 
Europa, var materialet porcelæn, hvis bræn-
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dingstemperatur er betydelig højere end de 
antikke lerkars. Antiksamlingens bibliotek 
erhvervede i 1941 en interessant kilde til Sèv- 
resfabrikkens historie: et bogværk med 100 
håndtegnede og farvelagte plancher, der fo
restiller syditaliske og athenske vaser i Sèv- 
resmuseet: »Cent Vases Etrusques Dessines 
Par Lagrenée D’Apres Les Vases Originaux 
Appartenants Au Roi«. I en artikel i Kunst
museets Aarsskrift fra 1942 påviste M. Gjø- 
desen, at der formentlig er tale om en slags 
mønsterbog beregnet til at tjene som forbille
de for keramikproduktionen i Sèvres, frem 
stillet af kunstneren Jean Jacques Lagrenée 
le jeune (1739-1821).

Også i Tyskland vandt den nye stilart h u r
tigt indpas. Fra slutningen af 1700-årene kan 
man især fremhæve den produktion, der 
fandt sted i Fürstenberg. Dens leder i årene 
1794-1814 hed Louis Victor Gerverot. En be
retning om, at han under et studiebesøg i 
Wedgwoods »Etruria« blev opfattet som en 
farlig industrispion, giver et indblik i rivalise
ringen mellem de forskellige fabrikanter.

I Danmark blev Den kongelige Porcelains- 
fabrik i 1820’erne banebrydende med sine 
terrakottaprodukter, der markedsførtes som 
»Hetruriske Lerkar«. Den store inspirator 
var professor G. F. Hetsch, der både tegnede 
forlæg til vaseformer og til deres udsmyk
ning. Vaser af denne type blev leveret til kon
gefamiliens palæer, og de blev i stort tal 
brugt ved nyindretningen af Christiansborg, 
hvor de åbenbart gik til grunde, da slottet 
brændte i 1884. I Den kongelige Porcelains- 
fabriks museum er kun bevaret et udekore- 
ret sæt, der øjensynlig har tjent som model 
for pottemagerne, samt en serie dekorations- 
udkast udført af Chr. Hetsch i 1862. Det er 
desuden kendt, at motiver af Thorvaldsen 
brugtes som forlæg til udsmykningen. Imid
lertid er Den kgl. Porcelainsfabriks terrakot
tavaser meget svære at opdrive i vore dage, 
og det er endog blevet hævdet, at alle ek
sempler skulle være gået tabt, en pessimisme, 
der synes ubegrundet — som vi skal se senere.

Rasmus Peter Ipsen fra Bornholm lagde i 
1843 grunden til en konkurrerende fabrika
tion. Han var i 1833 begyndt som lærling på 
Den kongelige Porcelainsfabrik, hvor han 
netop syntes at have været beskæftiget med

Fig. 4. DekorationsucLkast til »Thedaase« i Den kgl. Por
celainsfabriks terrakotta serie udført a f  Chr. Hetsch i 
1862.

produktionen af de ovennævnte terrakotta
vaser. Under G. F. Hetsch’ vejledning fortsat
te Ipsen som selvstændig med at fremstille 
terrakottavaser inspireret af græsk keramik, 
en produktion, der videreførtes efter hans 
død i 1860 under ledelse af enken Lovise 
Christine, og i 1871 fik man tilladelse til at 
kalde sig: P. Ipsens Enke, Kgl. H of Terracot- 
tafabrik.

I 1865 indtrådte parrets søn, Bertil Ipsen, i 
fabrikkens ledelse. Hans begavelse lå især på 
det tekniske område, og ifølge en samtidig 
kilde udviklede han en ny dekorationsteknik. 
Vaserne var hidtil blevet udsmykket med o- 
liefarver påmalet efter brændingen. Nu gik 
man over til at dekorere karrene med porce- 
lænsfarver, der blev indbrændt i en dekora- 
tionsovn, hvorved de blev modstandsdygtige 
over for vand og sæbe. Hertil kom, at P. Ip
sens Enke havde patent på en dekorations- 
måde, der gjorde det muligt at efterligne den 
græske udsparingsteknik ret nøje, og ved 
hjælp af disse landvindinger lykkedes det at
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Fig. 5. P. Ipsens Enkes stand på Verdensudstillingen i Philadelphia i 1876, som den tog sig ud ved en p r øve opstilling i 
fabrikken på Frederikssundsvej i København inden afsendelsen.

ramme forbilledernes udseende godt. Men 
den antikke fremstillingsteknik, hvor vaserne 
kun undergik én enkelt brændingsproces, 
blev først genopdaget i vort århundrede.

U nder alle omstændigheder var den nye 
teknik sikkert medvirkende til, at P. Ipsens 
Enke i 1870’erne opnåede et vist europæisk 
ry. I 1877 kaldte kunstkritikeren Erik 
Schiødte fabrikkens produkter »de første 
danske kunstindustrielle Frembringelser, 
der spiller en Rolle paa Verdensmarkedet«. 
En anden forklaring på fabrikkens opblom
string var måske, at man i 1871 havde ansat 
historiemaleren Niels Anker Lund som leder 
af dekorationsafdelingen. Det fremgik af fa
brikkens dagbog, der var tilgængelig i 1942, 
men desværre synes at være gået tabt siden 
da, at Anker Lund besøgte museerne (Antik
samlingen og Thorvaldsens Museum) »for

der at erhverve nogle Motiver til etrurisk De- 
coration«.

Et fint eksempel på fabrikkens kunnen på 
dette tidspunkt er en stor blandingskumme 
til vin og vand, en såkaldt krater, der i dag 
befinder sig i Kunstindustrimuseet. Denne 
vase blev fremstillet af Th. Alvsen efter en 
tegning af Anker Lund til en international 
udstilling i Amsterdam i 1877, hvor den for
tjent vandt en førstepris (se side 40-41). På to 
omløbende friser ses genrefremstillinger: 
kunstnere i atelieret, en offerscene, dansen
de piger og jægere, der vender hjem fra jag
ten med deres bytte. Alt er malet i en fin, 
nyklassicistisk stil, og hvad mere er: tegnemå
de og teknik kommer Bogø-skåret så nær, at 
man kan fristes til at tro, at begge værker er 
udført af samme hånd.

Selv om dette måske ikke kan bevises, er
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det trods alt muligt at bekræfte tilskrivningen 
til P. Ipsens Enke ad anden vej. I et illustreret 
katalog over fabrikkens sortiment udgivet 
omkring 1885 ses en tegning af et komplet 
eksemplar af den type drikkeskål, som frag
mentet fra Bogø stammer fra. Vasen kunne 
erhverves i fire størrelser, og det er nemt at 
måle sig frem til, at der i vores tilfælde har 
været tale om den største udgave med en dia
meter på 28 cm. En koloreret originaltegning 
af vaseformen findes i en modelbog fra P. Ip 
sens Enke (opbevares i Kunstindustrimuseets 
bibliotek). Desværre omfatter dette værk ikke 
vasernes motiver, kun eksempler på form er 
og ornam enter.

Salgskataloget viser, at man ikke alene var 
leveringsdygtig med Thorvaldsen-motiver i 
rødfigursteknik. Fabrikken fremstillede også 
kopier af ægte græske vaser, hvis originaler i 
alle tilfælde befinder sig på Antiksamlingen i 
München (se side 42). Åbenbart var man i 
besiddelse af en illustreret publikation om 
denne samling, der tjente som forbillede. I 
øvrigt var det ikke udelukkende athenske va

ser, der blev reproduceret, men også kera
mik fra Korinth, Østgrækenland og Cypern 
samt fra Schliemanns opsigtsvækkende ud
gravninger i Troja.

Efterligningerne af græske vaser optræder 
sidste gang i P. Ipsens Enkes kataloger fra 
begyndelsen af 1900-årene. Herefter var så
danne produkter åbenbart ikke efterspurgte, 
og fabrikken måtte gå andre veje.

Den kongelige Porcelainsfabrik og P. Ip 
sens Enke var ikke enerådende på det danske 
marked. Enkelte andre værksteder forsøgte 
sig om trent samtidig med tilsvarende frem 
bringelser. Bedst kendt er L. A. Hjorts fabrik 
på Bornholm, der blev stiftet 1859, og som 
vel var Ipsens Enkes største konkurrent. Her 
synes man især at have specialiseret sig i at 
fremstille vaser, der efterligner græsk sortfi
gursteknik.

En vis rolle spillede også Wendrichs terra
kottafabrik i København. Den blev grundlagt 
i 1872 og høstede i 1876 anerkendelse på 
The Centennial Exposition i Philadelphia. I 
kataloget over udstillingen omtales de dan-

Fig. 6. P. Ipsens Enkes 
produkter eksporteredes 
blandt andet til England  
og Tyskland. I  et salgs- 
katalog fr a  omkring 
1885 genfinder man en 
komplet udgave a f  den 
type skål, som Bogøs kå
ret stammer fra .
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Fig. 7. De to billeder viser for- og bagside a f  pragtvasen udført a fT h . Alvsen efter forlæg a f  Anker Lund, der vandt
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førstepræmie på en udstilling i Amsterdam i 1877. Kunstindustrimuseet.
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Fig. 8. T il venstre ses en original græsk vase i Antiksamlingen i M ünchen fr a  ca. 4 3 0 f.K r . og til højre en kopi udført 
hos Ipsens Enke. På originalen ses en genrefremstilling a f  en kriger, der er ved at tage afsked med fam ilien. Kopisten 
har udeladt flere a f figurerne og anbragt krigeren mellem to yngre kvinder samt tilføjet en skål på en trefod.

ske bidrag således: »A very pretty display of 
Danish pottery in black-and-red is made, o r
namented with flowers, some articles being 
in Etruscan forms and those from Wendrich 
and Son, Copenhagen being especially ele
gant.« Allerede i 1888 hævdede hjemlige kri
tikere dog, at fabrikken havde set sine bedste 
år. En amphora, der i dag befinder sig i Ny
borg og Omegns Museum, stammer fra dette 
værksted. Midt på bugen ses en fremstilling 
af et firspand, der trækker en vogn med en 
vinget kvindelig vognstyrer og en kriger i 
fuld udrustning. Også dette billede har di
rekte relation til Thorvaldsen, denne gang til 
den såkaldte Alexanderfrise -  værket, der 
stadfæstede hans ry. U nder den franske be
sættelse af Rom fik Thorvaldsen til opgave at 
udføre en frise med Alexander den Stores 
indtog i Babylon som tema -  en klar hentyd
ning til Napoleons forventede snarlige ind
march i Rom. Inspirationen til den 32 meter 
lange frise, der blev opsat i et af Quirinalpa- 
ladsets værelser, fandt Thorvaldsen i et værk 
af Quintus Curtius Rufus: De Rebus Alexan- 
dris, og udform ningen er tydeligt præget af

Fig. 9. Amphora fr a  Wendrichs terrakottafabrik i Kø
benhavn. Fremstillingen gengiver midterpartiet på  
Thorvaldsens Alexanderfrise. Museet fo r  Nyborg og 
Omegn.
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Fig. 10. E n drikkeskål fr a  P. Ipsens Enke indrammet i 
rødt plys har sikkert fungeret som en slags skilderi. N a ti
onalmuseets 3. Afd.

et berømt græsk forbillede: Parthenonfrisen, 
som blev udført i årene 442 til 438 f.Kr., for
mentlig under opsyn af den græske billed
hugger Pheidias. Motivet er muligvis nået 
frem til Wendrichs fabrik via billedhuggeren 
Carl Aarsleff, der som akademielev i 1875 fik 
tilladelse til at kopiere værker i Thorvaldsens 
Museum med henblik på at fremstille figurer 
i formindsket format hos Wendrich.

Når man følger den danske produktion af 
vaser i græsk stil gennem tiden, er udviklin
gen i deres brug iøjnefaldende. I begyndel
sen tjente de især til udsmykning af kongefa
miliens palæer eller politiske repræsenta- 
tionslokaler. Snart opstod der en interesse 
for tilsvarende produkter hos borgerskabet, 
der vel ønskede at efterligne de førende 
kredse. Det stigende behov blev dækket af 
fabrikkerne i hovedstaden og på Bornholm. 
Selv disse mere eller mindre massefremstille
de vaser var ikke helt billige, og de har sik
kert aldrig været brugt i dagligdagen undta
gen måske som blomstervaser. Der er tale om 
nipsgenstande, som har stået på reoler, eta
gerer, pianoer osv. I Nationalmuseet findes 
således en drikkeskål, hvis inderbillede fore
stiller et Thorvaldsen-motiv i rødfigurstek- 
nik, der er omkranset af en nysselig indram 
ning af rødt plys. Skålen har tydeligvis været 
beregnet til ophængning som et skilderi.

Uden for Danmarks grænser kender man 
eksempler på, at det klassiske formsprog blev 
brugt til heroisk dyrkelse af enkeltindivider. 
Sèvresfabrikken udførte således blandt andet 
en stor am phora i græsk stil med en allego
risk fremstilling af slaget ved Austerlitz, hvor 
en laurbærkranset Napoleon er afbildet stå
ende i en triumfvogn trukket af fire heste og 
styret af en vinget sejrsgudinde. Noget tilsva
rende kendes tilsyneladende ikke herhjem- 
mefra. Tværtimod kan man sideløbende med 
»borgerliggørelsen« af vasernes brug se pud
sige eksempler på, at man anvendte de græ
ske forbilleder i en noget mere jo rdnæ r sam
menhæng.

På en vinkumme, der befinder sig i Natio
nalmuseet, har motivet tydeligvis hverken re
lation til borgerskabet eller adelen, men til 
bondestanden. På den ene side af karret sid
der en bedaget bonde og stopper sin pibe, og

Fig. 11 .1  Por c elænsfabrikken i Sèvres fremstillede man 
store vaser, derpå en noget naiv måde —forekommer det 
—forherliger Napoleon efter hans sejr ved Austerlitz. 
Musee de Malmaison.
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Fig. 12. E n  heldig vinder i kunstflidslotteriet hjemførte i 1861 dette kar med en fremstilling a f  et ældre bondepar; 
vasen er fremstillet på Den kongelige Porcelainsfabrik. Nationalmuseets 3. Afd.

over for ham ses hans kone, der får sig en 
kaffetår af en underkop. Imellem parret står 
en lysestage, og øverst kan man læse indskrif
ten: v i n t e r e n . Scenen symboliserer tydelig
vis den sidste fase såvel i årets gang som livets 
aldre. Denne vase er ikke alene interessant 
på grund af sit motiv, men også fordi den 
øjensynlig er et af de få bevarede eksempler

på Den kongelige Porcelainsfabriks etruriske 
terrakotter. Karret er i bunden forsynet med 
et overglasurstempel i sort, der forestiller ar
kitekturens genius fremstillet som en erot 
med en passer i den ene hånd og en hovedli
neal i den anden under påskriften: e n e b e - 

r e t t i g e t . Stemplet viser, at dette kar har væ
ret en præmie i kunstflidslotteriet, der blev
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Fig. 13. Stempel under bunden a f  vasen på fig . 12.
M an ser arkitekturens genius og betegnelsen e n e b e r e t - 

t i g e t .

afholdt til fordel for genrejsningen af Frede
riksborg Slot efter dettes brand i 1859. Fre- 
deriksborgmuseet opbevarer trækningslister, 
der viser, at man den 25.3.1861 bortloddede 
42 sæt af »decorirte Terra Cotta Vasen (15 
Zoll hoch) (Peters. Die Kgl. Porcellànfa- 
brik)«, til en værdi af 30 Rigsdaler; den 1.7. 
fulgte et enkelt sæt — måske en uafhentet ge
vinst? Det fremgår, at der til vasen hørte en 
pendant, og Nationalmuseet er da også i be
siddelse af et eksemplar af denne type, der 
lidet overraskende forestiller s o m m e r e n .

Nu har SAS 5 ugentlige afgange 
til Grækenland med guddommelig service.

Fig. 14. Helsidesannonce fra  SAS 1 1986.

Forlægget til motiverne er tegnet af billed
huggeren C. Peters, og originalskitsen til 
»Sommeren« opbevares på Frederiksborg- 
museet.

I dagens Danmark er produktionen af ko
pier af græsk keramik for længst et afsluttet 
kapitel; men rødfigursteknikken, der blev 
skabt i Athen for omkring 2500 år siden, le
ver videre på et eller andet plan i almindelige 
menneskers bevidsthed. En helsidesannonce 
fra SAS illustrerer, at græsk keramik fortsat 
kan fungere som inspirationskilde. En m or
som pastiche af et athensk vasebillede er ty
deligvis beregnet til at give associationer til 
rejsemålet: Grækenland.

Intet tyder på, at det bliver sidste gang, 
denne del af vores fælles europæiske arve
gods bliver støvet af og genbrugt.
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E N G L I S H  S U M M A R Y

A pretty piece of a pot!

In 1985 a curious fragm ent of a terracotta 
vase was picked up in a garden on the island 
of Bogø to the south of Zealand. The sherd, 
which comes from a drinking vessel, is deco- 
rated on one side with a representation of 
Jupiter and a goddess, fig. 1. The style re- 
sembles the so-called red figure technique 
developed by Athenian vase-painters around 
525 B.C. However, the motif is a copy of a 
relief medallion created by the Danish sculp- 
tor B. Thorvaldsen for the Castle of Chri
stiansborg, depicting Nemesis in the act of 
reading the deeds of the humans aloud for 
Jupiter -  an allegorical representation of the 
concept of Justice, fig. 3.

We are thus dealing with a fragm ent of a 
vase m anufactured in Denmark in the latter 
part of the 19th century. Several Danish pot
tery workshops were m anufacturing vases in 
Greek style between about 1820 and 1900. 
Elsewhere in Europe such products began to 
be made somewhat earlier: in the eighteenth 
century. At that time the exploration of Pom- 
peii and Herculaneum, and rich finds of 
Greek vases in the cemeteries of the Etruscan 
cities, created an unparalleled interest in the 
art and culture of ancient Greece and Rome, 
which was reflected by what was inaccurately 
called »Etruscan« taste.

Several European producers of porcelain 
and stoneware began m anufacturing copies 
of ancient Greek vases. The pioneer was 
Josiah Wedgwood, who in 1769 founded his 
factory called »Etruria« in Trent, and fac- 
tories in France and Germany were quick to 
follow his lead.

In Denmark the »Kgl. Porcellainsfabrik« 
began a production of »Etruscan« terracotta 
vases in the 1820s under the inspiration of 
Professor G. F. Hetsch. However, only a few 
examples of this output seem to have sur-

vived until today apart from a set of models 
in the museum of the factory, a portfolio of 
drawings of models of type specimen kept in 
the same place, fig. 4, and possibly a curious 
crater with a representation of an old peasant 
couple, fig. 12.

In 1843 another factory was founded in 
Copenhagen, by Rasmus Peter Ipsen from 
the island of Bornholm, who was a former 
apprentice at the »Kgl. Porcellainsfabrik«. 
After the death of R. P. Ipsen in 1860 his 
widow took over the factory, which was then 
called »P. Ipsens Enke« -  P. Ipsen’s widow. 
In the next thirty years the vases imitating 
Athenian red figure technique reached an 
unequalled quality, culminating with a large 
volute-crater which won a first prize at an 
international fair in Amsterdam in 1877, 
fig. 7. The decoration of this vase was based 
on a motif by the painter Anker Lund, and it 
was carried out by Th. Alvsen. The style of 
the Bogø sherd, fig. 1, resembles that of the 
Amsterdam crater, and it is therefore reason- 
able to ascribe it to the P. Ipsens Enke fac
tory. This is confirmed by an illustrated cata- 
logue of the firm ’s assortment from around 
1885, where a similar vase is illustrated, 
fig. 6. The catalogue shows that P. Ipsens 
Enke also made exact copies of original 
Greek vases, not only Athenian ones, but also 
of Corinthian, East Greek and even Trojan 
prototypes. The vases from P. Ipsens Enke 
were sold in England and Germany and were 
exported to other European countries, but 
around 1900 such products were no longer 
in demand, and production ceased.

The major competitor to P. Ipsens Enke 
was a factory founded by L. A. Hjorth on 
Bornholm, but similar products were made 
by a few other firms, especially Wendrich’s 
Terracotta-factory in Copenhagen, fig. 9.

L one  W ried t Sørensen  
a n d  J o h n  L u n d
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Kultbygning fra bronzealderen
— med helleristningssten, bautasten og urnegrave

A f  F l e m m i n g  K a u l

Bronzealderen er nok den periode i vor lan
ge forhistorie, der giver os følelsen af at kom
me nærmest på tidens tankeverden, på tidens 
religion og kult; alle har vi vel undret os over 
og følt os draget af de genstande, der vidner 
om bronzealderens kult og ritualer: solvog
nen nedlagt delvist knust i en mose i Ods- 
herred, lurerne ofret i moserne, guldkar -  
også ofret -  store bronzekar im porteret syd
fra med indbankede motiver af frem m edar
tet symbolsk indhold såsom fugle kombineret 
med solfigurer -  også ofret -  massive kæm
peøkser af bronze -  ligeledes ofret -  halsrin- 
ge, guldarmringe, pragtsværd -  alt sammen 
genstande, der før søers, mosers eller mul
dens mørke opslugte dem, må have været 
brugt og frembåret ved indviklede ritualer, 
hvorom tingene selv -  symbolerne på gud
doms nærhed, hellig kraft -  nu tier.

Ja, bronzealderen er mættet med religiøs 
aktivitet og ritualer: helleristninger, mest fra 
Sverige og Norge, fortæller om kultiske dan
se og optog, andre viser os tilbedelse af solen, 
men skibet, øksen og hjulet har også været 
vigtige religiøse symboler, ligesom en frugt- 
barhedskult kan ses ved helleristningsbille- 
der af samlejer, også med dyr, rituel såning 
mv. Her i landet er fundet små bronzefigu
rer, der må forestille præster eller guddom 
melige personer, som har indgået i et eller 
andet mytisk spil, der måske har været tænkt 
at foregå på et skib: øksebærende mænd med 
hornede hjelme har siddet på hug (fig. 1) i 
nærheden af unge kvinder i flikflak, blot 
iført et lille snoreskørt. Akrobatik i forbindel
se med religiøse scener af denne art kendes 
fra de svenske helleristninger, og her foregår 
det oftest på skibe. Andre småfigurer viser 
en siddende kvinde i snoreskørt, form o
dentlig i nærheden af en kæmpeslange, og et 
par underlige fabelvæsener, nærmest en 
krydsning mellem hest og drage.

Måske har vi endda i nogle tilfælde fat på

Fig. 1. K ultfigur med hornet hjelm fr a  Grevensvcenge i 
Sydsjælland; i den forsvundne arm har figuren  holdt en 
økse.

præsten eller troldmanden selv; i en storhøj, 
Hvidehøj ved Klampenborg nord for Køben
havn, fandtes i forrige århundrede en grav, 
hvor der bl.a. lå en lædertaske med bemær
kelsesværdige småsager såsom to små konky
lier med gennemboring, en lille terning af 
træ, en stump tynd bark og en lille firkantet, 
rød sten, et ravstykke, en falkeklo, en slange-
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Fig. 2. De fire  helleristningssten med håndtegn.

hale, en egerntand, nogle indtørrede rødder 
samt i en lille pose lavet af blære en væselkæ
be og en del ensartede småsten. Netop i den
ne grav fandtes et tøjstykke, som ikke kan 
høre til de gængse og kendte bronzealder- 
m andskapper, men som efter alt at dømme 
er en snip til en særlig dragt, idet man på de 
nævnte små bronzefigurer, som forestiller

præster el.lign., kan se en sådan snip ned 
over personens bag og skridt. I få andre til
fælde kendes et lignende mærkværdigt grav
udstyr.

Om alt det, som ligger bag ved bl.a. helle
ristningerne og nedlægningerne af kultiske 
genstande, ved vi kun meget lidt. En af grun
dene til vor ringe viden herom er, at så få af
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periodens kultpladser kendes, men et heldigt 
fund af et sådant, hidtil enestående anlæg, 
omfattende en stensat kultbygning, grave, 
helleristninger og bautasten gjort i somme
ren 1985 og undersøgt arkæologisk ved den
ne artikels forfatter, har løftet en lille flig af 
den rituelle og religiøse helhed, der har eksi
steret for ca. 3000 år siden, kort efter midten 
af bronzealderen.

Da man har ønsket at bruge så store mæng
der af vore rigelige naturgasressourcer som 
muligt, skulle elværket Kyndbyværket i det 
vestlige Horns H erred have indlagt natur
gas; derfor var selskabet »Dansk Olie og Na
turgas« (DONG) i sommeren 1985 i gang 
med at anlægge en naturgasledning op gen
nem Horns H erred til Kyndbyværket. Alle
rede inden dette arbejde var påbegyndt, hav
de arkæologer dog rekognosceret på stræk
ningen, men fundene udeblev i det ellers, 
hvad angår oldtidsminder, så rige Horns 
H erred. Derfor blev det besluttet at foretage 
en systematisk gennemvandring af rørled
ningens linjeføring, hvor pløjelaget i et ca. 12 
m bredt bælte i et tidsrum inden rørenes 
nedlægning var afrømmet, for at de tunge 
maskiner lettere kunne køre. Denne sidste 
kontrol viste sig at give gode og helt uventede 
resultater. I et område lige øst for landsbyen 
Venslev i Horns Herred, ikke langt fra en af 
landets tætteste koncentrationer af dysser og 
gravhøje, opdagede vi sammen med en af eg
nens dygtige amatørarkæologer en skøn 
sommerdag i gasledningens afrømmede for
løb en lille plet af trækul. Der kunne for så 
vidt lige så godt være tale om en smule trækul 
pløjet ned efter markafbrænding, men for en 
sikkerheds skyld prøvede vi at tage et spade
stik ned under trækulsstykket, og med det 
samme stødte vi på en brandgrav, der viste 
sig at være fra sidste tredjedel af førromersk 
jernalder, omkring 100 f.Kr. En muldvarp 
har åbenbart bragt det lille trækulsstykke op.

Resten af dagen brugtes på at undersøge 
graven, der indeholdt en jernfibel, lerkar
skår og brændt ben. Da førromerske grav
pladser er ret sjældne på Sjælland, beslutte
des det at få tilkaldt en gravemaskine, der 
hurtigere kunne fjerne den jord , der måske 
dækkede over flere brandgrave.

Et par dage efter gik vi i gang med gode 
forventninger, som i løbet af de følgende da
ge og uger blev indfriet til overmål. Der 
fremkom ganske rigtigt flere brandgrave fra 
førromersk jernalder, men i et niveau lidt la
vere dukkede rækker af sten op, store sten 
med en størrelse på 30-50 cm, og tæt ved 
nogle af disse fandtes ikke mindre end fire 
smukke og velbevarede helleristningssten 
med billedet af en hånd, hvorover der var 
fire streger. Sådanne helleristningssten er 
der i forvejen kun kendt omkring et dusin af, 
og aldrig er der fundet mere end én ad gan
gen. Det var nu klart, at en mere systematisk 
arkæologisk undersøgelse måtte i gang for at 
udrede forholdet mellem de sjældne helle
ristningssten og de øvrige anlæg. Som allere
de antydet blev resultatet et enestående kult
anlæg fra lige efter midten af bronzealderen. 
Vi vil her lade de førromerske grave ligge og 
koncentrere os om dette anlæg.

Lokaliteten, der kaldes Sandager gård, lig
ger forholdsvis højt i landskabet, men dog i 
en lille lavning mellem to højdepunkter mod 
vest og øst, det vestlige kronet af et dysse
kammer. Anlæggenes gode bevaringsforhold 
skyldes netop beliggenheden i en lille lavning
-  her er der gennem århundreder blevet plø
je t sandet muld ned fra de omgivende høj
der; det er tillige disse dækkende sandlag, 
der har hindret anlæggenes opdagelse ved 
afsøgningen langs gas-strækningen -  ja  selv 
da overjorden var rømmet af, afslørede de 
mange fund og anlæg sig blot gennem den 
lille stump trækul fra den førromerske grav.

Da der er tale om et fund i forbindelse 
med anlæggelsen af en naturgasledning, fi
nansierede DONG de arkæologiske undersø
gelser -  fra DONG’s side udvistes der i det 
hele taget megen velvilje over for udgrav- 
ningsholdet, hvis arbejde jo her i den 11. ti
me var noget i vejen for nedlæggelsen af gas
ledningen. Til gengæld tog vi weekender til 
hjælp, således at DONG’s arbejde ikke forsin
kedes yderligere.

Den arkæologiske undersøgelse viste, at 
hovedanlægget var en firkantet stensætning 
sat af to rækker store, rundede sten med 
største mål hovedsagelig mellem 20 og 50 
cm, orienteret næsten nøjagtigt N-S. Det fir
kantede anlægs indre mål var 16 X  4,5 m,
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Fig. 3. Landskabsbillede, hvor gasledningens forløb ses. På det laveste punk t i horisonten fandtes kultbygningen.
Yderst til venstre ses et dyssekammer; på højdedraget yderst til højre findes en boplads fr a  yngre bronzealder.

dets ydre 18,5 X 7,5 m. Der var ca. 0,7 m o ^  o
mellem de to stenrækker, dog med en ten- ĉ 'viOcoQ3= <xo
dens til en lidt mindre afstand i enderne; i j ° g  Q
den nordlige af disse var den indre stenræk
ke trukket lidt ind. H jørnerne var en smule 
afrundede. Det kunne iagttages, at stenene, i 
hvert fald i den indre række, vendte den jæv
neste side indad.

Hele anlæggets form og dimensioner anty
der, at der er tale om en huslignende byg
ning, hvor der i mellemrummet mellem de to 
stenrækker har været en eller anden form 
for væg. Da stenenes overkanter ikke var i 
samme niveau, kan det udelukkes, at de har 
fungeret som syldsten. Desværre var bygnin
gen opført på et 20-30 cm tykt lag af let, san
det muld, hvori stolpehuller ikke kunne iagt
tages -  stolpehuller tegner sig jo  ellers som V „ 
m uldfarvede fordybninger i den lysere un
dergrund -  så det er ikke klart, hvorledes en 
evt. tagbærende konstruktion har set ud.
Hvis der har været nedgravet tagbærende 
stolper, har de ikke været gravet så langt ned, 7~
at de har nået undergrunden, hvor de ville j :
være blevet iagttaget; kun ét muligt stolpehul 
fandtes samt et par steder nogle cirkulære 
sætninger af mindre sten, der kan forstås 
som støttesten til en stolpe, hvis stolpehul el
ler aftryk ikke kunne erkendes ved jo rd far
ven. Det er desuden muligt, at flade sten, 
som fandtes i bygningens indre, især i den 
sydlige del, kan have båret indre tagbærende 
stolper, måske i én række. Hvor indgangen Fig. 4. P lan tegn ing  a f  kultbygningen, hvor placeringen a f  

har været, er svært at sige — måske midt på helleristningsstenene, bautastenene og de tre urnegrave ses.
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Fig. 5. Kultbygningen set mod nord. I  forgrunden, lidt til venstre fo r  midten, hvor der ses en svag forhøjning, fandtes 
de fire helleristningssten. Bautastenen til venstre herfor er rejst op, mens stensporet efter bautastenen til højre er tømt.

østsiden, hvor stenene mangler, men det kan 
ikke udelukkes, at de er fjernet ved pløjning. 
Ud fra de vigtige fund ved sydgavlen (se ne
denfor) er det måske rimeligst, at indgangen 
har været her, men der var ingen tydelige af
brydelser af begge sydgavlens stenrækker. 
Inden for stenene fandtes en del lerkarskår 
og, hvad der var ganske interessant, stumper 
af støbeforme og smeltedigler, der viser, at 
man her har støbt bronzesager — stumperne 
af formene er desværre så små, at man ikke 
kan se, hvad der er fremstillet (se fig. 6 og 7). 
Grove flintredskaber er et almindeligt ind

slag på bopladser fra perioden, men her 
mangler flint mærkeligt nok næsten fuld
stændigt.

Udbredelsen af fundene taler for, at det 
virkelig drejer sig om en regulær bygning 
med vægge; for de forekom næsten kun in
den for stenene, kun ganske enkelte skår lå 
mellem stenrækkerne eller udenfor. Mod syd 
var der dog også udenfor lidt flere skår. Fun
dene lå i niveau med de nedre dele af stene
ne, men midt i bygningen lå de lidt lavere, 
som om gulvniveauet her i midten har været 
trådt lidt ned. Udbredelsen af fundene viser
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Fig. 6. Lerkarskår fra  bygningens »gulvlag«

således, at de hører med til bygningen — at 
der ikke er tale om en evt. tilfældig bosættel
se, som ikke har haft noget at gøre med ste
nene.

Som allerede antydet kan denne bygning 
ingenlunde betragtes som et almindeligt hus; 
her fra landet kender vi, takket være en lang 
række udgravninger inden for de sidste 25 
år, en stor mængde bronzealderhuse, men 
ingen har vægge m arkeret monumentalt 
med store sten. At der virkelig er tale om et 
helt specielt hus viste sig, da vi var kommet 
igennem laget med fundene, for delvis ned i 
undergrunden var gravet tre urnegrave, der 
kan dateres til samme tid som de øvrige 
fund, nemlig omkring 1000 f.Kr., begyndel
sen af yngre bronzealder (bronzealderens 
periode IV). Alle tre urner havde et dække 
eller låg lavet af en flad, kløvet sten -  desvær

re indeholdt de ikke gravgods. Yngre bronze
alders urnegrave findes som oftest nedsat i 
ældre bronzealderhøje, selv om der dog også 
kendes eksempler på, at de kan være nedsat 
under flad mark; men aldrig er urner fundet 
inde i en bygning. For en ordens skyld skal 
det her understreges, at der absolut intet blev 
iagttaget, der tyder på, at stenrækkerne kan 
have begrænset en firkantet høj.

Den firkantede stensatte bygning med 
spor af støbeaktivitet, hvorunder tre urne
grave, er således i sig selv noget ganske ene
stående, men lige syd herfor fremkom de 
fund, som navnlig understreger stedets særli
ge karakter: de fire helleristningssten, der al
lerede kort er nævnt, fandtes nemlig ganske 
tæt ved hinanden kun ca. 3 m syd for bygnin
gens gavl, forskudt ca. 1,5 m vest for midter
aksen. De tre lå fladt, to af dem med billedsi-
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Fig. 8. Urnegrav fr a  yngre 
bronzealder, nedgravet under 
kultbygningen, grav VIII. M an  
ser, at den dækkende sten har 
trykket lerkarret delvist itu.

Fig. 9. Urnegrav fr a  yngre 
bronzealder, nedgravet under 
kultbygningen, grav IX . Den 
dækkende sten er her fjernet.
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Fig. 10. Bautastenen rejst. I  forgrunden kan ses det mørke spor, der viser, at stenen oprindelig har stået op. T il højre 
ses den stensatte bygnings hjørne.

den opad, den tredje med billedsiden nedad; 
den fjerde sten stod næsten lodret. De tre 
liggende sten vendte alle hænderne mod hu
set, mens den fjerde, den lodrette, vendte 
hånden nedad og billedfladen mod huset. 
Stenene er forholdsvis flade sten, nærmest 
ovale, men gerne lidt tilspidsede i den ene 
ende. De tre er af granit, den fjerde af rød 
sandsten. De er fra 39 til 49 cm lange. Selve 
det indhuggede håndtegn, der er af ganske 
samme type, stod på alle fire sten uhyre klart 
og tydeligt; det består af hånd og underarm  
og er mellem 30 og 36 cm langt, arm en knapt

dobbelt så lang som selve hånden, der er ka
rakteriseret ved overdrevent smalle fingre og 
ved en underlig tilbagebøjet tommel. H ån
dens fingre peger mod fire parallelle ind
huggede linjer, der er 3-4 cm lange, og som 
går på tværs af hånden.

Ca. 2,5 m vest for de fire helleristningssten 
lå en kæmpestor, let tilspidset sten, der var
1,75 m lang og næsten 1 m bred — den anslås 
til at veje 2,5-3 tons. Da vi fik stenen rejst op, 
fandtes der under den en trekantet, mørk- 
farvet plet, der ikke kan være andet end spo
ret efter bunden af det hul, stenen har stået i,
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idet hullet fremviser nogenlunde den samme 
trekantede form som stenens bundflade (se 
fig. 10). Der er altså tale om en af de sjældne 
bautasten; men da vi fandt den, lå den jo  ned
— et mørkfarvet fyldskifte tæt omkring ste
nen antyder, at den, da den blev væltet, sam
tidig er blevet gravet lidt ned, og måske er 
dette sket allerede i bronzealderen. Denne 
store bautasten har dog ikke været den ene
ste: ca. 2,5 m på den anden side af de fire 
helleristningssten fandtes nemlig de knuste 
rester af en stor, ligeledes liggende sten. Ste
nen er sprængt i nyere tid, hvor den sikkert 
har generet pløjningen; selv om der ikke var 
meget tilbage af stenen selv, afslørede den 
sin form gennem et stenspor opfyldt med let, 
lyst sand -  ved en fin afrensning af dette par
ti viste det sig, at denne sten har været af 
næsten fuldstændig samme form og dimensi
oner som den just nævnte! Da den bevarede 
sten har stået op, er det rimeligt at antage, at 
dette også gælder den knuste sten, selv om et 
egentligt standspor ikke kunne iagttages i de 
delvist forstyrrede jordlag. Endnu et sten
spor efter en liggende bautasten, dog knap så 
stor som de to andre, fandtes helt op til hu
sets sydvæg. Vi må forestille os, at de fire 
helleristningssten har været flankeret af to 
store bautasten, mens en tredje stod i eller 
tæt ved den stensatte bygnings væg, lige ud 
for helleristningsstenene. Hele arrangem en
tet synes, som det ses på plantegningen fig. 4, 
at danne en nogenlunde symmetrisk, rom 
bisk figur tæt op til den stensatte bygnings 
gavl, dog ikke på dens længdeakse. Til dette 
arrangem ent skal antagelig knyttes en række 
på 5 nogenlunde runde sten ca. 30-50 cm sto
re, der udgik fra den bevarede bautasten i 
sydlig retning. Der var ca. 3 m mellem stene
ne (dog den dobbelte afstand i ét tilfælde), 
som vi fulgte over et forløb på ca. 21 m. På 
grund af tidspresset ved udgravningen måtte 
kræfterne imidlertid koncentreres om den 
stensatte bygning, og der blev ikke lejlighed 
til at undersøge, om denne stenrække har 
haft et længere forløb.

Rekognosceringer i efteråret 1985, altså 
efter udgravningens afslutning, viste, at der 
på højdedraget kun godt 100 m øst for kult
bygningen findes en boplads fra yngre bron
zealder. Forhåbentlig vil vi senere få lejlig

hed til at undersøge denne plads nøjere, så 
kulthuset kan placeres i en bredere sammen
hæng.

Hvad undersøgelsen bragte for dagen var, 
som det er fremgået, ikke mindre end en 
stensat bygning, hvori der åbenbart har fore
gået bl.a. bronzestøbning, og under hvis gulv 
der er nedgravet tre urnegrave -  og tæt ved 
bygningens sydende var der fire hellerist
ningssten omgivet af bautasten. Hverken 
bautasten, helleristningssten eller stensat hus 
med grave under kan regnes for hørende til 
den direkte praktiske sfære -  det må dreje 
sig om noget religiøst; vi kan ikke komme 
udenom, at der er tale om et kultanlæg, en 
kultbygning. Billedsten, bautasten og byg
ning danner en helhed af hidtil ukendt art -- 
vi skal helt ned til Rumænien eller Middel
havsområdet for at finde større komplekse 
kultbygninger fra bronzealderen, men fun
det fra Horns H erred viser altså, at noget 
sådant også kendes i Nordens bronzealder.

Selv om dette anlæg foreløbig er det eneste 
af sin art, kan dets enkelte elementer dog 
genfindes andre steder, således at vi er i 
stand til at placere det i en bredere sammen
hæng. Lad os først se på de fire hellerist
ningssten. Sådanne sten med en indhugget 
håndfigur, hvorover fire (eller i få tilfælde 
lidt flere) korte, parallelle tværstreger, udgør 
blandt de nordiske helleristninger en egenar
tet gruppe; i modsætning til andre hellerist
ninger findes dette billede altid alene -  og 
uden andre tegn — på mindre, vanligvis klø
vede sten. Denne lille gruppe helleristninger 
om fatter (ud over de fire nyfundne fra 
Horns Herred) i alt 15 stk., hvoraf størstede
len er fundet på Sjælland, nemlig 12, og af 
disse stammer de fleste fra Nordsjælland, 
koncentreret om landskaberne i og omkring 
Horns H erred — i selve Horns H erred er der 
tidligere fundet tre, så vort nye fund af fire 
ligger altså virkelig centralt i udbredelsesom
rådet (se fig. 11). Endelig er der fundet en 
enkelt på Fyn og, hvad der nok kan undre, to 
i det norske Østfold ved Osloljorden — de har 
armens albue med, men ellers ligner de de 
danske. Mærkeligt at finde en forholdsvis 
snæver udbredelse på Sjælland og så to i Nor
ge, og derimellem ingen af denne karakteri
stiske type billedsten. Enten må der være en
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Fig. 11. Udbredelseskort over 
de sjællandske sten med hånd- 
billedet.

eller anden forbindelse mellem Østfold og 
Sjælland på denne tid, eller også må man 
derimellem alligevel have kendt dette motiv, 
måske indridset i det desværre så forgænge
lige træ.

Netop dette motiv er et af de klarest date
rede blandt Nordens mange forskellige hel
leristninger, idet nogle af disse sten har tjent 
som fliser i graves stenkister -  grave, der kan 
dateres til bronzealderens fjerde periode el
ler måske slutningen af tredje periode. En 
sten med håndtegnet fundet lidt nordligere i 
Horns H erred er fundet nogle få meter fra 
en grav fra bronzealderens fjerde periode. 
Disse dateringer passer fint med vor datering 
af gravene og skårmaterialet i øvrigt fra sten
bygningen ved Sandagergård.

Men hvad betyder så disse så ensartet ud
førte hænder med de fire streger, hvad sym
boliserer de? Hænder har i en lang række 
religioner stor betydning -  både i Middel

havslandene og i den islamiske verden er tro
en på den åbne højre hånd som et magisk 
virkende, ondt afværgende middel vidt ud
bredt -  den kan beskytte mod »onde øjne«. 
Måske kan de fire streger over hånden sym
bolisere den magt og kraft, der udstråler fra 
dette symbol. Hånden kan også være et sym
bol på Guden — i Bibelen kan vi flere steder 
læse om Guds hånd, som beskytter og straf
fer. På vore middelalderlige kalkmalerier 
kan vi se en hånd som symbol på Guds velsig- 
nende nærhed. Det er blevet foreslået, at vor 
type håndafbildninger skulle symbolisere en 
torden- eller vejrgud, hvor de fire streger 
skulle være lynild. På svenske helleristninger 
ses m ennesker med oprakte, overdrevent 
store hænder, en såkaldt »storhåndsgud«, og 
på andre helleristninger ses skibe udstyret 
med store standarter i form af hænder (se 
fig. 12). Men de sjællandske håndbilleder ser 
anderledes ud, og der er bestemt ingen ga-
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Fig. 12. Helleristningsfigurer fr a  Sverige med overdrevent store hænder; efter Nationalmuseets Arbejdsmark 1941 og 
Acta Archaeologica 1941.

ranti for, at de betyder det samme som de 
svenske hænder, hvor vi aldrig møder de fire 
parallelle streger. Da vor type helleristnings
sten altid, når de er fundet i en arkæologisk 
sammenhæng, optræder i forbindelse med 
grave, er det en nærliggende tanke, at de på 
en eller anden måde må symbolisere noget 
med død. P. V. Glob foreslog, at de fem fing
re -I- de fire streger, ved sammenlagt at give 
tallet 9 (graviditetsperioden i måneder), kun
ne symbolisere genfødsel. De fire streger

kunne måske (netop i forbindelse med død) 
lige så godt symbolisere de fire årstider, na
turens cyklus, naturens død og genfødsel, og 
hånden symboliserer derm ed en naturgud 
rådende over liv og død og altings genfødsel.

Som nævnt findes vore sten med håndteg
net ofte som fliser i en stenkiste. Dette kan 
dels tolkes som lykkebringende for den døde 
(genfødsel), dels som værn mod indtrængen
de og en beskyttelse af gravfreden, to tolk
ninger, der ikke umiddelbart behøver at
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modsige hinanden. De fire sten syd for kult
bygningen i Horns H erred kan formentlig 
støtte og uddybe sidstnævnte tolkning. Som 
de ligger ved bygningens sydgavl, mellem de 
to mægtige bautasten, bør de opfattes som 
afgrænsende det hellige om råde belagt med 
strengt tabu. Inden for denne grænse befin
der de døde sig, deres jordiske rester er ned
gravet under bygningens gulv. Ved at passe
re de fire håndsten, hvis magt er understre
get af bautastenene, har man passeret tærsk
len til de dødes verden, til åndernes verden. 
Stenene kan måske også have virket den 
modsatte vej -  de kan have hindret de dødes 
ånder i at komme ud i de levendes verden — 
hos de nordamerikanske Hopi-indianere sør
ger man for, efter en begravelse, at trække 
fire striber på tværs af vejen til landsbyen for 
at lukke vejen for ånden.

Vidnesbyrdene om bronzestøbning i kult
bygningen, en aktivitet, der er dokum enteret 
på tidens almindelige bopladser, kunne man 
måske opfatte som værende i modstrid med 
en så tabubelagt religiøs brug af bygningen; 
at der næsten ikke er fundet flint i bygningen 
viser dog, at ikke alle dagligdags aktiviteter 
fandt sted her. Da mange af tidens bronze
genstande kan opfattes som udtryk for pre
stige eller er af rituel art, er der absolut intet 
til hinder for, at bronzestøbning i visse til
fælde kan have været omfattet af særlige ritu
aler.

Den bedste parallel mht. udform ningen af 
hånden findes på en lille bronzefigur fundet 
i 1700-årene ved Grevensvænge i Sydsjæl
land (se fig. 1). Figuren er fundet sammen 
med flere andre og har vel sammen med dis
se »afbildet« en kultisk procession eller et re
ligiøst mytespil. Figuren har hornet hjelm og 
har oprindelig siddet med en stor kultøkse i 
den ene hånd — den anden hånd holdes på 
brystet; hvis man ser på denne hånd i detal
jer, så svarer de overdrevent lange, smalle 
fingre og den tilbagebøjede tommel i bemær
kelsesværdig grad til vore helleristningshæn- 
der (se fig. 13). Et knivskaft fra yngre bronze
alder, fundet i Skåne, er udform et som en 
figur, hvis hånd er gengivet på samme måde. 
Måske har en sådan gengivelse af hånden 
haft en yderligere religiøs symbolbetydning, 
der forbinder vore helleristningshænder

med tidens kultfigurer og religiøse optog; 
men det kan ikke udelukkes, at lighederne 
blot skyldes rent formale kunstneriske for
hold: sådan afbildede man i visse tilfælde en 
hånd i bronzealderen.

Bautasten kendes fra bronzealderen, men 
også fra andre perioder. Ofte har det derfor 
været vanskeligt, klart at datere disse mindes
mærker; selv på Bornholm, hvor der er så 
mange bautasten, er det kun ganske få, der 
kan dateres. Tit er der ikke knyttet noget da
terbart anlæg til dem, og fordi en bautasten 
står på toppen af en bronzealderhøj, kan 
man ikke umiddelbart slutte, at den hører til 
denne periode. Men bl.a. fra Bornholm og 
det sydlige Sverige kendes eksempler på, at 
bautasten står direkte i forbindelse med en 
bronzealdergrav eller er blevet dækket af en 
senere udvidelse af højen. Vi kan nævne en 
høj ved Abygård i Nyker Sogn, hvor der i 
midten af højen, på bunden, stod to bauta
sten henholdsvis 1 m og 1,50 m høje. Op til 
hver af disse fandtes en lille stenkiste med 
brændte ben, hvoraf den ene indeholdt en 
bronzeknap, der daterer anlægget til bronze
alderens periode III.

Fig. 13. Nærbillede a f  Grevensvængemandens hånd.
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Fig. 14. Litografi fr a  1862, der viser forholdene under en gravhøj teet ved Thorsbjerg Mose i Sydslesvig. M an  ser en 
større og to mindre bautasten, der har været dækket a f  højmassen.

I 1862 udgravedes en gravhøj ved T hors
bjerg Mose i Sydslesvig. Udgraveren var in
gen ringere end arkæologen Conrad Engel- 
hardt, den mand, som fik udgravet og reddet 
de rige våbenofferfund fra jernalderen, 
hvoraf fundet fra Thorsbjerg Mose er det 
ene. At Engelhardt som udgraver virkelig 
skilte sig ud fra mange af datidens arkæolo
ger, viser den måde, hvorpå han greb under
søgelsen af denne høj an: han interesserede 
sig ikke kun, som det normalt var tilfældet 
dengang, for selve centralgraven og dens 
nærmeste omgivelser, nej, han undersøgte 
hele højen for at forstå dens opbygning, for 
at se, hvilke konstruktive træk selve højmas
sen kunne gemme. Herved fandt han en stor 
mandshøj bautasten og to mindre, stående 
på bunden af højen, hvori der var en central
grav med brændte ben og en nål, der kan 
dateres til omkring midten af bronzealderen. 
Den charm erende illustration gengiver situa
tionen (se fig. 14). Disse to udvalgte eksemp
ler viser, at brugen af bautasten var kendt i 
bronzealderen, men det er vanskeligt at vur
dere i hvor høj grad; bautasten på toppen af 
gravhøje har vel været noget af det første,

man ljernede, når man i senere tider skulle 
bruge sten til bl.a. kirkebyggeri.

Som allerede nævnt er egentlige kultplad
ser fra bronzealderen en stor sjældenhed; 
nogle århundreder ældre end Sandager- 
gårdbygningen er et sådant anlæg fra bo
pladsen Vadgård ved Limljorden -  det er 
dog af en helt anden art. Omgivet af flere 
rækker af tætstillede pæle, der danner en 
halvbue, har der stået en stor sten med et 
helleristningsbillede af en fisk, hvori der sid
der et par fiskekroge. Da anlægget gik af 
brug, gravede man et stort hul og vippede 
stenen ned i det.

Til kultanlæg kan man også regne de få 
eksempler på mindre træbygninger, der er 
fundet over eller ved grave fra ældre bronze
alder, eller perioden lige før, dolktiden. De 
fleste af sådanne dødehuse findes dog uden 
for landets grænser, nemlig i om rådet om
kring Lüneburg i Nordtyskland.

Af firkantede stensætninger kendes nogle 
enkelte fra Danmark, men de ligner ikke rig
tig vor kultbygning fra Horns Herred. Un
der en gravhøj ved Atte i Ribe Amt fandtes i 
1899 en stenramme med indre mål på ca. 4 X

59



2.5 m, men om der er tale om dele af en 
bygning eller en stenramme, kan ikke afgø
res. Det samme kan siges om dele af en sten
ramme på 4 X 3 m, der omgiver en grav fra 
tidlig bronzealder fra Vridsløsemagle vest for 
København, undersøgt i 1890.

Fra Sverige derimod, først og fremmest i 
de gamle danske landskaber, kendes i min
dre antal aflange, firkantede stenanlæg, som 
ligner vor kultbygning. Disse anlæg består af 
en væg dannet af to rækker sten, hvorimel
lem der er brokket grus og m indre sten sam
men. For de fleste gælder, at de ydre hjørner 
er let afrundede, at der aldrig er fundet et 
ildsted, at der ikke findes nogen klart m arke
ret indgang, og at fund næsten fuldstændig 
savnes. De kan have betragtelige dimensio
ner, således er to anlæg i nærheden af Kivik i 
Skåne henholdsvis 44 og 43 m lange, andre 
har en længde på omkring 20 m. Bredden 
varierer meget, fra en indre bredde på kun
2.5 m til over 7 m.

At der er så få fund af lerkarskår og andet 
affald har medvirket til den tolkning, at det 
ikke drejer sig om dagligdags bygninger, 
men om kultpladser eller kultbygninger. 
Desværre m edfører de få eller manglende 
fund, at der ved langt de fleste stenbygnin
ger er store dateringsmæssige problemer — i 
et enkelt tilfælde er der fundet en bronzeal
derurnegrav tæt op til stenm uren, i et andet 
tilfælde ligger en sådan firkant delvis under 
og tilknyttet en ældre bronzealderhøj; fra et 
anlæg i Uppland, Broby, er der så meget ke
ramik, at en datering til yngre bronzealder er 
klar; dette anlæg er i øvrigt indvendigt ikke 
bredere end 2,5 m, noget der næppe vil kun
ne forenes med almindelig beboelse. Disse 
firkantede stenanlæg er altid fundet tæt ved 
grupper af høje fra bronzealderen, hvad der 
dels styrker en datering hertil, dels måske 
kan understrege det kultiske aspekt; bygnin
gerne kan være benyttet ved ritualer i forbin
delse med begravelser og dødetro, noget der 
også må siges at gælde vor kultbygning i 
Horns Herred.

De fleste af disse svenske anlæg er under
søgt før krigen, og her var det ikke lykkedes 
at finde stolpehuller; ved en nyere undersø
gelse af et sådant, ved Tofta Högar i det 
nordvestlige Skåne, er der imidlertid frem 

kommet stolpehuller, der viser, at taget har 
været båret af én række stolper midt gennem 
bygningen, og at der har stået vægstolper lige 
inden for den indre række af større sten. Må
ske har anlægget fra Horns H erred været 
konstrueret på samme måde. En lille detalje 
går i øvrigt igen både ved Tofta Högar og i 
Horns Herred, nemlig at stenrækken i den 
ene gavl er trukket en lille smule ind. Men 
ligesom ved mange andre af de svenske an
læg mangler fundene fuldstændig i huset ved 
Tofta Högar, så dateringen er måske ikke 
helt sikker; huset ligger dog tæt ved nogle 
bronzealderhøje, og ikke langt derfra findes 
en sten med skåltegn og et par bautasten; 
udgraveren, Göran Burenhult, mener, at 
dette hus er et kulthus, hvori der har foregå
et ritualer på en eller anden måde tilknyttet 
gravene her.

Selv om der således ikke altid er fuld klar
hed over, om de svenske firkantede stenbyg
ninger kan daperes til bronzealderen, er det 
alligevel rimeligt at opfatte disse som nærm e
ste paralleller til kultbygningen ved Sand- 
agergård i Horns Herred. Men ved vort dan
ske anlæg er tingene klarere end ved de sven
ske: såvel gravene under huset som fundene 
af lerkarskår i øvrigt samt de fire hellerist
ningssten kan dateres til samme periode af 
yngre bronzealder, nemlig periode IV — hel- 
leristningsstenene og bautastenene under
streger desuden i høj grad stedets særlige 
hellige karakter.

Sammen med de svenske firkantede byg
ninger, som der er kastet nyt lys over gen
nem undersøgelserne ved Tofta Högar, og 
fund af bautasten i forbindelse med bronze
alderhøje i øvrigt, har kultbygningen ved 
Sandagergård med dens forskellige elemen
ter ydet et væsentligt bidrag til at se bronzeal
derens kult og ritualer ikke blot som uhånd
gribelige ting, der foregik i disen ved søers 
og mosers bredder, men som noget, der kun
ne finde sted inden for klare bygningsmæssi
ge rammer, endda nogle få hundrede meter 
fra bopladsen.

Mange af de svenske anlæg ligger fredet 
tæt ved fredede gravhøje. Det blev ved kult
bygningen i Horns H erred også vurderet, 
om denne skulle fredes på stedet; men da 
der ikke um iddelbart er adgang til området,
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Fig. 15. Bautastenen på vej gennem udgravningsfeltet til sin nuværende plads ved museet Færgegården; ellers er det 
kun i en kendt fransk tegneserie, at man kan se bautasten i flere meters højde. På højdedraget i baggrunden findes en 
boplads fra  yngre bronzealder.

og da det ville blive bekosteligt at flytte forlø
bet af gasledningen, løstes dette problem på 
en anden måde: Ved et godt samarbejde med 
det nyetablerede egnsmuseum Færgegården 
ved Jægerspris, hvor medarbejdere i under
søgelsens sidste timer ydede et stort arbejde 
med num merering og optagelse af de mange 
sten, er det lykkedes at redde anlægget for 
eftertiden; det er blevet genopført bag muse

et, nøjagtig som det stod nogle km sydligere, 
nu med Færgelundens smukke skovbryn som 
baggrund. De fire håndsten, urnerne og en 
del af de øvrige oldsager kan ses udstillet på 
museet. Her ved »porten« til Horns Herred, 
på Færgegården, kan den besøgende således 
få et indtryk af Sandagergård-fundet i dets 
helhed.
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E N G L I S H  S U M M A R Y

Ritual structure at Sandagergård in North Zealand

In connection with the laying of a stretch of 
natural gas pipeline at Sandagergård in 
North Zealand an investigation was made of 
a ritual structure -  unique until now -  from 
the Late Bronze Age, period IV. It consisted 
of stones set in a rectangular arrangem ent; 
there were two rows, oriented almost exactly 
N-S, of big, round stones, 0.2-0.5 m. The 
structure’s inner measurem ent was 16x4.5, 
its outer 18.5x7.5 m. There was approx. 0.7 
m. between the two stone rows. No post-holes 
were found, which is due to the faet that the 
structure is placed on old humus, in which 
changes of texture are not recognizable. 
Within the stone formation, but not outside 
it, was a faint culture-layer with potsherds 
and fragments of crucibles and casting 
moulds. The distribution of the finds (and 
their relation to the structure), and the form 
and dimensions of the construction, suggest 
that this is a m atter of some form or other of 
house. Buried under the faint culture-layer 
were three urn-graves with the same dating 
(period IV) as the finds from the culture- 
layer. About 3 m. south of the rectangular 
structure four rock carvings were found, 
close to each other, with a picture of a hand 
with four strokes over it. About 2.5 m. west 
of these rock carvings was found a slightly 
tapering stone, approx. 1.75 m. long and 1 
m. broad. A stone-imprint showed that it had 
been placed on end. On the opposite side of 
the stones with carvings, the same distance 
away from them, the crushed remains of a 
stone together with a stone-imprint indicated 
that there had also been a monolith of very

similar form and dimensions there. In -  or 
immediately beside — the end of the building 
near the stones with carvings a stone-imprint 
for a slightly smaller stone was found. It can 
thus be presumed that the rectangular ar
rangem ent of stones marks a building in 
which metal-casting was carried out; under 
the waste from the casting were three urn- 
graves. The four stones with carvings found 
at the south end of the house had been flank- 
ed by monoliths.

A stone-built structure, graves under the 
floor, rock carvings and monoliths: these are 
not known as features of an ordinary Bronze 
Age settlement. We must here be dealing 
with a ritual structure. Stones with carvings 
of hands and four strokes above have been 
found in greatest concentration in North 
Zealand, where, if an archæological context 
has been established, they have always been 
found in connection with graves. For that 
reason it is logical to suppose that the ritual 
transactions which took place in the stone 
building in some way or other had to do with 
death. Perhaps this site was a taboo area, 
marked out by the surrounding monoliths. 
Perhaps the traces of casting activity run 
counter to the likelihood of a ritual use of the 
building; on the other hand many of the ob- 
jects which were produced in the Bronze Age 
were of ceremonial or prestigious character, 
so there is no reason why the production of 
bronze objects in certain cases should not 
have been included in rituals.

Flemming Kaul
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Udsigt fra Gåsetårnet 1823
Om C. W. Eckersbergs og Jacob M arstrands panoram a

A f  N i e l s  J ø r g e n  P o u l s e n

Anden juledag 1823, klokken 5 om efterm id
dagen, åbnedes i Silkegade i København et 
panorama, der viste udsigten fra Valdemars 
tårn i Vordingborg, »set hele cirklen rundt«. 
Arrangøren af forestillingen var kgl. mekani- 
kus og instrumentbygger Jacob M arstrand, i 
hvis hus panoram aet var opstillet. Kunst
neren bag værket var maleren C. W. Eckers- 
berg, professor ved Kunstakademiet.

Panoramaet med det sommerlige landskab 
var malet på et 14 alen langt lærred, der for 
længst må være gået tabt. Men tegningen 
hertil -  viser det sig nu -  er i Nationalmuseet! 
I antikvarisk-topografisk arkiv, hvortil den 
sandsynligvis er kommet allerede før midten 
af 1800-årene.

I det følgende vil vi søge at klarlægge bag
grunden for tegningens tilblivelse og berette 
om Marstrands og Eckersbergs ikke helt hel
dige forsøg med panoramaforestillinger i

Frederik den Sjettes København. Men først 
noget om panoram aet som genre og de to 
mænd, Eckersberg og Marstrand.

Et panorama eller rundm aleri er et land- 
skabs- eller byprospekt, malet på et langt 
bånd og opstillet som en cylinder omkring 
tilskueren, så sceneriet opleves som et stykke 
livagtig natur set horisonten rundt. Det er en 
udløber af baroktidens teaterkulisser og blev 
opfundet i 1780’erne af den irske maler Ro
bert Barker, som 1794 oprettede en fast ud
stilling på Leicester Square i London, hvor 
billederne vekslede to gange om året. Om
kring 1800 nåede ideen til Paris, Berlin og 
København, og i de følgende årtier blev store 
malede panoram aer med byprospekter, 
landskaber og slagscener meget populære. I 
Berlin havde arkitekten Karl Friedrich 
Schinkel således stort held med et panorama 
af Palermo, udstillet 1808.

Fig. 1. Tværsnit gennem panorama, en stor cirkulær bygning. A. Indgang og billetluge. B. M ørk gang. C. Tilskuer- 
platform, hvorover der er udspændt en skærm. D. Tilskuernes synsvinkel. E. Det runde lærred. F. Plastisk fremstillet 
forgrund. G. Større »illusionistisk« malet genstand på lærredet. — Københavns første panorama, oprettet 1802 a f  
kobberstikkeren Henrik August Grosch, var formodentlig bygget efter dette princip. (Efter Oettermann).



Fig. 2. Cosmorama i London 
1821. De halvcirkulære prospekter 
betragtes igennem forstørrelsesglas, 
anbragt i en væg foran  de malede 
lærreder. E t sådant »optisk pano
rama« vistes første gang i Køben
havn 1819-20 a f  ham burgeren 
Cornelius Suhr, der udstillede otte 
billeder ad gangen. (E fter O etter- 
mann).

Panorama-bygningerne i de europæiske 
hovedstæder var store cirkusagtige huse 
(fig. 1). Barkers panoram a i London målte 26 
m eter i diam eter og var 11 m eter højt. Min
dre bygninger af træ skød også op samt for
skellige indretninger, der let kun flyttes og 
opstilles på markedspladserne, hvor man jo  i 
forvejen havde perspektivkassemændene, 
kendt fra Oehlenschlàgers dyrehavsfantasi: 
Set. Hans Aften Spil. Disse markedsbilleder 
var kun af ringe kunstnerisk kvalitet, men 
lod sig let udskifte med andre. Udbudet var 
stort og konkurrencen hård.

En tredje udstillingsform ved siden af de 
store, faste bygninger og de transportable 
m arkedspanoramaer var de halvcirkulære 
»Zimmerpanoramen«, optiske panoram aer 
eller kosmoramaer (fig. 2), der kunne opstil
les i et værelse, hvor prospekterne blev set i 
kunstigt lys gennem forstørrelsesglas, så de 
frem trådte i naturlig størrelse. De var som 
regel 6 til 8 m eter lange og anbragt bag en 
væg, hvorigennem scenerierne kunne be
tragtes. Billederne var minutiøst og omhyg
geligt udarbejdet af professionelle kunstnere 
og henvendte sig til et mere kræsent publi
kum. Udstillingen i Silkegade var et sådant 
optisk panorama.

Københavns første panoramabygning blev 
åbnet i sommeren 1802 af kobberstikkeren 
Henrik August Grosch, der viste et stort rund 
maleri af Øresund, set fra vagtskibet i Hel
singør 29. marts 1801, den dag den engelske

flåde sejlede gennem Sundet. Bygningen var 
opført i haven til den gamle skydebane i Sølv
gade og havde en malet vægflade på 2160 
kvadratfod (ca. 214 m2). Øresundsprospektet 
blev med kronprinsens støtte 1803 afløst af et 
panoram a af selve slaget på Reden, 2. april 
1801, set fra Lynetten kl. 11. Forevisningen 
fortsattes 1804 med et billede af Rom, men 
publikum svigtede. Det foretrak James Prices 
»mekaniske fantacini« i Landemærket, og 
Grosch gik fallit.

Også det engelske publikum fik forevist 
slaget på Reden. Robert Barkers Søn, Henry 
Aston Barker, var 1801 i København for at 
lave forarbejderne til et panorama af det be
rømte søslag, der året efter blev udstillet i 
rotunden på Leicester Square. Lord Nelson 
fandt detaljerne yderst korrekte.

I de følgende år blev København besøgt af 
flere omrejsende panoramister. Englænde
ren William Barton, der 1806-11 berejste Eu
ropa med sit berømte panorama af Wien, 
malet af Lorenz Janscha og Karl Postl, var
o. 1808 i København og Stockholm. Hans sto
re lærred, der målte 3000 kvadratfod, blev 
forevist i en træbygning.

1819-20 udstillede ham burgeren Cornelius 
Suhr sine optiske panoram aer i geheimeråd 
Rabens gård i Østergade. Billederne var ud
ført i forening med broderen, maleren og 
litografen Christoffer Suhr, og forestillede bl.a. 
alpetoppen Jungfern  og udsigten fra Ste- 
phanskirken i Wien. Panoramakabinettet,
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der viste otte prospekter ad gangen, faldt i 
københavnernes smag. 18. december 1819 
skrev bladet Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn:

Suhr s optiske panorama ses med stort behag. Ved 
dette panorama må man ikke tænke sig et a f  de 
sædvanlige slags. Kunstneren kalder det optisk, 
fordi man ser de forskellige prospekter igennem et 
glas. De er anbragt i forskellige værelser, og foran  
samme er en væg, hvori glassene, der kan skydes 
frem  og tilbage, alt efter det synspunkt, man vil se 
panoramet fra , sidder. N år man i nogle minutter 
har betragtet et a f  panoramerne, synes alle gen
standene at være a f  naturlig størrelse, så rigtigt er 
forholdet, hvori de er tegnede.

Knud Lyhne Rahbek var navnlig begejstret 
for et prospekt af Heidelberg, der mindede 
ham om hans ungdomsrejse i Tyskland: »Jeg 
kunne ikke nægte mig at meddele maleren, 
hvor forunderligt levende hans kunstværk 
genkaldte mig en fortryllende vandring, jeg 
for 30 år siden havde gjort.«

Mon det ikke var brødrene Suhrs optiske 
panorama, der gav Jacob M arstrand ideen til 
selv at forsøge sig med panoramaforevis
ninger?

Jacob Marstrand (1770-1829) huskes nu 
bedst som maleren Wilhelm Marstrands far. 
Han var født i Norge, kom som ung til Dan
mark og bosatte sig 1806 i København som 
regeringens mekaniske konsulent. Her op
fandt han en dejæltemaskine, der 1810 skaf
fede ham privilegium som bager, og i gården 
Silkegade 45 (nu nr. 13, Bikubens ejendom) 
drev han et mekanisk værksted, hvor man 
byggede spindemaskiner og musikinstru
menter, især harper. Han skildres som en liv
lig og begavet mand. Kunstnere og litterater 
mødtes i hans hjem, og ved hans ugentlige 
kvartetter spillede Eckersberg cello og han 
selv violin.

De to var nære venner. »Min gode ædle 
kommerceråd Marstrand,« skrev Eckersberg 
i sin dagbog, da han 1829 modtog meddelel
sen om hans død. Deres familier kom sam
men, og om sommeren tog de to mænd på 
fælles udflugt med kone og børn. Wilhelm 
M arstrand begyndte som stor dreng i Eckers
bergs atelier, og det var muligvis på hans fars 
opfordring, at Eckersberg blev medlem af 
frimurerlogen.

Fig. 3. Jacob Marstrand, tegnet 1826 a f  sin 15-årige 
søn Wilhelm, som samme år begyndte sit malerstudium  
hos Eckersberg. (Efter K arl Madsen: Wilhelm M ar
strand).

Fig. 4. Christoffer Wilhelm Eckersberg, malet a f  W il
helm M arstrand 1836. Stylografi a f  Erling Eckersberg 
1843. Kobberstiksamlingen.
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Fig. 5. P. C. Skovgaard: Akvarel a f  Gåsetårnet og Vordingborg slotsbanke 22. ju n i 1841. Kobberstiksamlingen. -  Det 
runde tårn, set fr a  sydvest, dcekkedes dengang a f  et tegltag, hvilende på murkronens tinder. Panoramaet (fig. 6-7) er 
set gennem skydeskårene øverst oppe.

Fig. 6. Udsigt fr a  Gåsetårnet, tegnet a f  C. W. Eckersberg i dagene 2 5 .-2 7 .jid i 1823. Udsnittet viser første halvdel a f  
panoramaet, set mod nord, øst og syd. Langs tegningens underkant er anført følgende stedsangiv eiser, fr a  venstre mod 
højre: Præstøvejen (nu  Københavnsvej), Iselinge mølle og herregården Iselingen, G am m elgård, N yråd mølle, i 
baggrunden M arienlyst, S trandgaden  med havnen og mod syd halvøen O ringe. I  horisonten over Præstøvejen aner 
man lige kirkerne i Ud by og Ørslev. Landstrimlen på den anden side Storstrømmen erFarø, Bogø og Nordfalster. 
Nationalmuseet.
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Den 13 år yngre C. W. Eckersberg (1783- 
1853) var 1816 vendt hjem fra seks års op
hold i Paris og Rom. 1818 blev han professor 
og flyttede med sin hurtigt voksende familie 
ind på Charlottenborg. Gagen var lille, og 
trods gode bestillinger -  foruden portræ tter 
fire store malerier til det genopbyggede 
Christiansborg — var han i kronisk penge
mangel. Det var uden tvivl i forsøget på at 
skaffe sig en ekstra indkomst, at han fra 1823 
udstillede panoram aer sammen med Mar
strand, der kunne tilbyde et egnet rum  i sit 
hjem i Silkegade og fremstille det nødven
dige apparatur. Vor »entreprise« kalder 
Marstrand det, da de to år senere måtte pak
ke sammen.

På grundlag af Eckersbergs dagbog (der i 
disse år endnu kun er sporadiske optegnel
ser) og Marstrands korrespondance med fat
tigvæsnet (jf. nedenfor) samt annoncer i 
Adresseavisen ved vi, at Eckersberg udførte i 
det mindste tre malede panoramaer:

1. 1823. Udsigt fra Kastelsvolden. Færdigt
13. marts 1823, men foreløbig ikke 
udstillet. Der er bevaret en færdig
gjort pennetegning i O rdrup- 
gaardsamlingen (jf. fig. 12).

2. 1823. Vordingborg. Færdigt 10. dec. 1823.
Udstillet som det første 26. dec. 
1823 til ca. 1. april 1824. Arbejdsteg
ning i Nationalmuseet (fig. 6 og 7).

3. 1824. Kronborg og Øresund. Færdigt
29. dec. 1824. Udstillet 16. jan. 1825 
til ca. 1. april 1825. Raderet af O .O . 
Bagge (fig. 11).

Men foruden disse tre medtager Philip Weil- 
bach i sin værkfortegnelse (1872) endnu to:

4. 1824. Parti af Tivoli ved Rom.
5. 1824. Parti af Athen (efter kobberstik).

Weilbach anfører malerierne i en gruppe for 
sig under overskriften »panoramaer, malet 
med limfarve«. Han har ikke selv set lærre
derne, som muligvis allerede da var gået til 
grunde, og han siger ikke, hvorfra han har 
sin viden, bortset fra de tre første, som han 
kender fra dagbogen.

I sin store biografi (1898) anser Emil H an
nover kun de tre første, alle med danske mo
tiver, som sikre Eckersberg-arbejder. I kata
logen anføres panoram aerne under »male
rier og studier i oliefarve«. I selve teksten 
omtales de kun en passant i afsnittet om Eck
ersbergs betrængte økonomi, og man for
nemmer, at Hannover ikke regnede panora
m aerne til kunstnerens seriøse arbejder.

Vi ved kun med sikkerhed, at prospekter
ne af Vordingborg og Kronborg blev udstil
let, men det forekommer sandsynligt, at også 
de øvrige tre har været forevist i kabinettet i 
Silkegade. Her kunne der kun vises ét billede 
ad gangen, og udstillingen var åben endnu i
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vinteren 1825/26. Og mon ikke Weilbach har 
ret, når han oplyser, at de lange, kunstigt be
lyste lærreder var malet med limfarve. Dette 
betyder ikke, at Eckersberg i sit arbejde stille
de mindre krav til sig selv. De bevarede teg
ninger er tværtimod af høj kvalitet.

13. marts 1823 noterer Eckersberg i dag
bogen: »Endt det første panorama, udsigten 
fra Kastelsvolden.« Tegningen hertil, fær
diggjort med pen, tusch og lavering, viser 
udsigten over byen og havnen, et motiv, som 
københavnerne kendte fra deres prom ena
der på volden (fig. 12). Panoramaet blev ikke 
udstillet med det samme, men muligvis holdt 
i reserve til en senere forevisning.

Udsigten fra Gåsetårnet i Vordingborg var 
et anderledes eksotisk emne. Det naturskøn
ne Sydsjælland var få år forinden blevet op
daget af kunstnere og skribenter på vej til 
Møn, hvis klinter tiltrak de unge romantike
re. Eckersberg arbejdede selv på øen 1809, 
som gæst hos kam m erherre Bülow, og sam
me sommer besøgtes Sydsjælland af en ung 
litterat, C. Molbech. I sine »Ungdomsvan- 
dringer i Mit Fødeland« (1811) fortæller 
Molbech med begejstring, hvorledes han: fra  
et a f  de skønneste midtpunkter i det danske øland, 
fra  Valdemars tårn ved Vordingborg, overskuede 
en egn, hvor hav og land og mark og skov i den 
inderligste forening og fuldkommenste harmoni 
danner et herligt billede, i hvilket ligesom D an
marks hele naturskønhed er afspejlet.

Gåsetårnet, der o. 1800 kaldtes Valdemars 
tårn, stod efter slottets nedbrydning i 
1750’erne som en enlig støtte på det gamle 
ruinterræ n (fig. 5). Selve det runde tårn, en 
26 m eter høj cylinder, det bedst bevarede 
middelalderlige fæstningstårn i Danmark, 
blev 1808 skænket til kongen, efter at det 
havde været dømt til nedrivning og en tid 
tjent som købstadens fangehul. Nu kom det 
igen til magt og ære som et monument over 
Valdemarernes storhedstid. Sekretæren for 
den nyoprettede Oldsagskommission, Ras
mus Nyerup, indledte første årgang af An
tikvariske Annaler (1812) med en beskrivelse 
af Vordingborg slots ruiner, og en tiltrængt 
istandsættelse af tårnet 1821 ved m urerm e
ster C. G. Simler på initiativ af sognepræst 
U. C. Boesen og apoteker M. G. Aarsleff blev 
foretaget i samråd med den kgl. Oldsags
kommission.

I foråret 1823 udstillede den unge maler 
Hans H arder på Charlottenborg et rom an
tisk maleri, forestillende »Ruinerne af Valde
mars borg, set i måneskin fra strandbredden 
ved Vordingborg«. Her var emnet til et pano
rama!

I sommeren 1823 foretog Eckersberg og 
M arstrand en sørejse til Vordingborg, hvor 
Eckersberg i løbet af et par dage udførte den 
tegning, der i dag befinder sig i Nationalmu
seet. I telegramstil fortæller han, hvorledes 
rejsen forløb:



Onsdagen den 23. ju li  kl. 2 ;/2 begyndt en rejse 
til Vordingborg med Marstrand. I  Køge om natten. 
Ankom til bestemmelsen den 24. kl. 5V2 eftermid
dag. Afrejst derfra søndagen den 28. kl. 10. I  
Vallø om natten. Ankom til hjemmet mandagen den 
29. kl. 5. Kostet 5 rigsbankdaler. (Eckersberg er 
gået galt af dagene. I 1823 faldt 28. og 29. ju 
li på en mandag og en tirsdag).

Det er alt det, vi ved om rejsen, men vi har 
lov at gætte, at de to herrer fra København er 
blevet vist til rette af byfoged Kinch (Ribehi- 
storikerens far), af pastor Boesen og af apo
teker Aarsleff, Oldsagskommissionens stedli
ge tillidsmand. Også Aarsleff elskede musik 
og var noget af en opfinder. Han fik patent 
på et hårvand »Esprit de Valdemar«, og hans 
kirsebærvin »Cherry Brandy« var berømt. 
Neden for tårnet boede den jødiske køb
mand Aron Goldschmidt, hvis lille dreng 
Meir (den senere forfatter) da var tre år.

Tegningen i Nationalmuseet (fig. 6-7) er sat 
sammen af ni ark papir og måler 21 X 234 
cm. Det er en arbejdstegning, udført med 
blyant og med hjælpelinier og farveangivel
ser, bestemt til at overføres til stort malet for
mat. Kun i tegningens venstre del (fig. 6) er 
kunstneren begyndt at trække op med pen 
og tusch, lave skyer og lægge laveringer. Det 
sidste tegneblad er kun delvis udnyttet, her 
findes påskrift og signatur: »Panorama, seet 
fra Waldemars Taarn i Vordingborg hele Cir
kelen rundt, tegnet af E.« En lignende på

skrift på selve tegningen lyder: »Egnen om
kring Wordingborg, seet fra W aldemarstaarn 
1823.«

Den lange billedfrise begynder og ender i 
nord. Retningerne øst, syd og vest er nederst 
m arkeret med et kryds, og de fire verdens
hjørner er med lette lodrette streger hver un
derinddelt i tre afsnit, forneden num m ereret 
med arabertal fra 1 til 12 (selve tegnebladene 
er øverst num m ereret fra 1 til 9). Foruden 
krydsene, som angiver verdenshjørnerne, er 
der med bogstaver (0 , S, V, N) anført andre, 
misvisende retningsangivelser, forskudt ca. 
25° til venstre. Hvorfor vides ikke. Måske har 
Eckersberg medtaget nogle forkerte ret
ningsangivelser i tårnet.

Tegningens længde er 90 danske tommer 
(a 26 mm). Fra nord til syd er der 45 tommer, 
fra nord til øst 22 V2. Kompassets 360° er altså 
sat lig 90 tommer, et udsnit af landskabet på 
4° svarer til én tomme på papiret. Når først 
dette system var lagt fast, behøvede kunst
neren ikke tage hensyn til de enkelte tegne-

Fig. 7. Udsigt fr a  Gåsetårnet ( j f  fig . 6). Sidste halvdel 
a f  panoramaet, set mod syd, vest og nord. Stedsangivel- 
serne er: Slotspladsen med flagmasten, Falster, Mas
nedø og Fæ rgegården, gården M arienberg og mod 
vest Kirkeskoven; a f  selve købstaden med Vordingborg 
kirke opregnes kun  A lgade og til sidst Præstøvejen. I  
horisonten mod nord ses Kastrup kirke.
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Fig. 8. Udsigt fra  Gåsetårnet. Udsnit a f  panoramaet set mod sydøst (jf. fig . 6) ud over Vordingborg havn i retning a f  
Farø og Bogø. I  baggrunden til venstre gården Marienlyst, til højre spidsen a f  halvøen Oringe.

Fig. 9. Christen Købke: Studietur til Fileværket 1832. Eckersberg maler, mens Wilhelm M arstrand ser til. Bagermester 
Købkes vogn holder i baggrunden. (Efter K arl Madsen: Wilhelm M arstrand).
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Fig. 10. Udsigt fr a  Gåsetårnet, set mod nordvest (j f f i g . 7). Vordingborg købstad med kirken, kirketorvet og Algade. 
H alvt skjult a f  træer ses nær horisonten herregården Rosenf eldt og til højre herfor Avnø Fjord. Stubmøllen er 
Rosenfeldt mølle.

blade, men kunne fortsætte på et nyt ark pa
pir, når det var nødvendigt. De 12 inddelin
ger af horisonten, hver svarende til 30° i ter
rænet og 7V2 tomme på papiret, viser, at 
synsfeltet er flyttet 12 gange, og panoram aet 
sammenstykket af 12 enkelte prospekter.

Opgaven må have tiltalt den perspektiv
kyndige Eckersberg. Højt hævet har han bil
led for billed nedtegnet og fastholdt det roli
ge, sommerlige landskab. Der er ingen bevæ
gelse, ingen mennesker på gaden. Kun ude 
på Storstrømmen ses skibe med udspændte 
sejl.

Det tog Eckersberg 36 dage at overføre 
tegningen til lærred (han beregnede sig dog 
kun 30 arbejdsdage a 5 rigsbankdaler). Han 
brugte et stykke fint, tætvævet »kambrick«, 
14 alen langt (8,8 m) og formodentlig 5 eller 
6 kvarterer højt (hhv. ca. 80 eller 95 cm). 
Arbejdet var færdigt 10. december 1823.

For at åbne et panorama måtte M arstrand 
indhente kancelliets tilladelse og træffe aftale 
med Københavns fattigvæsen om betaling af 
en forlystelsesafgift. Tre dage før åbningen 
kunne man læse en annonce i Adresseavisen:

PANORAMA 
Efter erholdt tilladelse af det kgl. kancelli bli
ver fredagen den 26. dennes, kl. 5 om efter
middagen, åbnet adgang til et nyt panorama, 
som indtil videre bliver at se hver efterm id
dag i Silkegaden nr. 45, første port på højre 
hånd fra Pilestræde.

Annoncen blev gentaget 29., 30. og 31. de
cember. Der var åbent hver efterm iddag fra 
kl. 4, og adgangskort kunne fås ved indgan
gen i stueetagen eller forud afhentes på
2. sal.

Annoncerne er underligt anonyme, ingen 
navne, ingen omtale af selve panoramaet. 
Entreen var høj: 3 mark, eller en halv rigs
bankdaler. Ifølge korrespondancen med fat
tigvæsnet indkom der første uge 42 V2 rigs
bankdaler, hvilket må svare til 85 besøgende, 
ikke noget stort antal. »Ekspositionen« var 
åben seks eftermiddage i træk. En dag om 
ugen holdtes lukket, for at »apparaterne« 
(lamper og optiske instrumenter?) kunne ef
terses.

For malerarbejde, lærred og rejseudgifter
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Fig. 11. C .W . Eckersberg: Panorama a f  Øresund, set 
fra  princessens bastion på Kronborg vold, 1824. R ade
ret a f  O. O. Bagge. 9,3 x 65,4  cm. Trykket solgtes i 
forbindelse med forevisningen i Silke gade, hvor det ma
lede panorama var udstillet fr a  16. ja n u a r  1825. N atio
nalmuseet.

havde Eckersberg et tilgodehavende på 165 
rigsbankdaler. Men efter at Vordingborgpa- 
noram aet havde været udstillet i januar, fe
bruar og marts 1824, blev hans andel i udbyt
tet kun 126 daler og 3 mark. Dette holdt ham 
dog ikke tilbage. Den følgende sommer, 12. 
til 16.juli 1824, var han i Helsingør, hvor han 
efter en dag med regn og storm i løbet af to 
dage »optog« et panoram a »fra et punkt på 
Kronborgs vold kaldet princessens bastion«. 
Igen beregnede han sig 30 arbejdsdage til at 
male selve lærredet, der var færdigt 29. de
cember 1824.

Panoramaet af Øresund blev åbnet 16.ja 
nuar 1825 og kendes i dag fra O. O. Bagges 
radering (fig. 11), der blev solgt ved indgan
gen til forestillingen som orienteringsplan og 
souvenir. Denne gang var entreen sat til det 
halve, nemlig halvanden mark. Alligevel 
måtte M arstrand efter de første uger m edde
le fattigvæsnet, at overskuddet havde været 
såre ringe, og at han og Eckersberg ikke hav
de håb om at få »deres anvendte, ikke ubety
delige omkostninger erstattede«. Efter første 
måned modtog Eckersberg som sin andel 24 
daler og 4 skilling. For nogle af pengene køb
te han seks af Haydns kvartetter, opus 76 og 
77.

Marstrands og Eckersbergs panoram a blev 
ingen publikumsmæssig og økonomisk suc
ces. Entreen var høj, og udstillingen, der kun 
viste ét billede ad gangen, forbeholdt de få. 
Annonceringen var tør og akademisk, og så

vidt det ses opnåede panoram aerne ingen 
avisomtaler eller anmeldelser, sådan som det 
var tilfældet med Suhrs kabinet fem år tidli
gere.

I Adresseavisen kunne man derimod læse 
om anderledes folkelige forestillinger. Sam
me januarsøndag som Øresundspanoramaet 
blev åbnet, tilbød taskenspilleren hr. Linsky 
fem prospekter i sit Maleriske, mekaniske 
Teater på Vesterbro (bl.a. London, Peters
borg og et svejtsisk landskab). Imellem akter
ne vistes forskellige eksperimenter, damen 
med det afskårne hoved mv. Og dagen efter 
bekendtgjorde Joseph Mazetti, at hans Cos- 
morama ville blive forandret med 13 nye 
prospekter med alt fra Rom og Napoli til Pe
king. Han udstillede på Kongens Nytorv 
nr. 5, over gården. Børn halv pris. I Vin- 
gårdsstræde 1 udstillede teatermaler i Leip- 
zig, F.Jerwitz, sit »panorama og diaphanora- 
ma« med et særligt tilbud i anledning af Fre
derik den Sjettes fødselsdag. Også gøglerne 
på Dyrehavsbakken viste malede prospekter. 
De nævnes i Johan Ludvig Heibergs festlige 
børnevaudeville, Dyrehavsrejsen, skrevet i 
sommeren 1825:

Se panoram er 
og hvide mus 
og i et kar en søbataille; 
se Jakels dram er, 
se mangens rus,
se modens bånd, couleur de paille...

Panoramaet i Silkegade var åbent igen i vin
teren 1826, men desværre ved vi ikke, hvad 
der blev udstillet, måske panoram aerne af 
Athen og Tivoli, som Weilbach nævner i sin 
Eckersbergbiografi (1872). 24. februar 1826 
skrev M arstrand til sin »kære ven« Eckers
berg og foreslog, at de opgav deres »entre
prise«, idet han regnede med, at Eckersberg 
ikke havde tid til at tænke på »flere foran
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dringer for vort panorama, uden hvilke det 
ej kan nytte at lade det henstå«, da ingen ville 
se de forestillinger, der allerede havde været 
vist. Han skulle bruge værelset, hvori pano
ramaet var opstillet, og foreslog, at de averte
rede »den hele indretning til salg«.

Herefter er de store malede lærreder vel 
gået tabt. Hvornår og hvordan tegningen 
til Vordingborgpanoramaet kom til Natio
nalmuseet, vides ikke. Måske har Eckers
berg foræret den til den kunstinteresserede 
Chr. Jürgensen Thomsen, Nationalmuseets

grundlægger. 1828 fik Eckersberg kancelliets 
tilladelse til at udstille en række scenebilleder 
af Holbergs komedier, »Holbergs galleri«, 
igen mod at betale en forlystelsesafgift til 
Københavns fattigvæsen. Panoramaet som 
kunstart optog ham fortsat. Engang i årene 
efter 1828 udførte han en 3,2 meter lang 
pennetegning af Københavns red, set fra det 
gamle kalkbrænderi (nu i Kobberstiksamlin
gen), og mellem hans efterladte sager, solgt 
på auktion i maj 1854, var bl.a. »et apparat til 
panoram ategning«.

Fig. 12. C. W. Eckersberg: Udsigt fr a  Kastelsvolden i København, 1823. Udsnit set mod vest. Tegning færdiggjort med 
tusch og lavering, 25 ,5  X 256  cm. Ordrupgaardsamlingen. — Modsat Vordingborg-panoramaet (fig. 6-7), der er set 
fra  et højtpunt, er betragteren her tættere på genstandene. Trægruppen til venstre, der udgjorde prospektets midtfelt, 
har fremmet den illusionistiske virkning, så tilskuerne har oplevet sceneriet som et stykke livagtig natur. OleWoldbye fot.
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E N G L I S H  S U M M A R Y

C.W. Eckersberg’s Panoramas 1823-26

The Danish painter C.W .Eckersberg (1783- 
1853), known for his fine portraits and sea- 
scapes, was a pupil of the major French neo- 
classicist Jacques-Louis David. In 1818 he be- 
came Professor at the Art Academy in 
Copenhagen, and as a teacher became a deci
sive influence on some of the most eminent 
names of the Danish Golden Age: Christen 
Købke, Constantin Hansen and Jørgen 
Roed. In 1823-24, at the suggestion of the 
instrum ent-builder Jacob M arstrand (1770- 
1829), who was the father of Eckersberg’s 
pupil Wilhelm M arstrand, Eckersberg pro- 
duced a series of painted panoramas which 
were exhibited in M arstrand's house in 
Copenhagen: view from the Citadel (Kastel
let) in Copenhagen; from the Goose-tower in 
Vordingborg in South Zealand; from Kron
borg Castle; and, probably, a view of Tivoli 
near Rome and one of Athens. M arstrand 
had probably taken the idea of the exhibi- 
tions from the display of panoramas mount- 
ed in Copenhagen in 1819-20, by Cornelius 
and Christoffer Suhr of Hamburg, which 
had aroused much enthusiasm. It seems that, 
like the Suhrs’ panorama, Eckersberg and 
M arstrand’s exhibition was a so-called »op- 
tical panorama« (»Zimmerpanoramen«), 
where the m inutely-reproduced semi-circu- 
lar vistas were looked at through magnifying 
glasses so that they appeared in natural scale. 
The artificially-lit canvasses were about 8 
metres long and probably painted with dis- 
temper. The exhibition opened in the wint- 
er; the entrance fee was high and the adver- 
tising dry and academic. Only one panoram a 
was shown at a time, and in terms of numbers 
of visitors and economics the exhibition was a 
fiasco. It had to close in the winter of 1826, 
and the painted canvasses were lost.

A working sketch for the Vordingborg 
panoram a (21x234 cm.) has been preserved 
in the National Museum. It is drawn with 
pencil and shows that Eckersberg, expert in 
perspective, has partitioned the horizon in 12 
segments, each 30°. The length of the draw- 
ing is 90 Danish inches -  i.e. a 4° section of

the landscape corresponds to one Danish 
inch on the paper. The artist took 36 days to 
transfer the view to canvas.

Copenhagen’s first panorama-building was 
opened in 1802 by the copperplate engraver 
Henrik August Grosch (1763-1843), who as 
his first two subjects showed the English fleet 
entering Øresund on 29 March 1801 and the 
subsequent Battle of Copenhagen on 2 April 
1801. The canvas measured 2160 sq.ft. (ap
prox. 214 m2).

Niels Jørgen Poulsen
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En bornholmerpige fra 700-årene
-  familiegravlæggelser i 1000 år
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F%. 1. Bække gårdgravpladsen med angivelse a f  den nye grav 166. Markeret er også de 3 sikre fam iliegrupper A, B  og 
C. Hovedparten a f  de unummererede grave var ødelagt inden E. Vedels undersøgelse i 1876-77.

I årene 1876-77 gennemførte daværende 
amtmand Emil Vedel udgravningen af en af 
Danmarks fineste gravpladser fra yngre ger
mansk jernalder og ældre vikingetid, perio
den fra ca. 540-850 e.Kr. Gravpladsen lå ved 
Bækkegård i Østerlars Sogn på Bornholm. 
Vedels opmærksomhed var i første omgang 
blevet vakt af flere fine oldsager, som han 
havde fået forevist i årene 1874-76. Ved 
oversendelsen af disse til Nationalmuseet op
lyste Vedel, at de var fundet af lokale beboere 
under stenoptagning i en række små gravhø

je på Bækkegårds jord. Det var disse fine 
fund, som ansporede Vedel til at påbegynde 
en undersøgelse i sommeren 1876. I alt un
dersøgte Vedel henved 165 gravhøje, men 
forinden var allerede omkring 50 høje blevet 
udgravet af lokale folk (fig. 1). Vedel skønne
de, at disse høje var så forstyrrede, at en 
yderligere undersøgelse ikke kunne betale 
sig.

Efter afslutningen af Vedels udgravning i 
1877 har en stor del af gravpladsen siden 
henligget i skovbevoksning. Da Nationalmu
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Fig. 2. Bække gård-grav 166.

seet i sommeren 1986 påbegyndte en efter
undersøgelse af gravpladsen, var mange af 
højene endnu synlige og henlå, som Vedel 
forlod dem i 1877. Formålet med museets 
undersøgelse var, om muligt, at opnå et 
kendskab til gravenes konstruktion, idet det
te ikke klart fremgik af Vedels beretning over 
udgravningen. I alt blev 9 høje eftergravet, 
hvori både indgik høje udgravet af Vedel og 
flere af de høje, hvor lokale folk havde fore
taget udgravninger. Af de undersøgte høje 
var 8 totalt udgravede, og ingen konstruk- 
tionsdetaljer kunne iagttages. I den absolut 
sidste høj var der derimod gevinst.

Der var tale om en af de høje, som Vedel

ikke anså det for umagen værd at udgrave, 
da den allerede syntes forstyrret af de lokale 
folks aktivitet. Gravhøjen lå i pladsens nord
vestlige del og frem trådte som en ganske flad 
høj, ca. 6 m i diameter og kun 25-30 cm høj. 
Den var anlagt på en jævnt faldende skrå
ning og lignede nærmest en flad, cirkulær 
terrasse med største højde i nordsiden 
(fig. 2). I nordøstsiden kunne stadig ses en 
ældre nedgravning, ca. 1 x 2 m, og oriente
ret NØ-SV. Ved vor genudgravning kunne, 
på grund af bevoksningen, kun højens cen
trale parti samt en grøft gennem nordsiden 
frilægges. Herved fremkom i højens midte, 
kun 25 cm under overfladen, en intakt jord-



Fig. 3. Smykkeudstyr fr a  grav 166. 3 :4.
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fæstegrav beliggende NNV-SSØ. Selve gra
ven var 0,9 X 1,70 m stor, og den bestod af 
en simpel trugform et nedgravning. I højens 
nordside sås rester af en mulig randstenskæ- 
de, hvori indgik en opretstående bautasten 
(markeringssten). Ved den ældre udgravning 
havde man opgivet forehavendet blot 10 cm 
fra selve graven. I dag må dette siges være et 
stort held, specielt med tanke på den ringe 
mængde fund, som er bevaret fra de henved 
50 høje, de lokale beboere udgravede.

I graven var ikke bevaret spor efter den 
gravlagte, derimod fandtes i nordenden en 
koncentration af et usædvanlig velbevaret 
sæt dragtsmykker tilhørende en kvinde. Der 
fandtes 3 skålformede dragtspænder med rig 
dyreornamentik (fig. 3a-c), 2 peltaformede 
hængesmykker med indstemplede cirkler 
(fig. 3d-e), 2 arm ringe med bølgeornamenter 
(fig. 3h-i) og 2 fingerringe (fig. 3f-g), alt af 
bronze. Desuden fandtes der en toradet per
lekæde med 120 perler, hvoraf de fleste var 
af glas med indlagt sølv- eller guldfolie, hvide 
med indlagte »blomstermotiver«, mens kun 
én var af rav (fig. 4). Gravudstyret daterer 
graven til sidste halvdel af 700-årene. De 2

Fig. 4. Delvist rekonstrueret perlekæde fr a  graven. Foto: 
Lennart Larsen.

peltaformede hængesmykker med oprullede 
dyrehoveder er dog en type, man normalt 
forventer at finde i grave fra 400-årene, men 
her optræ der de i en sammenhæng, der er 
flere hundrede år yngre. Foruden oven
nævnte oldsager fandtes der en dårligt beva
ret jernkniv med spor af skede med je rn 
beslag.

Af gravgodsets placering i graven kan det 
konstateres, at kvinden har været gravlagt 
liggende i sovestilling på højre side og med 
hovedet i nord. Desværre havde et dyr anlagt 
sit forrådskam m er i gravens nordende, og 
henved halvdelen af perlerne fandtes i dyre- 
gangen. Derimod kunne ses, at bronzerne 
ikke var nævneværdigt forstyrret af dyrets 
aktivitet.

Ved gravlæggelsen har kvinden fået en 
arm ring på hvert håndled og en fingerring 
på hver hånd. I øvrigt viser smykkesammen
sætningen, at hun sandsynligvis er blevet 
gravlagt i en såkaldt selekjole, sammenholdt 
af 2 skålspænder, hvorunder de 2 hænge
smykker har været fastgjort. Mellem spæn- 
derne har perlekæden været ophængt, sand
synligvis i 2 rækker. Det tredje spænde har 
siddet på en ydre kappe over selekjolen.

De usædvanlig velbevarede smykker åbner 
mulighed for detaljerede iagttagelser om
kring deres brug. På de 2 armringe kan der 
således ses meget markante slidfacetter på si
derne, hvilket kun kan skyldes, at kvinden 
har båret dem på ét og samme håndled -  
sliddet skyldes, at de har stødt mod hveran
dre. Kvinden har tydeligvis friholdt sin ar- 
bejdsarm for de tunge armringe. Ved hendes 
begravelse har de efterladte imidlertid givet 
hende en ring på hvert håndled. Også et va
rierende slid på de 3 skålspænder vidner om, 
hvorledes de blev båret af kvinden, mens 
hun levede. De to næsten identiske skålspæn
der på fig. 3b-c har et kraftigt slid på rygpar
tiet. Dette skyldes, at de gennem længere tid 
har været båret under et sjal. Det tredje skål- 
spænde på fig. 3a viser derimod et meget rin
ge slid, og det har måske oprindelig sammen
holdt sjalet over selekjolen. Spændernes pla
cering i graven viste imidlertid, at de efter
ladte har anbragt det uslidte spænde som det 
ene af selekjolens spænder, mens et af de an
dre er sat på sjalet. Det er klart, at den grav-
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lagte kvindes smykkeopsætning frem træder 
anderledes end den, kvinden selv foretrak. 
Familien til afdøde har åbenbart ikke tænkt 
nøjere over de enkelte smykkers placering 
ved påklædningen inden gravlæggelsen. Via 
disse iagttagelser omkring smykkernes slid
spor er det muligt med en vis sikkerhed at 
rekonstruere kvindens egen smykkeopsæt
ning og dragt (Fig. 5).

Kvinden fra Bækkegård har uden tvivl 
indtaget en høj position, ikke blot internt i 
familien, men også generelt i jernaldersam 
fundet.

Der er næppe tvivl om, at vi her har fat i en 
gårds kvindelige familieoverhoved. Dette 
kan vi i dag afgøre med rimelig sikkerhed, 
idet det er muligt at isolere enkelte familie
grupper på flere bornholmske gravpladser.

Grødby gårdfamilierne
Udgangspunktet tages i en nylig undersøgt 
gravplads ved Grødbygård i Aker Sogn. Her 
har Bornholms Museum i årene 1984-86 un
dersøgt en gravplads med henved 235 grave 
fra romersk jernalder, tiden fra år 0 til 
ca. 375 e.Kr. Af særlig interesse i den forbin
delse er gravene fra yngre romersk jernal
der, ca. 175-375 e.Kr. Bornholm er usædvan
lig rig på gravfund fra denne periode. Det er 
i dag muligt via analyser af den jævnlige ud
skiftning af smykketyper, keramikformer, 
våben etc., som kan iagttages i periodens 
gravfund, at inddele det 200-årige tidsforløb
i 5 faser, hver omfattende ca. 40 år -  en pe
riode svarende til ca. 1 generation. Hver fase 
karakteriseres af bestemte smykke-, lerkar- 
og våbentyper, og/eller visse kombinationer 
heraf. Det vil være at gå for vidt i denne for
bindelse at gå nærmere i detaljer med den 
kronologiske faseopdeling. Det skal blot på
peges, at tilsvarende generationsfaser også er 
påvist i det sjællandske materiale fra yngre 
romersk jernalder.

Foretages en udplotning af gravene med 
en sandsynlig datering til generationsfasen 
omfattende perioden ca. 215-255 e.Kr. på 
Grødby gårdgravpladsen, resulterer det i til
synekomsten af 4 klart adskilte gravgrupper 
med henholdsvis 6, 7, 9 og 9 grave (fig. 6B). 
Hver af disse gravgrupper består af et varie
rende antal jordfæste- og brandgrave. På

Fig. 5. Rekonstruktion a f  kvindens dragt og smykkeop
sætning. Det tredje skålspcende og tilhørende sjal er ude
ladt. Tegning: L e if Harnmelev.

grund af jordfæstegravenes varierende stør
relse kan der med en vis sikkerhed skelnes 
mellem voksen- og barnegrave. Dette for
hold bekræftes af de grave, hvor en antropo
logisk aldersbestemmelse er mulig. Hver 
gravgruppe kan ses at være sammensat af et 
varierende antal voksen- og barnegrave. Bar- 
negravene karakteriseres af et langt spar
sommere udstyr end voksengravene, ofte be
står barneudstyret blot af et enkelt lerkar el
ler slet intet gravgods. Det typiske barneud- 
styr Findes desuden ikke i brandgravene, og 
det tyder på, at de repræsenterer voksne per
soner. Brandgravene indeholder også et 
større udstyr end barnegravene. På grund af 
disse forskelle i gravstørrelse og udstyr kan 
konstateres, at eksempelvis Grødbygård 
gravgruppe 2 sandsynligvis omfatter 5 voks
ne personer og 4 børn. Gravgruppe 3 omfat-
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Fig. 6. Formodede fam iliegrupper fra :
A. Slusegård, sen førromersk jernalder (ca. 75 -50 f.K r . -0). Udfyldte grave er sikkert daterede, mens åbne er dateret 
via horisontalstratigrafi.
B. Grødbygård, yngre romersk jernalder. Udfyldte grave er dateret til ca. 215-255  e.Kr.
C. Lousgård, yngre germansk jernalder og ældre vikingetid. Angivet er daterede grave og kønsbestemte.
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ter 6 voksne og 4 børn (den ene grav er en 
dobbelt barnegrav). Denne sammensætning 
af både voksen- og barnegrave i grupperne 
tyder på, at disse med rimelighed kan tolkes 
som repræsenterende familiegrupper. Efter
som kronologien viser, at de alle er gravlagt 
inden for en periode på ca. 40 år, er der 
sandsynligvis tale om en familiegenerations 
gravlæggelser i hver gravgruppe. I de veldo- 
kum enterede familiegrupper svinger antallet 
af 1 generations gravlæggelser således mel
lem 5-6 voksne og 4 børn, altså 9-10 gravlæg
gelser pr. generation.

Hver af de to familiegrupper 2 og 3 domi
neres af et par store jordfæstegrave, hen
holdsvis grav 348 + 472 i gruppe 2 og grav 
354 + 367 i gruppe 3 (se fig. 6B). Disse grav
par ligger i tæt kontakt med hverandre, og 
specielt i gruppe 3 er tilhørsforholdet indly
sende. Her ligger de side om side med en 
barnegrav imellem (grav 476). I begge fami
liegrupper indeholder disse markante grav
par altid et rigere udstyr end de øvrige af 
familiens grave. Samtidig viser klart diffe
rentierede udstyrskombinationer i de to gra
ve i et par, at de sandsynligvis består af en 
mands- og en kvindegrav, sandsynligvis æg
tefæller. Det synes klart, at vi i disse gravpar 
har repræsenteret de to gravlagte familie
overhoveder. Deres position i familiehierar
kiet er fremhævet ved et rigere udstyr end de 
øvrige familiemedlemmers grave, eller ved 
genstande der normalt kun ses i rige grave. 
Barnegravenes sparsomme udstyr viser også, 
at børn åbenbart har rangeret nederst i det 
interne familiehierarki. De øvrige voksengra
ve, der måske repræsenterer søskende til den 
ene ægtefælle, indtager en mellemposition 
(se side 84, hvor de enkelte graves udstyr i 
familiegruppe 2 er vist).

Hvis man ser nærmere på disse formodede 
ægtefællegrave, kan der iagttages store ind
byrdes forskelle i deres udstyr. Den ene af 
gravene er således langt rigere udstyret end 
den anden. I de to omtalte ægtefællepar er 
udstyret følgende:

Familiegruppe 2 
grav 472: 6 fibler

1 jernkam
2 jernnåle 

64 glasperler
6 lerkar 

grav 348: 1 fibel
1 jernkniv med fæsteknop
4 lerkar

Familiegruppe 3
grav 354: 1 tveægget sværd

1 skjold
1 spyd
1 lanse
1 rem garniture med bandoler

plade
1 kniv
1 romersk sølvdenar
3 lerkar 

grav 367: 1 jernkam
1 kniv
4 lerkar

Af udstyret fremgår, at i gruppe 2 er den 
rigest udstyrede grav, den såkaldte primære 
ægtefælle, en kvinde. I gruppe 3 er den pri
mære ægtefælle derimod en mand. De mere 
sparsomt udstyrede grave indtager en posi
tion som sekundære ægtefæller. Nu er Grød
bygård ikke den eneste gravplads, hvor fami
liegrupper og parvist anlagte ægtefællegrave 
er påvist. Analyser af den store Slusegård- 
gravplads på Sydbornholm har også afsløret 
tilstedeværelsen af familiegrupperinger og 
parvise ægtefællegrave svarende til Grødby
gård. Både på Slusegård og i det bornholm 
ske materiale som helhed viser det sig, at for
holdet mellem rige mands- og kvindegrave, 
med hensyn til positionen som primær ægte
fælle, er som 1:3. Kvinden indtager således 3 
gange så ofte som manden pladsen som pri
mær ægtefælle. Denne skæve fordeling er be
mærkelsesværdig, men en mulig forklaring 
skal forelægges. Det forhold, at kun en af 
ægtefællerne er specielt rigt udstyret, tyder 
på, at familien kun udtrykker sin økonomi
ske formåen/status ved gravlæggelsen af det 
ene familieoverhoved. G runden til, at kvin
den dom inerer kraftigt med hensyn til antal
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let af primære ægtefæller, skal måske søges i 
kvindens lavere gennemsnitlige dødsalder i 
forhold til manden. Nye antropologiske un
dersøgelser har vist, at kvindens gennemsnit
lige dødsalder er ca. 4 år lavere end m an
dens, ca. 36 år mod ca. 40 år. Dette m edfører 
rent statistisk, at kvinden langt oftere vil blive 
gravlagt før manden, hvis de vel at mærke er 
jævnaldrende, og i et forhold, der stort set 
svarer til det påviste på 1:3 mellem rige 
mands- og kvindegrave. Dette peger i ret
ning af, at familien kun udtrykker sin status 
ved gravlæggelsen af den først afdøde blandt 
familieoverhovederne. Da både mænd og 
kvinder fremviser et om fattende udstyr, når 
de gravlægges som prim ær ægtefælle, tyder 
det på, at begge oprindelig råder over et rigt 
statusmarkerende udstyr. De sparsomt ud
styrede sekundære ægtefællegrave viser 
imidlertid, at dele af denne persons status
m arkerende udstyr ikke medgives ved grav
læggelsen. En nærliggende tolkning er, at det 
er omfattet af et arvesystem, hvorunder det 
overføres til den efterfølgende generation. I 
mandens tilfælde er det åbenbart hans vå
benudstyr, mens det i kvindens tilfælde synes 
at være dele af dragtsmykkerne, der ned
arves.

Undersøgelsen af Grødbygårdgravpladsen 
og sammenligningen af de indvundne resul
tater med det øvrige bornholmske materiale 
fra perioden har vist, at de enkelte familier 
foretager deres gravlæggelser i adskilte fami
liegrupper. I disse grupper kan der konstate
res 9-10 gravlæggelser pr. generation, bestå
ende af 5-6 voksne og 4 børn. Samtidig er 
påvist et internt familiehierarki og eksisten
sen af et arvesystem, der om fatter dele af den 
sekundære ægtefælles personlige udstyr.

Spørgsmålet er nu, om tilsvarende træk kan 
påvises i andre perioder af jernalderen.

Bækkegård- og Lous gårdfamilierne 
Med disse to gravpladser befinder vi os nu i 
yngre germansk jernalder og ældre vikinge
tid, ca. 540-850 e.Kr. Der er tale om de to 
fineste bornholmske gravpladser fra perio
den med henholdsvis 166 undersøgte grave 
fra Bækkegård og 53 grave fra Lousgård. 
Begge pladser er udgravet af Vedel i slutnin
gen af 1800-årene. Som tilfældet var på 
Grødbygårdgravpladsen fra romersk jernal
der, kan der også på Bækkegård konstateres 
sikre familiegrupper. På Bækkegård kan der 
um iddelbart isoleres 3 store gravgrupper A, 
B og C, som er adskilt fra hverandre af et 
ca. 10 m bredt højfrit bælte (fig. 1). G rupper
ne rum m er henholdsvis 41, 46 og 51 gravhø
je, og med den eksisterende kronologi for 
perioden kan de enkelte gruppers funktions- 
tid bestemmes til ca. 180 år, 180 år og 230 år 
(fig. 7). Siden romersk jernalder har grav
skikken ændret sig, og nu gravlægges mænd 
ofte med våbenudstyr og kvinder med dragt
smykker. En sikker kønsbestemmelse er der
for mulig for et stort antal grave. En del af 
gravene kan dog ikke nærm ere kønsbestem- 
mes, idet de enten er fundtom me eller inde
holder ukarakteristiske oldsagstyper, f.eks. 1 
kniv og lignende. Ikke desto mindre er det 
klart, at de isolerede gravgrupper må repræ 
sentere familiegrupper. Beregnes det gen
nemsnitlige antal gravlæggelser pr. genera
tion i de 3 grupper, fås ca. 9-10 grave pr. 
generation. Dette antal er i fuld overensstem
melse med resultaterne fra yngre romersk 
jernalder, hvor én generations grave omfat
tede 5-6 voksen- og 4 barnegrave. Overføres

? ubest. odelagte to ta l funktions
tid

funktionstid  i 
generationer grave/gen.

Bæ kkegard A 12 14 11 4 41 180 år 4,5 9,1

Bæ kkegard B 10 11 20 5 46 180 år 4,5 10,2

Bæ kkegård C 11 16 20 4 51 230 år 5,75 8,9

Lousgård 16 20 17 0 53 270 år 6,75 7,9

Fig. 7. Skema over gravsammensætningen i familiegrupperne Bækkegård A-C  og Lousgård, deres respektive fu n k  
tionstid og det gennemsnitlige antal gravlæggelser pr. generation (— 40 år).
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dette antal gravlæggelser til f.eks. gravgrup
pen Bækkegård C, hvis funktionstid svarer til
5,75 generationer, vil en familie i denne pe
riode have gravlagt 22,5-27 voksne og 23 
børn. Af fig. 7 ses, at antallet af kønsbestemte 
grave (i alt 27) falder inden for ram m erne af 
det beregnede antal voksengrave. Tilsvaren
de ses der en stor lighed mellem antallet af 
ubestemte grave (evt. inkl. de ødelagte) og 
det beregnede antal barnegrave efter 5,75 
generationer. Med en funktionstid på 4,5 ge
nerationer, som i Bækkegård A og B, vil en 
familie have gravlagt 22,5-27 voksne og 18 
børn. Igen kan der af fig. 7 ses, at antallet af 
kønsbestemte grave i Bækkegård A og B, 
henholdsvis 26 og 21, minder meget om de 
beregnede antal voksengrave baseret på re
sultaterne fra yngre romersk jernalder. Også 
det beregnede antal barnegrave, i alt 18, vi
ser lighed med antallet af ubestemte grave i 
Bækkegård A og B. Der ses dog mindre afvi
gelser, specielt i Bækkegård A, men inddra
ges de ødelagte grave, mindskes differencen. 
Desværre har vi ikke kendskab til disse gra
ves indhold.

Også det samlede antal kønsbestemte gra
ve på Lousgård, i alt 36, stemmer godt over
ens med det ud fra romertidstallene bereg
nede antal voksengrave på 34-40 ifølge Lous- 
gårds formodede funktionstid på 6,75 gene
rationer. Derimod er antallet af ubestemte 
grave alt for lavt, i alt 17, hvis disse skulle 
modsvare barnegrave, idet det beregnede 
antal skulle være 27 efter 6,75 generationer. 
Dette misforhold kan dog skyldes, at nogle 
grave har undgået Vedels opmærksomhed, 
idet hele pladsen var dækket af flyvesandsaf- 
lejringer. Mindre barnegrave har måske ikke 
været så frem trædende som voksengravene, 
og er derfor endnu ikke gravet ud.

På trods af visse afvigelser er det dog klart, 
at gravgrupperne Bækkegård A-C og Lous
gård repræsenterer familiegrupper -  og 
Lousgård blot en enkelt familie. Det er også 
klart, at den påviste gravlægningsfrekvens i 
romersk jernalder, med hensyn til antal vok- 
sen- og barnegrave pr. generation, faktisk la
der sig umiddelbart overføre til yngre ger
mansk jernalder. Alt taler for, at denne pe
riodes kønsbestemte grave må være voksen
grave, og at hovedparten af de ubestemte

grave med sparsomt eller intet udstyr er bar
negrave.

Skal man se nærm ere på de enkelte gene
rationers gravlæggelser, rum m er Lousgård 
de bedste muligheder. Her kan iagttages en 
tydelig horisontalstratigrafi (lagdeling), hvor 
familiens gravlæggelser med jævne mellem
rum  forlægges til andre dele af pladsen 
(fig. 6C). De ældste grave fra perioden 540- 
600 e.Kr. er beliggende i gravpladsens nord
lige del, hvor der kan ses en gruppe med 5 
kvindegrave, 3 mandsgrave og 3 ubestemme
lige grave (fig. 6C, gruppe 1). De to rigeste 
grave udgøres af to kvindegrave med omfat
tende smykkeudstyr, hvoraf én er klart den 
rigeste med bl.a. 1 forgyldt rygknapfibel (se 
også fig. 8 med denne familie fra 500-årene). 
Den rigeste mandsgrav rum m er et beskedent 
udstyr omfattende 1 enægget sværd, 2 knive 
og 1 hvæssesten. Der er i denne familie tale 
om et forhold som i Grødbygård 2, hvor en 
kvindegrav også markerede sig som primær 
ægtefælle. Ser vi på hele det bornholmske 
fundmateriale fra tidlig yngre germansk 
jernalder, kan der konstateres det samme 
forhold mellem rige kvinde- og mandsgrave 
som i romersk jernalder, nemlig 3:1. Dette 
tyder på, at der også i denne periode eksiste
rede et mønster med primær og sekundær 
ægtefælle, bestemt af, hvilken ægtefælle der 
blev gravlagt først. Samtidig synes dele af 
den sekundære ægtefælles udstyr stadig at 
være underlagt arvesystemet.

Ser vi på de yngste gravlæggelser på Lous
gård fra ældre vikingetid, ca. 800-850 e.Kr., 
findes disse umiddelbart ved siden af de æld
ste grave (fig. 6C, gruppe 2). Her findes en 
gruppe grave med 4-5 kvindegrave og 4-5 
ubestemte. Allerede nu bemærkes, at ikke én 
eneste grav kan identificeres som værende en 
mandsgrav. Dette skyldes, at våbenudstyret 
ikke længere medgives -  en ændring der sker 
i løbet af 700-årene over hele Bornholm. Det 
er nu udelukkende kvinder, der indtager po
sitionen som primær ægtefælle. I enkelte til
fælde ses mulige mandsgrave med bidsel som 
eneste udstyr, men ellers synes det begrænset 
til 1 kniv eller træskrin. Denne markante æn
dring viser, at mandens formodede våbenud
styr nu må være underlagt strenge arvereg
ler, idet det aldrig optræder i gravene.
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Fig. 8. Forsøg på illustrering a f  gravudstyret medgivet ved gravlæggelserne a f  én fam ilie generation. Slusegård viser 
udstyret i sen førromersk jernalder. Grødbygård viser en generation fr a  yngre romersk jernalder (215-255 e.Kr.). 
Lousgård viser dels en families udstyr fra  tidlig yngre germansk jernalder (ca. 540-600  e.Kr.), dels udstyret i fam ilien  
fra  ældre vikingetid (ca. 800-850  e.Kr.). Usikre kønsbestemmelser er markeret med ?. 1 vikingetidsfamilien synes en 
stor del a f  barnegravene ikke at være til stede.
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I slutningen af vikingetiden, 950-1000 e.Kr., 
ændres den bornholmske families grav- 
læggelsesmønster markant. Den kristne grav
skik ses nu anvendt ved gravlæggelserne, og 
udstyret i begge køns grave bliver kraftigt re
duceret. Alle grave er nu sparsomt udstyre
de, og ingen detaljerede oplysninger om
kring familiemedlemmernes status kan udle
des af gravfundene.

Gennem hele jernalderen er der således 
sket gradvise ændringer i familiernes grav- 
læggelsesmønster. Forholdene under yngre 
romersk jernalder og yngre germansk jernal
der og vikingetid er allerede beskrevet, men 
også fra sen førromersk jernalder, ca. 75-50 
f.Kr.-O, er der påvist mulige fam iliegruppe
ringer på Slusegårdgravpladsen (fig. 6A). 
Også her karakteriseres gravgrupperne af 
grave med stærkt varierende udstyr. I grav
gruppen Slusegård 1 udgøres de rigest ud
styrede grave udelukkende af mandsgrave 
med våbenudstyr, hvorimod kvindegravene 
slet ikke m arkerer sig (fig. 8). Dette billede af 
den førromerske familie er generelt for hele 
Bornholm, hvor der kun kan konstateres ri
ge mandsgrave. Der er tydeligvis tale om et 
andet mønster end i yngre romersk jernalder

og efterfølgende perioder, hvor rige kvinde
grave klart dominerer. U nder sen førro
mersk jernalder har det åbenbart kun været 
m andspersoner, der kunne udtrykke famili
ens status.

Op gennem jernalderen ses der således en 
gradvis ændring af forholdet mellem mands- 
og kvindegrave med hensyn til positionen 
som prim ær ægtefælle. U nder førromersk 
jernalder er det udelukkende m andsperso
ner, men under yngre romersk jernalder æn
dres dette. Nu indtager kvinden langt oftere 
en position som den primære ægtefælle, et 
mønster der fortsætter op i yngre germansk 
jernalder. I slutningen af yngre germansk 
jernalder ophører m anden fuldstændig med 
at blive gravlagt som den primære person, og 
nu ses udelukkende kvinder indtage denne 
rolle. Det er til denne kategori, at kvinden fra 
Bækkegård kan henføres. Hendes udstyr gør 
desuden graven til en af de rigeste i Dan
mark fra denne periode. Kvindens rige ud
styr har med al tydelighed m arkeret famili
ens status, hvilket netop har været de primæ
re ægtefællegraves funktion op gennem hele 
jernalderen.
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E N G L I S H  S U M M A R Y

A Bornholm woman from the 8th. century A.D.

In 1986 the National Museum undertook the 
re-investigation of a grave-site at Bækkegård, 
in the parish of Østerlars on Bornholm. In 
the years 1876-77 the chief administrative of
ficer there, E. Vedel, had investigated about 
165 small burial m ounds from the time of the 
late Germanic Iron Age to the early Viking 
Age, approx. 540-850 A.D. (fig. 1). One of 
the re-excavated burial mounds contained an 
intact inhumation grave with the buried body 
of a woman (fig. 2). The extensive grave- 
goods consisted of 3 tortoise brooches, 2 pen
dants, 2 arm rings and 2 finger rings, all of 
bronze (fig. 3). In addition 1 iron knife and 1 
bead chain with 120 beads, mainly glass 
beads with inlaid silver and gold foil (fig. 4). 
The woman had been buried lying on her 
right side and with her head to the north. 
The jewellery dates the grave to the second 
half of the 8th. century A.D.

The woman from Bækkegård had held a 
leading position in the family hierarchy. To
day in many Bornholm burial-places distinct 
family groupings can be observed (fig. 6). 
Through the grave-dimensions and goods it 
can be seen that the groups consist of adult 
male and female graves, together with chil- 
d ren ’s graves. On Grødbygård it is possible to 
observe the burials of the individual genera
tions within a family in the period 215-255 
A.D. during the later Roman Iron Age 
(fig. 6B). Within one generation 5-6 adults 
and 4 children were buried. This num ber of 
burials can be observed, generally speaking, 
in the other family groups from the Iron 
Age. Within the family groups at Grødby
gård, groups 2 and 3, a pair of graves within 
each group is differentiated by a larger quan- 
tity of grave-goods together with a posi- 
tioning which indicates close inter-relation- 
ship of the buried persons. The combina- 
tions of goods in the graves also implies that 
each paired male and female grave is to be 
interpreted as probable spouses. The grave 
of one of the spouses is always conspicuously 
richer than its counterpart, and it is three 
times more frequently the woman who has

the leading position, whereas the man is very 
seldom distinguished in this way. This shows 
a division between primary and secondary 
spouses, with the primary spouse richly pro- 
vided for. The discrepancy between male 
and female graves in relation to the position 
of primary spouse can perhaps be explained 
by the women’s lower average age of death -  
approx. 36 years as opposed to 40 for men. If 
the spouses are of similar ages the woman 
would often have been buried before the 
man, and in a proportion which statistically 
would correspond to the apparent disparity 
of 3:1 between female and male primary 
spouses. There is much to suggest that the 
family dem onstrated its status at the burial of 
only the first of the heads of the family to die. 
On the basis of the findings from Grødby
gård in respect of the num ber of buried per
sons per generation it is possible now to re- 
construct, with some degree of certainty, the 
family-generation burials in the other pe- 
riods of the Iron Age (fig. 8). In the late Pre- 
Roman Iron Age the man always took up the 
position of primary spouse (fig. 8 -  the 
Slusegård family). The women, however, are 
never distinguished in this way. In the course 
of the early Roman Iron Age the picture gra- 
dually changed, and in the late Roman Iron 
Age the pattern already outlined can be seen 
(fig. 8 -  Grødbygård). This burial-pattern 
continued into the late Germanic Iron Age 
(fig. 8 -  Lousgård, 6th. century). At the end 
of the late Germanic Iron Age the pattern 
changed somewhat, and from the 8th. cen
tury onwards it is always the woman who oc- 
cupies the position of primary spouse, while 
the men are secondary (fig. 8 -  Lousgård, 
9th. century).

The Bækkegård woman thus belongs in 
this last phase, and her grave-goods in no 
uncertain m anner testify to the position of 
primary spouse, and hence the family’s 
status-bearing grave -  a function such graves 
carried throughout the Iron Age.

Lars Jørgensen
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Den lange Sal på Rosenborg
A f  M o g e n s  B e n c a r d  o g  J ø r g e n  H ø j  M a d s e n

Fig. 1. Længdesnit a f  slottet, ca.1845. Set mod vest. Tegnet a f  C. A. M øller. Salen er udstyret med Christian V ’s 
vægtapeter, samt de gråmalede paneler, som blev opsat ved Thurahs restaurering 1758 (Rigsarkivet).

Den lange Sal på Rosenborg, som først fra 
midten af 1700-årene blev kaldt Riddersalen, 
fylder hele slottets overetage. Den er ca. 45 m 
lang og 8,5 m bred. I hver gavl flankerer 2 
karnapper en marmorkamin, der rækker 
helt fra det grå marmorgulv til det fladhvæl- 
vede stukloft. I langvæggene, hvis vindues- 
takt er noget uregelmæssig, er der 5 vinduer 
på den ene side af vestfacadens Store Tårn 
og 6 vinduer på den anden, mens 5 vinduer 
fordeler sig mellem den anden facades 3 tår
ne. 4 døre fører til de 4 tårne, således at tvær
aksen er markeret af adgangen fra trappe
tårnet og af døren til Regaliekabinettet i Sto
re Tårn, mens de 2 sidste døre fører til Glas
kammeret og til Porcelænsværelset. Slottet 
ligger ikke solret. For nemheds skyld vil der i 
det følgende blive talt om indgangssiden som 
østvæggen, siden med Store Tårn som vest

væggen, sydgavlen mod Kongens Have og 
den nordre mod Øster Voldgade.

Salen var det sidste, der (1624) stod færdig i 
slottets første byggefase. Først herefter om
talte Christian IV sit slot som Rosenborg; 
indtil da hed det kun »Det Store Hus i Ha
ven«. Sidste byggefase var opførelsen i 1633- 
34 af den store udvendige dobbelttrappe om
kring et fritstående trappetårn med en for- 
bindelsesbygning. Trappen blev nedrevet i 
1758-59, men tårnet står endnu. Den tilsyne
ladende mangel på oprindelige trappefor
bindelser har altid været vanskeligt forståelig 
for slottets historikere, som ikke har kunnet 
finde værdige adgangsforhold til Lange Sal, 
slottets festsal. Interessant er det derfor, at 
en lille udgravning i sommeren 1986 har af
sløret en opbygning til et firkantet tårnfun
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dam ent under forbindelsesbygningen. Det 
ville være nærliggende at tolke dette som 
spor af et trappetårn fra før 1633. Hvis dette 
er rigtigt, har adgangen til salen været som i 
dag, ikke ad en ubekvem bitrappe i Store 
Tårn.

Fra Christian IV’s tid er kun salens dim en
sioner og de to gavlkaminer, samt formentlig 
kongens marmorbuste på den ene kamin, til
bage. Resten er præget af senere tiders æn
dringer. Det er ikke her stedet at komme ind 
på det oprindelige udseende. Vi skal kun op
holde os ved den udvikling, der har ført til 
salens udseende i 1983, det år, hvor samlin
gen kunne fejre sit 150-års jubilæum  som of
fentligt museum. I anledning af jubilæet 
skænkede A. P. Møller og hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål 
en gave på 1 million kr. til Riddersalens re
staurering. Gaven blev senere forøget med
200.000 kr., og arbejdet stod på i 1984-85.

Der foreligger ingen oplysninger om, 
hvorvidt Frederik III ændrede sin fars lange 
sal, dog må man formode, at han lod sin bu
ste opsætte på den anden af kaminerne. Det 
første store indgreb i salens renæssance blev 
foretaget af Christian V. 1684-93 lod han de 
indkaldte brødre van Eichen udføre den 
pragtfulde serie på tolv vægtapeter, som fej
rede hans m eriter i Den Skånske Krig. For at 
give plads til billedvævningerne blev 5 af 
vestvæggens og 2 af østvæggens vinduer blo
kerede. Herved opnåede man det, som var så 
vigtigt for barokken: symmetri. Langvægge
ne blev regulerede, så m uråbning stod over 
for m uråbning, og vægpille over for vægpil
le. Helt kunne det ikke lykkes, men under de 
givne vilkår må man sige, at det tilstræbte 
blev opnået med ret enkle midler. Hvad sa
len tabte i lysvirkning, vandt den i barok ma
jestæt.

Da Frederik IV 1699 blev konge, indledte 
han en række ændringer på Rosenborg for at 
bringe slottet i overensstemmelse med tidens 
smag. I Den lange Sal fuldførte han faderens 
intentioner om at skabe en barok paradesal. 
Det var først og fremmest loftet, der skabte 
denne virkning. Christian IV’s loft med de 
mange malerier i stukramm er blev nedtaget, 
og i stedet opsatte man det fladhvælvede 
stukloft, hvilende på en svær, m arm oreret

gesims. Arbejdet udførtes 1705-07 under Fr. 
Ehbischs ledelse. 1709 var Hendrik Krocks 4 
loftsmalerier opsat, samme år stafferedes det 
store rigsvåben, og derm ed var salen færdig. 
De m arm orerede vindueslysninger og gavl
væggen må være udført samtidig, men regn
skab herfor er ikke fundet.

Selv om salen var nogle generationer om 
det -  og derfor havde sine uregelmæssighe
der -  stod den dog, da Frederik IV vendte 
hjem fra sit andet møde med barokkens 
hjemland, som et af Danmarks Fineste barok
rum. En hyldest til fyrsten og hans familie. 
Motivet »anesal«, som var et af tidens ynde
de, blev anslået i salens hovedakser. Buster af 
Christian IV og Frederik III på kaminerne 
m arkerede længdeaksen, og relieffer af 
Christian V og Frederik IV over dørene 
tværaksen. I aksernes skæringspunkt var det 
store, farvede rigsvåben. I de huller, som de
4 malerier slog i loftets hvidhed, kunne man 
se op i himlen, hvorfra rigsregalierne — Kro
nen, Sceptret, Æblet og Sværdet -  blev båret 
ned til den gudbenådede konge.

På væggene hyldedes faderen, på loftet 
sønnen. Stukloftets ikonografi er omhygge
ligt beskrevet i Rosenborgs inventar fra 1718. 
Det er opdelt i 4 hovedafsnit. I gavlafsnittene 
ses omkring kaminerne de fire verdensdele 
og på loftet kongelige dyder. Overgangen 
mellem disse og de følgende markeres af 
Frederik IV’s kronede navneskjold på her
melinskåber, der holdes oppe af svævende 
putti og kongelige elefanter. Ud over rigsvå
ben og portrætrelieffer understreges tværak
sen af putti, der holder æreskranse over kon
gelige løver. I de to midterste afsnit fremstil
les de 4 vigtigste indenrigspolitiske begiven
heder i kongens korte regeringstid: Oprettel
sen af Rytteriet, Flådens Matroser, Landmi
litsen, og -  som kompensation til bønderne 
for de militære pligter -  Vornedskabets Op
hævelse. Disse reliefserier med deres relativt 
realistiske gengivelser af Folket i fuld legems
størrelse er loftets mærkeligste. Ideen hertil 
er antagelig hentet i Spejlsalen på Versailles, 
hvor politiske begivenheder i Solkongens re
geringstid er gengivet på tilsvarende måde.

Ved Frederik IV’s hjemkomst i 1709 fra 
Italiensrejsen stod salen, og derm ed hele mo
derniseringen af Rosenborgs indre færdig.



Fig. 2. Fotografi a f  salen, set mod syd-øst, fø r  vægtapeternes nedtagning i 1 9 1 7. Det tavlede trægulv er form entlig fra  
restaureringen i 1 8 6 0 ’erne. (Foto: Rosenborg).

Dog med tilføjelsen 1714 af et rum  for den 
hjembragte glassamling. Mærkeligt nok var 
dette begyndelsen til afslutningen af Rosen
borgs rolle som egentligt residensslot. Frede
riksberg Slot var blevet ombygget og udvidet 
i samme periode, og derm ed havde kongen 
etableret sig med et m oderne lystslot i hoved
stadens udkant.

For Rosenborgs og salens vedkommende 
er dette ensbetydende med, at årlige vedlige
holdelsesudgifter fra da af (og indtil for ny
lig) blev sparsomme, og ændringer Fik karak
ter af hovedistandsættelsers indgreb i yderste 
øjeblik. Sjældent en sund politik over for 
bygninger, man ønsker at bevare.

1758-59 gennemførte Thurah en omfat
tende hovedistandsættelse. Blandt andet blev 
vinduesrammerne flyttet ud i facadeflugten. 
Det ser ud til, at salen ved den lejlighed blev 
forsynet med paneler, der dækkede vægge
nes marmoreringer. I hvert fald blev vægge
ne 1759 malet »antiquerweise«. I 1772 viste 
det sig, at bjælkeenderne i etageadskillelsen

mellem 1. og 2. etage var forrådnede og måt
te udskiftes. Ved denne lejlighed erstattede 
H arsdorff salens stengulv med et planke
gulv, der blev malet i grå stenfarve. I 1858 
beskrev J .J . A.Worsaae salen, som den så ud 
ved hans overtagelse af direktørembedet: 
»Paa anden Sal kom man igjennem den per- 
lemalede Dør ind i Riddersalen, som overalt 
mellem Gobelinerne var beklædt med simp
le, perlemalede Træ-Paneler fra Christian 
den Syvende eller Frederik den Sjettes Tid. 
Af Mangel paa ordentlige Rullegardiner vare 
Gobelinerne paa den een Side af Salen meget 
stærkt afblegede. Bræddegulvet var umalet, 
dog med svage Spor af en tidligere bruun 
Farve. Malerierne i Loftet vare løse og det 
herlige Stukloft paa flere Steder sprængt af 
truende Revner, som det ved en senere Re
paration viste sig, fordi Hovederne af de 
Bjælker, som bare Stukloftet, vare raadnede 
af den fra det utætte Kobbertag indtrængte 
Fugtighed.« Om restaureringen skriver han: 
»I Riddersalen nedreves (1863) bl.a. en Dag i
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Kong Frederik den Syvendes Paasyn, flere 
Vognlæs af perlemalede Træpaneler fra 
Væggene, hvis gamle, af Træpanelerne hidtil 
dækkede Decoration fra Frederik den Fjer
des Tid paa M armorpuds blev fornyet. Det 
kostbare Stukloft med Malerier blev re
staureret, efter at alle de forraadnede Ender 
af Bjælkerne, som bare Loftet, vare erstatte
de med nye Sætstykker -  en yderst besværlig 
og mislig Reparation, hvortil Fenger (den da
værende Kultusminister) bevilligede en alde
les extraordinær Sum af 4000 Rdlr., da Ar
bejdet ikke uden den største Fare for det her
lige Loft kunde udsættes.« Worsaae lagde 
stengulve i flere af slottets rum, men da han 
ikke mente, at bjælkeværket kunne bære det, 
lod han Riddersalens trægulv ligge og bema
le som marmor. Ved denne lejlighed blev de 
af T hurah flyttede vinduesrammer sat tilba
ge på den oprindelige plads.

Bortset fra gulvet havde Worsaae således 
genskabt salen fra Frederik IV’s tid. Således 
kunne den fotograferes, inden næste store 
begivenhed. I 1917 blev det klart, at vægta
peterne var blevet så m ørnede af lyspåvirk
ning fra de bagvedliggende vinduer, at man 
ikke kunne forsvare at lade dem hænge. De 
blev derefter nedtaget, og man opnåede en 
statsbevilling til istandsættelse. Til »erstat
ning« blev som midlertidig løsning opsat rød 
hessian, og de hidtil dækkede vindueslysnin- 
ger blev m arm oreret som de øvrige. Da de 
første tapeter var færdige, kom man imidler
tid i tvivl om det rigtige i at opsætte dem igen. 
Dels mente man sig nærm ere Christian IV 
ved at kunne se gennem samtlige vinduer -  
man talte om Christian V’s vandalisme mod 
salen -  og dels var der opstået en teori om, at 
tapeterne skulle være tænkt til en forløber 
for Christiansborg.

Da der i midten af 1920’erne opstod et øn
ske om at overføre tapeterne til det nuværen
de Christiansborgs Riddersal, blev dette ikke 
afvist fra Rosenborgs side. Ved afleveringen 
blev det understreget, at der var tale om en 
deponering, og at de kunne vende tilbage

Fig. 3. Salen set mod syd fø r  restaureringen 1983. Det 
grå marmorgulv lagt i 1968. Kongetronen står alene. 
Christian IV -busten findes på modsatte kamin. (Foto: 
Bent Næsby).
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Fig. 4. Salen set mod syd efter restaureringens afslut
ning. Begge troner opstillet. Christian IV -busten an
bragt på oprindelig plads. (Foto: Lennart Larsen).

igen. De 9 stykker af seriens 12, som blev 
udleveret, kan i dag ses på Christiansborg.

I midten af 1900-årene opstod igen behov 
for hovedistandsættelser -  bl.a. blev taget 
lagt om, så huset igen var tæt på tag og fag. 
For Riddersalens vedkommende opstod 
spørgsmålet om, hvorvidt man kunne anse 
trægulvet for tilstrækkelig sikkert i brand- 
mæssig henseende. Det skønnedes nødven
digt at ændre forholdene, hvorfor der blev 
opnået statsbevilling til at lægge nyt stengulv 
på en bærende metalkonstruktion. Så vidt 
det kan ses af forhandlingerne, besluttede 
man sig til at lægge det nuværende gulv af 
grå (østrigske) fliser ud fra, at H arsdorff ville 
have lagt et sådant gulv af grå (norske) fliser, 
hvis man ikke havde besluttet sig for trægul
vet. Da mange andre hovedistandsættelser 
trængte sig på, måtte man ved den lejlighed 
indskrænke sig til at nylægge gulvet og lade 
resten vente.

I 1983 var salen måske ikke i en så dårlig 
forfatning, som da Worsaae beskrev den — 
loftets konstruktioner var f.eks. ikke skadede
— men det så slemt nok ud endda: foruden at 
være sortladent af snavs var loftets stuk gen
nemkrydset af revner, som vakte alvorlig be
kymring. Væggenes røde sækkelærred fra 
1917 var knapt nok rødt, men bleget ud i 
brunt, hvor det ikke var sort af tidens støv. 
M arm oreringerne var sine steder helt afskal
lede af fugtangreb. En hovedistandsættelse 
var påtrængende nødvendig.

Da bevillingen fra Fondet var givet, og ju 
bilæet var overstået, kunne samlingen med 
arkitekt Nils Koppel sætte sig til at formulere 
opgaven. I og for sig var den ganske enkel, 
omend i praksis nok så omfattende: konser
vering af loft med gesims samt af vægpane
lernes marmorering. Det var utænkeligt at 
omlægge gulvet, så det i stedet for det klassi
cistiske præg fik barok karakter, og det blev 
betragtet som uden for mulighedernes græn
se at søge Christian V’s tapeter bragt tilbage. 
Vægbeklædningerne frembrød det eneste

problem af historisk-æstetisk art. Det kunne 
formuleres således: Hvad ville Frederik IV 
have valgt, hvis han ikke havde haft sin fa
ders tapeter? Af indlysende grunde opgav vi 
at besvare spørgsmålet og valgte en neutral 
løsning: opspændte lærreder, der blev ind
farvet i rødt efter m armoreringerne.
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'

Da salen efter halvandet år stod færdig, 
kunne vi -  ikke uden stolthed -  sige, at man 
ikke kunne se, at vi havde været der, bortset 
fra, at alt nu stod friskt og smukt istandsat.

Arbejdsmetoder og iagttagelser undervejs 
vil fremgå af det følgende.

Mogens Bencard

L IT T E R A T U R L IS T E
J J A .  W orsaae: O ptegnelser om Rosenborgsam lingen, 

Kbh. 1886.
B ering Liisberg: Rosenborg og Lysthusene i Kongens 
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Vilhelm W anscher: Rosenborgs Historie, Kbh. 1930. 
G udm und  Boesen: C hristian den  Femtes R osenborgta

pe te r fra  den  skaanske krig, Kbh. 1949.

93



Undersøgelsen
Som udgangspunkt for restaureringen af 
Riddersalen foretog stukmester Henry 
Thom sen en foreløbig vurdering af stuklof
tets tilstand. Bistået af mange års erfaringer 
havde stukmesteren sine anelser om, hvad 
der skjulte sig bag ved snavslag og de utallige 
revner i loftet.

Sideløbende med undersøgelserne af loftet 
foretog Nationalmuseets Bevaringssektion 
en forundersøgelse af de bemalede byg
ningsdele, den m arm orerede hovedgesims 
og de m arm orerede vindueslysninger med 
brystninger samt væglærredernes faste ram 
meværk. Det var især af interesse at få opkla
ret, om de lysninger, der indtil 1917 havde 
vært dækket af Christian IV's gobeliner, stod 
uden m arm orering.

Da det ikke var tanken, under restaurerin
gen at foretage afdækninger af f.eks. opma-

Fig. 5. Salens sydøsthjøme. E t udsnit a f  de marmorerede 
vægfelter efter restaureringen — med de i teksten beskrev
ne marmorsorter.

lede m arm oreringer, var undersøgelserne 
prim ært af arkæologisk interesse. Hovedge
simsen var en undtagelse. Undersøgelsen vi
ste, at det var muligt at frem drage den oprin
delige m arm orering med et acceptabelt re
sultat. Da de m arm orerede dele skulle beva
res, som de stod, var det afgørende at danne 
sig et billede af tilstanden. Alle vindueslys
ninger, brystninger og felterne over vin
duerne var forsynet med m arm oreringer, 
der illuderede fyldingspaneler. De grønsorte 
cirkelfelter skulle være »Verede de Meer«, 
som findes i Italien og Frankrig.

De rødm arm orerede felter tager udgangs
punkt i den franske »Rouge Inkarnat«, der 
for øvrigt findes på den ene kamin, som po- 
die for Frederik I I I ’s buste. Fyldingernes gu
le friser viser den italienske m arm or »Siena 
Breccia«. De er udført i skabelonteknik på en 
lys, hvidgrå bundfarve, stenpartierne er ska- 
beloneret af to gange i lysere og mørkere to
ner i siena og guldokker, og derefter laseret 
(overstrøget med et tyndt farvelag) med gul, 
siena og hvidgråt, hvorefter detaljerne er 
indm arm oreret på fri hånd ilagt lyse og m ør
kere strøg.

Rammebemalingen var m arm oreret som 
»Carrara« med gråt på hvidlig bund. Felter
ne indrammedes af en sort stregtegning. Det 
gælder alle de omtalte m arm oreringer, at de 
er frie i behandlingen, og det fremgår tyde
ligt, at det er malet marmor.

Forlæggene er de mest anvendte i barok
ken. Alle vindueslysninger og brystningers 
dekorationer var udført på pudsunderlag, 
dog med undtagelse af topbrædderne. Fel
terne over vinduerne bestod af pudsede pla
der med gips tilsat fæhår. Karnapperne hav
de jernskodder (brandsikring fra 1886) og 
gipsplader på vægfladerne. De m arm orerede 
malinglags bevaringstilstand var meget for
skellig. På grund af mange ældre reparatio
ner og opmalinger var kvaliteten svingende. 
Der var mange opskallede partier og et utal 
af revner.

Resultatet af undersøgelserne viste for vin- 
dueslysningernes vedkommende, at de til
dækkede fag kun havde ét farvelag, som måt
te være påført i 1917 efter nedtagningen af
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Fig. 6. Østvæggen. På hver side a f  
indgangspartiet ses de carrara-mar- 
morerede brædder. Den lagvise fa r -  
veundersøgelse er udført til venstre — 
op mod gesimsen (se fig . 7).

Fig. 7. Lagvis afdækn ing på ramme- 
værk. Afdækningen viser 3 marmo
reringslag. Øverst ses lag 1 — en 
marmorering, der i karakter har lig
hed med gesimsens ældste marmore
ring. Det har ikke været muligt at 
sætte årstal på lag 2 og 3.
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Fig. 8. E t bevaret vægfelt med 
spåntapet på  østvæggen. Tapetet 
har været underlag  fo r  gobeli
nerne.

gobelinerne. Kvaliteten af denne m arm ore
ring er langt ringere end den oprindelige. 
Pudsunderlaget havde et tilslag af m arm or
mel (omtalt i de skriftlige kilder). Overfladen 
var meget perfekt. Flere af de ældste m arm o
reringer havde tilsyneladende aldrig været 
totalt opmålet.Ved Thurahs om fattende ho
vedistandsættelse 1758-59 var vinduerne ble
vet flyttet ud i facadeflugten. Hans opsæt
ning af træpaneler, der dækkede m arm ore
ringerne, ses tydeligt på F. C. Lunds tegning 
fra 1862. I 1863 fjernedes panelerne, og vin
duerne blev ved samme lejlighed flyttet til 
den oprindelige placering.

Worsaae beretter, at dekorationerne måtte 
fornyes (Frederik IV’s m armorpuds). U n
dersøgelserne viste imidlertid, at dette måtte 
tages med forbehold, da der snarere var tale 
om reparationer. Flere steder på pudsflader
ne langs vindueskarmene blev der konstate
ret pudsreparationer, som kan forklares i 
forbindelse med omtalte flytning.

For træværkets vedkommende blev der på 
de brædder, der var placeret på hver side af 
indgangsdøren og relieffet, udført en lagvis

afdækning, som skulle være repræsentativ 
for antallet af farvelagene på det ram m e
værk, lærrederne var sømmet på. Afdæknin
gen viste tre marmoreringslag af forskellig 
karakter og kvalitet. Det ældste lag, som må 
være fra 1707, var en blågrå m arm orering på 
en hvidlig bund, der havde lighed med ge
simsens m arm orering. Det har ikke været 
muligt at fastslå, om lag to var malet i 1759 
ved Thurahs istandsættelse eller ved restau
reringen i 1863.

Hovedgesimsen var dækket af et meget 
snavset lag limfarvemarmorering af ringe 
kvalitet, der heldigvis var relativt let at fjerne. 
Samtidig blev det afsløret, at gesimsen adskil
lige gange havde været genstand for både 
puds- og farvereparationer, men alligevel var 
meget af det ældste marmoreringslag bevaret
-  en hvid carrara med blågrå årer i forskelli
ge toner. I Rosenborgs inventar fra 1718 om
tales gesimsens bemaling — den er udført af 
Christian van Bracht. Iagttagelserne ved un
dersøgelsen tyder på, at gesimsen har stået 
hvidmalet i en periode, inden m arm orerin
gen påførtes. Ved nedtagningen af læ rreder
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Fig. 9. Detalje a f  vestvæggens jverste afsnit. T il venstre ses vinduesåbningens overkant; i f lu g t med den er der en 
afbrydelse i pudslaget. Over denne ses en vandret indridsning i det våde puds. I  disse afsnit blev der — jlere steder - 
konstateret svage farvespor, som ikke lod sig identificere. Hele dette afsnit har ikke den glatte overflade, som er så 
karakteristisk fo r  den øvrige del a f  væggen.

ne fra 1917 afdækkedes flere felter med 
spåntapeter på indgangsvæggene.

På vestvæggen var der kun søm og spånre
ster tilbage. De mange vandskader og der
med fugtproblemer kan være årsagen til, at 
lærrederne er fjernet. Med disse glatte over
flader bag spåntapeterne er man i perioden 
før 1707. Den hvide flade er glittet gips, mu
ligvis med tilslag af marmormel. Den frem 
trådte meget snavset og krakeleret. Vægfla
derne viste mange forskellige spor i form af 
tegninger, f.eks. tømmerkonstruktionen til 
tronstolen med angivelse af mål. Endvidere 
fandtes talrige num m ereringer af vægfelter

ne. Ved døren til tæppekammeret blev et be
skedent kalkmalerifragment synligt. En til- 
muring af et dørhul til det grønne kabinet 
blev ligeledes afsløret.

Den lagvise opbygning af vægfladen: 
lag 0: rød tegl 
lag 1: svumning
lag 2: et tykt pudslag, tilsyneladende påført 

ad to gange (spaltning uden mellem
liggende snavslag). Det afsluttende lag 
havde glittet overflade, 

lag 3: Gips, tilslag af marmormel med glittet 
overflade.
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Fig. 10. Stilladsafsnit mod sydvæggen.

I flugt med vinduesåbningens overkant blev 
der på alle de undersøgte steder konstateret 
en afbrydelse i pudslaget, og ved denne over
gang sad der fæhår. I en afstand fra gesim
sen, ca. 56 cm ned på væggen, var en gen
nemløbende vandret indridsning i det våde 
pudslag. I det omtalte afsnit — en frise? — blev 
der konstateret svage farvespor, som ikke lod 
sig identificere. Muligvis er de tidsmæssigt 
parallelle med dekorationerne i glasværelsets 
ældste periode. Da disse skjulte vægflader er 
antikvarisk værdifulde, blev de behandlet 
med den største omhu. Fladerne blev syste
matisk gået igennem og sikret mod eventuel
le nedstyrtninger.

Undersøgelsen af kaminernes pudsede væg
ge viste:
lag 1: teglsten og hvidtekalk, 1624 
lag 2: et ca. 1 cm tykt pudslag og rød marmo

rering
lag 3: grøn marm orering, 1707 
lag 4: delvis opmaling af samme.

R  estaureringen
Det imponerende stukloft er overalt hånd
modelleret, hvad enten det optræder med 
lavt relief, som f.eks. havet, himlen og m ar
ker, eller i modsætning hertil de voldsomme 
dybder i de store figurgrupper og ikke 
mindst i det dramatiske bladværk med over
flødighedshorn, der bl.a. omrammer H en
drik Krocks malerier. Et særligt raffinement
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Fig. 11. Arbejdsbillede ved sydgavlen viser, hvor snavset 
loftet var. A f  hensyn til blandt andet detaljerigdommen 
er dele a f  kvindefigurerne på gavlvæg og loft finrenset 
mekanisk. Den diagonale sorte streg viser den gabende 
revne melle?n loft og væg, som skyldes gavlvæggens ud
skridning. Til venstre er nedtaget dromedarens hoved og 
hals.

er »Spejlfelterne« i loftets midte, hvor spejl
virkningen opnås ved den glatte, bølgede 
overflade.

Man kan forestille sig, at Fr. Ehbisch, som 
ledede arbejdet, har stået på gulvet og derfra 
disponeret de forskellige grupper.

Restaureringen af loftet krævede forskelli
ge installationer, som måtte skaffes udefra, 
og derefter et stillads, der gav de bedste m u

ligheder for at udføre dette krævende arbej
de. Af hensyn til Rosenborg Slots store publi
kum var det ikke ønskeligt at lukke Riddersa
len over så langt et tidsrum. Man fordelte 
opgaven i to afsnit ved at anbringe en støv
væg ved indgangen til salen. I væggen blev 
der monteret nogle ruder, så publikum hav
de lejlighed til at se, hvad der gik for sig i det 
lukkede afsnit.

Arbejdet startede ved nordre gavl. Loftets 
underlag består af langsgående forskallings- 
brædder, der er sømmet til spærene, og der
på et trådbundet rørlag, hvorpå det første 
mørtellag er lagt. I alle større grupper, figu
rer, bladværk m.m., er der som arm ering an
bragt utallige søm af forskellig størrelse, der 
på kryds og tværs er forbundet med tråd (i
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Fig. 12. Detalje a f  stukloftet. De sorte p u n k te r  p å  begge sider a f  revnerne viser de forsæ nkede rustfri stålskruer med  
spændskiver, som har hæfte i forska llingen . De isættes inden u dhugn ingen  a f  revnerne fo r  at hindre nedstyrtning a f  

stukværket.

det voldsomme bladværk omkring male
rierne var meget af denne arm ering synlig). 
Mørtelen, der består af kalk og grus, er tilsat 
gips. I dette materiale er den store form byg
get op -  det sidste lag lægges med ren gips, 
der afsluttes med glitning. Resultatet er im
ponerende. For gavlenes vedkommende var 
problemet dette, at der gennem en årrække 
har fundet en udskridning sted, der havde 
medført en gabende sprække mellem loft og 
gavlvæg. Desuden var der trængt megen fugt 
gennem væggen. Det havde for Figurernes 
vedkommende den uheldige virkning, at op- 
bygningsmaterialet, der består af store je rn 
søm, tråd og rørbundter, hver for sig forår
sagede udvidelser af materialet. Søm, som 
var relativt tæt på overfladen, skabte kulde
broer (sorte pletter og rust). Det var derfor 
nødvendigt at nedtage dele af Figurerne, og 
mange søm og rørbundter blev fjernet. De 
søm, der ikke kunne fjernes, blev renset for 
rust og derefter behandlet med blymønje. De 
fjernede rustne søm blev erstattet med rust
fri stålskruer. De udtagne dele blev nu atter

fæstnet i gips. Gesimsen langs det fladbuede 
loft og gavlvæggen måtte flere steder forny
es. Ved undersøgelsen af loftets overfladebe
handling blev det konstateret, at der kun var 
få hvidtekalklag.

Da der ikke var tale om limfarve i det yder
ste lag, var det kun muligt at fjerne overfla
desnavs, og det lod sig bedst gøre ved anven
delse af en tryksprøjte, i øvrigt den samme, 
som benyttedes til udvanding før opsætning 
af mørtel og gips.

Malersvenden Preben Johansen, som sam
men med de to stuklærlinge Peter Funder og 
Per Schöne under hele arbejdet var stukme
ster Thomsens medhjælpere, gik i gang med 
at fjerne snavslaget. En ramme med ud
spændt plastfolie kunne opsamle den ringe 
vandmængde, der skulle til for at fjerne 
snavslaget. Loftet var nu klar til en systema
tisk gennemgang. Alle revner blev hugget 
ud, søm der sad for tæt ved overfladen blev 
fjernet eller rustbehandlet. Selv om loftet 
kun havde få kalklag, var det dog nok til at 
tilsløre fine detaljer, da også partier, der hav-
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Fig. 13. Detalje a f  ho
vedgesimsen -  stadie 1. 
Til venstre vises tilstan
den fø r  og efter afdæk
ning. Til højre et renset 
parti og udhugning a f

Fig. 14. Stadie 2. R ev
nen er efter udvanding  
med tryksprøjte udfyldt 
med gips/kalkmørtel. Det 
yderste tynde lag er lagt 
med ren modelgips og 
afsluttet med glitning a f  
overfladen.
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Fig. 15. Stadie 3. E fter farueudbedring med kraftigt fortyndet akrylf arve.

de en skarpkantet karakter, var belastede af 
kalklagene. Endelig var der om råder, hvor 
det af tekniske grunde var nødvendigt med 
en mekanisk rensning. En anden karakteri
stisk skade var de tværgående revner på de 
steder, hvor forskallingsbrædderne støder 
sammen. Heldigvis var det i overvejende 
grad om råderne med det laveste relief, der 
var berørt af disse tværgående revner. På 
begge sider af alle revner blev der isat rustfri 
stålskruer med spændskiver, som skulle for
hindre, at der under udhugningen af revner
ne skete nedstyrtning af f.eks. figurdetaljer. 
Ved frihugningen til forskallingens samlin
ger viste det sig, at adskillige brædder sad 
løse, så de blev fæstnet til bjælkelaget med 
rustfri stålskruer. Alt rørlag på det blotlagte 
område blev fjernet. I stedet blev der med 
passende afstand isat stålskruer med spænd

skiver som bæreflader for gips/kalkmørtella- 
get. (Havde der været almindelig kalkmørtel 
uden gips, ville det være nødvendigt med 
genopsætning af rør eller kyllingenet). Gip
sen er sammenhængende som en plade, der
for var det tilstrækkeligt med anbringelse af 
skruer. En blanding af 65% modelgips og 
35% kalkmørtel tilberedtes. Efter udvanding 
med tryksprøjte blev materialet lagt på med 
ske (ikke udkast). Ved denne fremgangsmå
de opnås blandt andet, at materialet kommer 
ind overalt og ikke mindst får et godt greb i 
kanterne. Der lægges på i én arbejdsgang til 
få mm fra overfladen. Umiddelbart herefter 
lægges det afsluttende lag — ren gips — der 
afsluttes med glitning. Materialet har den 
store fordel, at hele tykkelsen kan lægges på i 
én arbejdsgang, uden at der opstår revner 
under optørring og afbinding. Restaurerin
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gen af loftet blev foretaget i afsnit, idet det 
var nødvendigt at udføre malerarbejdet, in
den stilladset blev flyttet.

Det havde fra starten været tanken at lim
farve loftet med mosfarve. Som spærrelag 
blev med sprøjtepistol påført en tynd sæb- 
ning. Det var vigtigt at fremskaffe en vandre
vet kridt med en varm tone, og det lykkedes. 
Grunden til, at mosfarven skulle påføres 
med sprøjtepistol, var den, at man derved 
undgik et alt for tykt lag farve.

Hovedgesimsen blev renset for den snavse
de og meget dårlige limfarvemarmorering. 
Restaureringen af stukværket blev udført ef
ter samme fremgangsmåde som på loftet. På 
grund af de mange skader var det nødven
digt at foretage en del udmalinger. Hertil be
nyttedes en stærkt fortyndet akrylfarve, da 
dette materiale har den egenskab, at det går 
godt i spænd med den bevarede carrara-mar- 
morering.

Trods gamle reparationer, som ikke let lod 
sig fjerne -  og dertil de nye udmalinger -  
formåede van Brachts frem ragende m arm o
rering stadig at sætte kvalitetspræg på gesim
sen såvel i detaljerne som i helheden. Den 
trukne stukprofil, som afslutter loftet i begge 
ender af salen, var på grund af store indgreb 
farvemæssigt så medtaget, at dens carrara- 
marm orering måtte retableres. Der blev an
vendt samme teknik som på hovedgesimsen. 
Som omtalt skulle der atter opsættes lærred i 
vægfelterne. Hertil valgtes en natur-hørdug, 
som blev sømmet til det faste rammeværk og 
derefter malet med en rød limfarve, der kun
ne harm onere med den røde farve i marmo
reringerne.

Restaureringen af de m arm orerede byg
ningsdele blev overdraget malermester Arne 
Back. Opgaven var meget krævende, bl.a. i

vurderingen af, hvor langt man skulle gå 
med retableringen af de dårligst udførte nye
re opmalinger, dernæst hvor mange partier 
der kunne retoucheres -  hele tiden med hen
blik på den store sammenhæng. Enkelte par
tier, såsom de oprindelige topbrædder i vin- 
dueslysningerne, blev meget skånsomt be
handlet. De utallige revner i murværket, 
hvoraf en del skyldes sætninger, blev hugget 
op og udfyldt med gips tilsat kalkmørtel og 
eftergået med gips udrørt i Spalatex gips- 
hærder. Et enkelt brystningsfelt var så m ed
taget af salte i pudslaget, at farvelaget måtte 
fjernes og bunden bygges op, så her blev der 
tale om en total opmaling.

Som helhed var skaderne i farvemæssig 
henseende mest udtalte i brystningsfelterne 
under vinduerne. Her blev det nødvendigt, 
også på grund af en dårlig kvalitet af m armo
reringen, at foretage forbedringer. Kaminer
nes grønne m arm orering blev efter en over
fladerensning behandlet efter sammen prin
cip.

Alle opmalinger og retoucheringen blev 
udført i olieteknik. Den afsluttende behand
ling af samtlige m arm orerede overflader 
blev udført med akryl-interiørlak på vandba
sis for at modvirke eftermørkning.

Den store sal stod nu færdig til aflevering. 
Som allerede nævnt så salen ud, som om vi 
ikke havde været der.

Denne artikel er i taknemlighed tilegnet 
stukmester Henry G. Thomsen.

Jørgen Høj Madsen

KILDER
R osenborg Slots arkiver.
H åndvæ rksm estrenes arbejdsbeskrivelser 
M alerm ester A rne Båcks rapport.
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E N G L I S H  S U M M A R Y

Restoration of the Long Hall at Rosenborg

The Long Hall at Rosenborg Palace in 
Copenhagen occupies the whole of the top 
floor in the three-storey high 17th. century 
building. The article deals partly with the his- 
torical development which resulted in the ap- 
pearance of the Hall in 1983, and partly with 
the major repair operation which in 1984-85 
was made possible because of a grant of
1,200,000 kroner from the Fund for General 
Purposes set up by A. P. Møller and his wife 
Chastine Mc-Kinney Møller.

The Hall was completed in 1624, and ori
ginally had a ceiling with 32 paintings in stuc- 
co frames and walls with gilt-leather tapes- 
tries. O f the original Hall the only elements 
which have been preserved until today are 
the basic dimensions -  45x8.5 metres -  and 
the two big gable-fireplaces which go right 
up to the ceiling. In addition there is the irre- 
gular spacing of windows with 5 windows on 
one side of a door and 6 on the other. The 
door leads into a cabinet in the Main Tower 
on the west side of the house. On the east 
wall there are 5 windows divided up by 3 
doors, of which the centre one is the access- 
door from the stair turret, while the two 
others lead into tower cabinets. In the gables 
the chimneys are each flanked by two bays.

The first important alteration took place 
about 1690, when the Brothers van Eichen, 
on the king’s orders, fitted out the walls of 
the Hall with 12 tapestries showing scenes 
from the recently-ended Scanian War. Be
cause of this many windows were covered up, 
and an element of baroque regularity in the 
room was achieved: wall-opening opposite 
wall-opening and window-pier (with tapes- 
try) opposite window-pier.

The next major alteration, which made the 
Hall a completely baroque room, was con- 
cluded in 1709. The walls and window-em- 
brasures, where they were not covered by 
tapestries, were marbled. The Renaissance 
ceiling was taken down and replaced by a 
plain barrel-vaulted stucco ceiling, resting on 
heavy, marbled cornices. The iconography of 
the ceiling was meticulously described in

1718. In the gables, around the fire-places, 
can be seen the four continents. Royal virtues 
and symbols are distributed in each of the 
ceiling’s four main sections. The two in the 
middle are occupied by the four major inter
nal political events in the king’s reign until 
then: the establishment of a standing army, 
navy and cavalry, together with what the 
peasants won in return  for the military bur- 
den: exemption from villeinage. These four 
relief friezes are particularly interesting be
cause they give relatively realistic representa- 
tions of peasants — a rare phenomenon in the 
early 18th. century.

In spite of the difficulties the old building 
presented, the effect of a distinguished baro
que state-room was achieved, in homage to 
the absolute monarch. In the motif »Ahnen- 
saal«, one of the favourites of the time, the 
might of the royal family is demonstrated. 
The foreign policy initiatives of one genera
tion can be adm ired on the tapestries on the 
walls, the internal policies of the next on the 
ceiling. O f the four generations which had 
lived in the palace, busts of the first two stood 
by the fireplaces in the Hall in its longitudi
nal axis, and of the last two over the doors in 
its transverse axis. At the meeting-point of 
the two axes can be seen, in the ceiling, large 
and brightly coloured, the national coat of 
arms. The four ceiling paintings are alle
gories about the State Insignia: Crown, 
Sceptre, Sword and Orb. When the Hall was 
finished it was a balanced blend of European 
architectural elements. The airy ceiling came 
from Italy; the hall of ancestors from Au- 
strian/South German baroque; the contem- 
porary political themes both from the Hall of 
Mirrors in Louis XIV’s Versailles and from 
his tapestry-manufactury, les Gobelins.

The modernisation of the Hall, and of the 
Palace as a whole, quickly showed itself to be 
inadequate. The house was too old-fashioned 
and too small. Its role as residence steadily 
shrank, and a new function as storage place 
for royal treasures and other belongings 
grew up. In 1833 Rosenborg and its collec-
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tions became a public museum. This devel- 
opment de facto meant that general mainte- 
nance of the building from then on (until 
very recently) was strictly limited, and that 
restoration-work on the Palace, as on the 
Hall, was undertaken within the category of 
major repairs, usually at the last possible mi- 
nute. In 1758-59 the stone window-frames of 
the house were replaced by wood and moved 
out to the alignment of the walls. The baro
que, marbled walls of the Hall were covered 
by grey-painted neo-classicist wooden panels. 
In 1772 it became apparent that the tier of 
beams between the first and second floors 
had rotted and would have to be replaced. 
The stone floor of the Hall, on grounds of 
weight — and economy — was replaced by one 
of painted wood.

In 1858 the newly appointed museum di- 
rector described the State of the Hall. The 
ceiling was full of cracks and threatened to 
fall down, because the supporting beam-ends 
had rotted. The wall tapestries had been bad
ly bleached because of the lack of screening 
in the windows they covered. In 1863 money 
was found for a new major repair. The ceil
ing was saved and the windows brought back 
to their original placing and appearance. 
The neo-classicist wood-panels were taken 
down and the marbling brought to light. The 
wooden floor was repainted.

The Hall had thus regained the essentials 
of its former baroque appearance, although 
it had not been possible to do anything about 
the tapestries. By 1917 they were in such 
poor condition that it was necessary to take 
them down. Money was provided for their 
restoration, which developed into the biggest
-  and certainly the longest -  operation in 
Danish conservation history. The work is not 
yet completed to this date, and now a re-con- 
servation has begun. The dismounting had a 
major effect on the appearance of the Hall. 
All the windows were re-opened and marbl
ed. Instead of the tapestries red hessian was 
put up on the walls. It was not intended that 
this should be a lasting arrangement, but it 
actually became so, because in the 1920s it 
was decided to transfer 9 of the 12 tapestries 
to the -  at that time -  newly completed palace 
of Christiansborg.

In the 1960s large-scale repairs were again 
necessary. Fire-prevention considerations 
made it necessary to lay a stone floor in the 
Hall. It was a floor of grey marble tiles, in
spired by the floor that would have been en- 
visaged in 1772 if that project had not been 
limited to the wooden floor. The other needs 
of the Hall had to be ignored on that occa- 
sion. In 1983 the museum celebrated its 150 
years’ anniversary, and it was then that the 
Mærsk Møller Fund presented the above- 
mentioned grant for the major repair-work 
which had become pressingly necessary. The 
task was simple to formulate but demanding 
to undertake. The ceiling had to be cleaned, 
the rusted nails removed, the cracks filled in 
and the whole white-washed. The marbling 
was to be restored and completed in places 
where it had peeled off. The hessian on the 
walls, which was disintegrating, was replaced 
by stretched canvas, which was painted to 
match the marbling. The work took IV2 
years. The methods and resulting observa
tions are presented in the following sum- 
mary.

Mogens Bencard

A preliminary survey of the Hall’s stucco ceil
ing was undertaken by master-stuccoer 
Henry Thomsen. In parallel, the National 
Museum’s Conservation Departm ent carried 
out a colour-layer investigation of the m ar
bled parts of the building, the embrasures 
and the woodwork. Next there was an evalu- 
ation of the character and extent of the dam 
age. On the basis of these preliminaries the 
major restoration of the Hall could begin.

The baroque stucco ceiling is completely 
hand-modelled. A wire-bound foundation 
for the plaster layer is nailed onto lathing. 
Groups of figures, leaf-work etc. are re- 
inforced by forged nails and criss-crossing 
metal wire.

The damage mainly took the form of a 
splaying out of the two gables, which had gi
ven rise to a yawning gap between ceiling and 
wall. Because of the damp soaking through 
from the walls many of the nails had disinte- 
grated and the bundles of reeds which form 
the core of the figures had expanded, caus-
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ing cracking and splitting. Many stucco 
pieces had to be taken down. Iron nails and 
bundles of reeds in large quantities had to be 
removed. T h e  nails were replaced by stain- 
less-steel screws with washers as a bearing- 
surface. T h en  the stucco pieces could once 
m ore be put in place.

T h e  whole ceiling was systematically check
ed. T h e  many cracks were cut out. In the 
areas where this process might have entailed 
d anger o f  knocking down pieces of nearby 
stucco, before the cutting-out tem porary 
steel screws with washers were inserted on 
both sides o f  the crack. Areas o f various sizes 
were cut down and the reed-layer taken 
away; instead, at suitable intervals, stainless- 
steel screws were inserted with washers as a 
bearing surface for the new plaster layer.Af- 
ter moistening by pressure-spray a substance 
consisting o f 65% plaster-of-Paris and 35% 
chalk-mortar was laid on by trowel until a few 
millimeters from  the surface. T h e  outermost 
thin layer was applied with pure  plaster-of- 
Paris and then  polished.

T h e  ceiling had in the course o f time been 
white-washed many times and was in a very 
dirty condition. T h e  surface was rinsed with 
water and pressure-sprayed, and then paint
ed with white moss-distemper, which added  a 
warm tone to its appearance. T h e  powerful 
main cornices had been covered with recent 
C arrara  marbling. After this was removed a

marbling of high quality, the work of Chris
tian van Bracht, was revealed.

After the repair o f  the stucco, the colour- 
ing o f the cornices was renovated.

T h e  investigation o f the window-embra- 
sures which had been covered, until 1917, by 
Christian IV's tapestries, was carried out to 
discover whether they had been marbled, 
like those that had not been concealed, to 
give the illusion o f panelling, using different 
colours o f marbling on a plaster base with 
added  marble-dust (mentioned in the written 
sources). It was discovered that the windows 
which had been concealed had not been 
m arbled until after 1917.

The quality o f the marbled parts of the 
building, because of the many redecorations 
and  repairs, was extremely variable. From 
the start of the restoration there was no in
tention to uncover earlier layers; only conser- 
vation/restoration of the existing appearance 
was in question. In individual sections, how
ever, because of the salt damage from the 
work on the walls, it became necessary to 
undertake total repainting.

In the wall sections new canvas was set up; 
it was painted with a red distemper to har- 
monize with the red marbling.

T h e  Hall then was finished and ready, 
looking in one sense as if we had never been 
there.

Jørgen Høj Madsen



Vikingernes brug af træ
— Grimstrupgraven

A f  C l a u s  M a l m r o s

Tværsnit

Tangentialsnit

Fig. 1. Opbygningen a f  løvtræ (efter Danmarks Natur, bind 6. 1969).

Vikingetidens træarbejder er velkendt fra de 
store norske skibsgrave, hvor skibene med 
deres udstyr og våben, køretøjer, slæder, sen
ge og husgeråd er bevaret. Også danske 
skibsfund som Skuldelev-skibene giver oplys
ninger om fartøjernes konstruktion, mens 
der navnlig fra byudgravninger f.eks. i H e
deby er bevaret hustøm mer og dagliglivets 
redskaber af træ. Endelig findes rester af 
træbyggede veje og broer fra vikingetid, 
f.eks. broen over Vejle Adal ved Ravning E n
ge. Fælles for alle disse fund er, at træet er 
bevaret, fordi det har ligget i kolde, iltfrie 
omgivelser under  vand eller tykke jo rd - og 
moselag, der har forhindret bakterier og 
svampe i en fuldstændig tilintetgørelse af 
træet.

Langt de fleste oldtidsfund er imidlertid 
gjort i jo rd - eller sandlag, hvor luften har 
haft let adgang, og de nedbrydende organis
m er har kunnet trives så godt, at alle gen
stande af organisk materiale såsom træ, 
skind, læder og horn  er helt forsvundet. T il
bage er kun våben, redskaber og smykker af 
sten og keramik, samt mere eller m indre 
nedbrud te  metaller. Når sådanne fund  vur
deres, glemmes det let, at de bevarede gen
stande kun er en lille del af det, der op rinde
lig var til stede.

I heldige tilfælde kan dog også tilsynela
dende dårlige jo rd lag  give fund af organiske 
materialer, men her skyldes bevaringen helt 
andre  forhold end beskrevet ovenfor. U nder 
nedbrydning  af jern- og bronzegenstande
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Fig. 2. P lan over Grimstrupgraven.
1 1. Områder forstyrret a f  gravemaskine.

2. Kammervæg a f  lodrette planker.
' J 3. Gr avlejeindram ning a f  vandrette planker.

4. Skeletrester.
5. Bemalet trælag.
6. Hvæssesten.
7. Jernkniv.
8. Sværd.
9. Sporer.

10. Økse.
11. Søm.
12. R  ing med krampe.
13. Stigbøjler.
14. Bidsel.
15. Remspænder.
16. Dyyige a f  seletøj.
I. Stoumann del.

dannes metalsalte som rust og ir, og disse sal
te kan virke konserverende på træ, læder og 
stof, som har ligget umiddelbart op ad metal
sagerne. N år je rn e t  ruster, bliver det angre
bet af ilt og vand, og u n d er  nedbrydningen 
opstår de velkendte røde rustskorper, der 
vokser udefte r  og im præ gnerer de nærmeste 
omgivelser. Træ kan u n d e r  sådanne forhold 
bevares som en slags forstening i en rust
klum p — en rustinkrustation — hvor træets 
celler er mere eller m indre udfyldt med m e
talsalte. I nogle tilfælde er cellernes vægge 
bevaret, så selv de mindste detaljer er synlige, 
i andre  tilfælde er væggene opløst, og der er 
efterladt et aftryk i rustforbindelserne.

Bestemmelse a f  træ
Træresterne kan, hvis bevaringstilstanden er 
god nok, bestemmes u n d e r  mikroskop ved 
50 til 175 ganges forstørrelse, m en rustinkru- 
steret træ er ofte vanskeligt at have med at 
gøre. Det skyldes, at materialet er meget 
sprødt og let smuldrer, således at det er m e
get svært, for ikke sige umuligt, med en 
skarp kniv at skære de snitflader, som n o r
malt undersøges. I stedet må det rustinkru- 
sterede træ brækkes eller spaltes med stor 
forsigtighed. Ved betragtning af b rudf lader
ne u n d er  mikroskop kan det da lykkes at o p 
nå et tredimensionalt billede af veddets 
struktur.

Træ er opbygget a f  forskellige typer væv, 
som er sammensat af celler med ganske be
stemte funktioner (fig. 1). Når træprøver skal 
bestemmes, iagttages vævenes og cellernes 
struktur, der er karakteristisk for de enkelte 
træslægter. Desuden undersøges orinterin- 
gen af fibrene og marvstrålerne, der i det 
levende træ går henholdsvis på langs gen
nem stammen og på tværs fra marven ud til 
barken. Tilsammen giver de oplysninger om, 
hvilken træart der undersøges, hvordan ved
det er udskåret, samt hvilke styrkeegenska
ber det færdige produkt har haft.

G rimstrup gra ven
I 1983 er der ved Grimstrup, nær Esbjerg 
gjort et fund  af en vikingegrav fra 900-årene 
med interessante træ- og tekstilrester.1 Gra
ven, der er undersøgt af Esbjerg Museum, 
bestod af  et nedgravet kam m er bygget af lod
rette planker. Oprindelig var det dækket af 
en høj (fig. 2). Den døde kriger lå med våben, 
sporer m.m. på et gravleje, der afgrænsedes 
a f  kammervæggen og nogle planker; ligets 
overkrop var dækket af et bemalet trælag. 
Ved gravlejets sydside fandtes en jernøkse, 
og i et hjørne af kammeret var der en større 
samling rideudstyr. En spydspids af je rn  lå 
om kring Vc2 m over gravens bund. Kamm er
grave som denne opførtes for vikingetidens 
stormænd og er velkendte fra flere fund f.eks.
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Jellings nordhøj, Mammen og Hørning.
U ndergrunden  og gravfylden bestod af 

sand. I det sure miljø var træet især bevaret i 
rustinkrustationer tæt op ad je rngenstande
ne. Men der blev også fundet stærkt opløste 
trærester uden kontakt med metal; det gæl
der f.eks. dele af kammerlåget, gravlejets 
indram ning og det bemalede trælag.

Ved konserveringen af jernsagerne må 
rustskorperne fjernes, og det var derfo r n ø d 
vendigt forinden at undersøge de organiske 
materialer. Efter en gennemgang af  fu n d 
stoffet på Konserveringsanstalten for m use
erne i Ribe og Ringkjøbing am ter i Ølgod 
blev der udtaget små prøver til materialebe
stemmelse på Nationalmuseets naturviden
skabelige afdeling.2

Trækammer
Af låget, der har dækket det 2 x 3 m store og 
1,3 m høje kammer var bevaret stærkt for- 
muldede, brunlige træfragmenter, som kan 
bestemmes til eg, Quercus sp. Det er ikke helt 
uventet, idet eg på g rund  af sine gode egen
skaber -  styrke, spaltelighed og holdbarhed -  
gennem hele oldtiden har været anvendt til 
tømmerkonstruktioner, der var beregnet på 
at skulle holde længe, f.eks. Trelleborg, Rav- 
ning Enge broen og de tidligere nævnte kam
mergrave.

I nogle anlæg, f.eks. i stenalderens enkelt
grave, ses, at jo rdgravede stolper og andet 
egetømmer er svedet på overfladen. Herved 
opnås en forlænget holdbarhed af træet, for
di bakterier og svampe ikke finder næring i 
trækullet, og den endelige nedbrydning af 
veddet bliver udsat. Denne forholdsregel er 
dog udeladt ved anlæggelse af Grimstrup- 
graven.

Fig. 3 .Jernring  med krampe i radiært udkløvet egebræt. 
Rekonstruktion.

Gravleje
A f gravlejets østgavl var bevaret stærkt oplø
ste rester a f  en kantstillet planke af egetræ. 
Der blev fundet nogle få jernsøm , m en det er 
ikke klart, hvordan de har siddet i træet. På 
sømmene, der er konserveret, var der spor af 
ubestemmelige træstrukturer. Bedre bevare
de vedrester ses i rustskorpen på en krampe 
med tilhørende jern ring , der lå ca. 15 cm 
u den  for gravlejets østgavl (fig. 3). Træet er 
også her bestemt til eg, og orienteringen af 
fibre og marvstråler viser, at k ram pen er slå
et igennem et radiært udkløvet bræt, hvorpå 
kram pens spidser er vajnet. Planker, der er 
udkløvede på denne måde, slår sig ikke og er 
velegnede til mange formål, ikke mindst til 
vikingeskibenes bord planker.

Spyd
I spydspidsens hule ende er bevaret rester af 
et skaft af ask, Fraxinus sp. (fig. 4). Veddets 
marvstråler er parallelle, hvilket viser, at 
skaftet er fremstillet af udkløvet træ (som på 
et m oderne haveredskab). Asketræ er hårdt 
og elastisk og er særdeles velegnet til træskaf
ter a f  enhver art. I jerna lderens mosefund er 
spydskafterne af ask, og samme træart er an 
vendt til knivskafter bl.a. i gravene fra 
Sdr. Onsild.
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Pig. 4. Spydspids a fjern  med sølvornamenter og messingsøm (konserveret). T il højre tværsnit a f  asketræs- 
skaft. M arv stråle mes orientering er skitseret. Foto R F N , Konserveringsanstalten i Ølgod.
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Fig. 5. Sværdfæste. T il venstre foto, der viser tykke rustbelægninger med tøj- og trærester. I midten røntgenfoto, der 
viser sværdfæstets sammensætning. T il højre rekonstruktion a f  sværdets håndgreb a f  elletræ. Foto R F N , Konserve
ringsanstalten i Ølgod.

Sværd
Ved den dødes venstre side lå et tveægget 
jernsvæ rd  med håndgreb  og skede af træ. 
Sværdets fæste består af underhjaltet,  h ån d 
grebet og overhjaltet, som øverst afsluttes af 
fæsteknappen (fig. 5). H åndgrebet er af elle
træ, Alnus sp., der er omviklet med en smal 
læderstrimmel.

Den øvre ende af fæstet er knækket, hvil
ket gør det muligt at undersøge håndgrebets 
konstruktion. I brudfladen ses, at grebet er 
sammensat af to stykker elletræ, et større 
stykke som næsten helt omslutter sværdets 
jerntunge, og et m indre stykke, der er indsat 
i en fals i det første stykke. Fibrene er på 
begge stykker orienteret i sværdets længde
retning, mens marvstrålernes orientering er 
forskellig. På det store stykke er de vinkelret 
på tungen og på det indsatte stykke parallelt 
m ed tungen. De to stykker træ er forarbejdet 
af ved, der er udspaltet af en stamme eller 
tyk gren.

At håndgrebet er sammensat på denne 
måde, kan kun forklares med, at det er sat på 
tungen, efter at fæstets metaldele var m onte

ret. Antagelig har træstykkerne været om 
hyggeligt tilpassede og limede, men skønt 
sammenføjningen er styrket ved omvikling 
m ed en læderstrimmel, må konstruktionen 
anses som svag. Et håndgreb forarbejdet af et 
enkelt træstykke ville være bedre egnet til at 
modstå de kræfter, der virker, når sværdet er 
i brug.

En rimelig forklaring på håndgrebets kon
struktion er, at det oprindelige greb er gået 
itu, og på et senere tidspunkt er det erstattet 
af et nyt, som er monteret, uden  at sværdfæ
stet er adskilt. En sådan reparation har været 
relativ nem at udføre i elletræ, hvis ved er 
hom ogent og nemt at forarbejde.

Skede
På begge sider af sværdets klinge er bevaret 
rester a f  en skede af bøgetræ, Fagus sp., hvis 
fibre løber i sværdets længderetning (fig. 6). 
Konservator Frances Roberts fra Ølgod har 
foretaget en indstøbning i epoxy af et tvær
snit af sværdet og skeden. Præparatet viser, 
at marvstrålerne i træet er parallelle med 
klingens flade sider, hvilket må betyde, at
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Fig. 6. Brudstykke a f  skede a f  bøg. Derunder rekonstruk
tion. Foto R FN , Konserveringsanstalten i Ølgod. Øver- 
ste billede ca. 1 :0,6.

skeden er forarbejdet af radiært udkløvet 
bøgetræ.

Antagelig har udgangspunktet været et en 
kelt bræt, som er kløvet på langs i to halvdele. 
Hvert stykke er dernæst udhulet svarende til 
klingens form, og til sidst er de to halvdele 
limet, idet man sikrede sig, at spaltefladerne 
passede nøjagtigt sammen. På den måde vil 
man opnå et langt stærkere sammenføjning, 
end hvis to helt forskellige b ræ dder skulle 
høvles plane og limes.

Valget af bøgetræ kan forklares med, at 
veddet er let at spalte, hårdt og vanskeligt at 
bøje. Navnlig det sidste er vigtigt for at be
skytte sværdet mod at lide overlast. Mindre 
heldigt er til gengæld, at bøg let slår sig, når 
det bliver fugtigt. Et tyndt lag af opløst orga
nisk materiale på skedens yderside er måske 
rester af et læderovertræk, som skulle forhin
dre træet i at blive vådt.

Økse
Ved gravlejets sydside lå krigerens andet ho
vedvåben, jernøksen, i hvis skafthul var beva
ret dele af et skaft af navr, Acer campestre L.

(fig. 7). Træets fibre følger skafthullets re t
ning, men orienteringen af  marvstrålerne er 
forskellig i hullets to ender. I den ende, hvor 
skafthullet afløses af sidefligene, er marvstrå
lerne parallelle med øksens æg; det er her, at 
skaftet har raget ud. De parallelle marvstrå
ler viser, at der er anvendt ved, der er udklø
vet af en større træstamme eller gren. Såvel 
forarbejdningen som orienteringen i skaft
hullet modvirker, at skaftet flækker under  
brugen. (Et m oderne økseskaft a f  ask er u d 
skåret og tilpasset på samme måde).

I den modsatte ende af skafthullet forløber 
marvstrålerne i flere retninger, hvilket tyder 
på, at skaftets korte ende her er flækket u n 
der  fastbankning. Der er ingen spor a f  en 
indslået kile, men det kan ikke udelukkes, at 
en sådan oprindelig har været til stede.

Navr er en smidig træsort, der ligesom den 
nært beslægtede ahorn  er anvendt til værk- 
tøjsskafter helt op til nyere tid. Vikingerne 
synes at have haft en forkærlighed for økse
skafter af navr, der også op træ der i en grav 
fra T ræhede ved Vojens og to grave fra Sdr. 
Onsild ved Hobro. Fra Stengade gravpladsen

5 cm

Fig. 7. Økse med skaft a f  navr. Orienteringen a f  marv
stråler i skafthullets to ender er angivet. Foto R F N , 
Konserveringsanstalten i Ølgod.
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på Langeland er et økseskaft bestemt til løn
slægten Acer sp., der ud over navr om fatter 
spidsløn og ahorn. Ved af  disse træ arter kan 
være svære at skelne fra h inanden, og hvis 
bevaringstilstanden er dårlig, er det kun m u 
ligt at foretage en bestemmelse til slægten Acer.

De jyske fund  ligger uden  for den nuvæ
rende  nordgrænse for vildtvoksende navr, 
d e r  går gennem  det østlige Slesvig-Holsten, 
Sydfyn og Sydsjælland. Om træet har haft en 
større udbredelse i oldtiden, eller vikingerne 
har  forsynet sig m ed økseskafter udefra, kan 
ikke afgøres. I det samtidige Hedeby ved 
Slesvig findes ved af navr og ahorn, der er 
anvendt til redskaber. H er må træet være til
ført byen fra oplandet eller fra fjernere egne.

K niv
Ved lænden af liget lå en jernkniv  med h ån d 
greb af  læder. Undersøgelser a f  fibrenes ori
entering afslører, at grebet antagelig har be
stået af læderskiver, der er sat ned over tu n 
gen, en metode som også benyttes i dag. 
Trægreb er ellers det normale for vikingeti
dens knive og kendes fra m ange grave, f.eks. 
Sdr. Onsild, Fyrkat og Stengade.

Bemalet trce
Den døde er fra hovedet og ned til lænden 
dækket af et tyndt farvelag med lyse bånd
slyng på en mørk blålig g rund  (fig. 2). Dette 
lag hviler på et millimetertyndt lag stærkt 
sammenpresset, opløst træ, som i en enkelt 
lille prøve er bestemt til el, Alnus sp. Om d en 
ne prøve er repræsentativ for trælaget som 
helhed er uvist, idet lagets store udbredelse 
taler for, at det er sammenføjet af flere 
stykker.

U n d er  trælaget er konstateret et tyndt lag 
af skind eller læder, nu næsten helt opløst, 
som kan være rester a f  et overtræk på inder
siden; det kan dog også stamme fra den

dødes klædedragt eller fra skind brugt til 
indhylning af liget.

Seletøj
U den for kisten, i kammerets sydøstlige hjør
ne, lå en samling rideudstyr. U nder udgrav
ningen iagttoges stærkt opløst træ, som for
modentlig er dele af en ridesadel. På et tre
kantet seletøjsbeslag af  forsølvet je rn  fore
kom m er vedrester, der er bestemt til slægten 
løn, muligvis spidsløn, Acer cfr. platanoides L. 
Det er uvist, om træet tilhører den omtalte 
sadel.

Strigle?
Redskabet (fig. 8), der lå sammen med seletø
jet, er formet som et smalt jernblad, hvis u d 
buede æg er tandet. Ryggen er omsluttet af 
et træstykke a f  hassel, Corylus sp., hvis fibre 
følger genstandens længderetning. Træet sy
nes at have fungeret som et håndtag, hvor 
bladet har været indsat i en langsgående fu 
re. Det har yderligere været fæstet i hver en 
de med en udham re t  torn, som ikke har ku n 
net bevares. På g rund  af svam penedbryd
ning og sam m enpresning kan det ikke afgø
res, om skaftet er fremstillet af udkløvet 
stammeved eller et ru n d t  grenstykke.

Konklusion
Undersøgelserne af træresterne fra Grim- 
strupgraven viser, at det trods bevaringsfor- 
holdene er muligt at bestemme det meste af 
træet til slægt eller art og samtidig få oplys
ninger om forarbejdning og anvendelse. Val
get af træart er nøje afstemt efter den funk
tion, det var tiltænkt. Solide konstruktioner 
som gravkam m eret og gravlejet er udført  i 
eg. Til våben og redskaber stilledes andre 
krav. Ask er benyttet til den stærke og elasti
ske spydstage. Sværdskeden, der skulle være 
stærk og stiv, er af bøg, mens det smidige

Fig. 8. Strigle (?) med skaft a f  hassel. Foto R F N , Konserveringsanstalten i Ølgod. Målestok ca. 1:1. 
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Fig. 9. Ved tørring svinder veddet i tre retninger: længden, radiært og tangentialt. Svindet er størst i den tangentiale 
retning, hvilket medfører, at stammen revner. Radiært udkløvet ved, markeret med tyk streg, skrumper, men bevarer 
formen. Andre former fo r  udskæringer bliver mere eller mindre skæve. B. Brorson Christensen del.

økseskaft er af navr. Af andre træarter er 
anvendt el til den komplicerede reparation af 
sværdfæstet, samt til det bemalede trælag. 
Hassel er brugt ti! greb på en strigle, og en 
delig er også spidsløn benyttet.

Karakteristisk for træhåndværket er, at 
udgangsmaterialet er radiært udkløvet træ 
fra stammer eller tykke grene. Ved kløvning 
bearbejdes træet i frisk tilstand med kiler, 
køller og økser. Eg og bøg, der kendetegnes 
af meget brede, store marvstråler, giver plan
ker, hvor marvstrålerne ses som det karakte
ristiske spejl. Radiært udkløvet ved har gode 
egenskaber. Når det tørrer, svinder det især 
tangentialt -  på tværs af planken -  og det er 
utilbøjeligt til at revne og slå sig, som træ der 
er udkløvet på tværs eller på skrå af marv
strålerne (fig. 9).

Endelig er den videre forarbejdning let at 
udføre med økse, kniv eller høvl. I vikingeti
den har save ikke været benyttet ved fremstil
ling af planker. De synes overvejende at være 
brugt ved afkortning af udkløvet træ. Den 
grundlæggende teknologi har ældgamle rød 
der og har inden for mange om råder holdt 
sig helt op til nyere tid og genfindes også i 
vore dage, selv om maskinel forarbejdning 
har overtaget mere og mere af det gamle 
håndværk.

Undersøgelsen som helhed giver gode eks
em pler på vikingetidens højt udviklede træ
teknologi og er således i god overensstem
melse med den viden, vi tidligere har erhver
vet fra de velbevarede træ fund som vikinge
skibe, vogne, bygningsrester og husgeråd. 
Grimstrupgraven forøger kendskabet til an 
vendelsen af træ til våben og almindelige 
redskaber fra såvel krigerens som håndvæ r
kerens hverdagsliv.
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E N G L I S H  S U M M A R Y

The wood technology of the Vikings, in the light 
of the Grim strup grave

Near G rim strup in Southwest Ju tland  a 
chamber-grave from  the lOth. century has 
been found, containing a warrior buried with 
weapons and riding equipm ent (fig. 2). T h e  
grave was excavated by Esbjerg M useum and 
briefly discussed in preliminary papers. T he  
subsoil and  grave-filling were acid sand, and 
wood, textiles and  leather were found as 
rusted incrustations or more rarely without 
contact with metal.

A sample from the tom b’s lid has been 
identified as oak — Quercus sp. At the bottom 
of the tomb there was a rectangular grave
bed with side-planks, one o f which was of 
oak. Nearby there was an iron ring with a 
cramp, on which rem nants o f  oakwood were 
also found (fig. 3). T h e  direction o f the fibres 
and  medullary rays shows that the cram p had 
been em bedded  in a radially split board.

T h e  w arrior’s equipm ent included an iron 
spear with its shaft o f  ash, Fraxinus sp. and a 
sword with a hilt o f  alder, Alnus sp. (figs. 4-5). 
T h e  hilt is composed of two pieces o f  wood 
with the same fibre-direction but with differ- 
ent direction of medullary rays. Presumably 
it is a substitute for the original hilt, which 
has been destroyed. T h e  sheath is of beech, 
Fagus sp., and is made o f two jo ined parts 
(fig. 6). T h e  direction of the fibre and the 
medullary rays shows that the sheath has 
been m ade from radially split wood.

A nother weapon is the iron axe with its 
shaft of field maple, Acer campestre L. (fig. 7). 
T h e  medullary rays are oriented parallel to 
the cutting edge o f the axe, as they would be 
on a m odern  axe. Maple seems to have been 
particularly popular for axe-shafts with the 
Vikings in Denm ark and has been found in a

grave from Træhede and two graves from 
Sønder Onsild. From Stengade there is a 
shaft o f  Acer sp.

A m ong the more ordinary equipment 
there is an iron knife. Normally the shaft 
would be o f wood, but here slices of leather 
have been used around  the shank of the 
knife.

T h e  most unusual find in the Grimstrup 
grave is a layer o f  strongly compressed wood 
with painted decorations; it covers the body 
from the head to the loins. A small sample 
has established that it is o f  alder, Alnus sp. 
(fig. 2).

At the bottom of the tomb, in a corner, was 
found a heap o f horse-equipment. On a har- 
ness-plate appear remains o f maple wood, 
presumably Norway maple, Acer platanoides 
L. Am ong the harnesses lay a toothed iron 
object, probably a currycomb, with a shaft of 
hazel, C ory lus sp. (fig. 8).

Investigation of the wood from Grimstrup 
shows aspects o f highly developed wood 
technology in the Viking Age. T he  choice of 
type o f wood is undertaken  with care, and 
the wood is p repared  in a appropriate  way. 
T h e  results fit well with our knowledge of the 
wood-crafting of the time, as we know it from 
the better-preserved wood-finds of Viking 
ships, vehicles, bridges, construction-remains 
and  domestic utensils. T h e  Grimstrup grave 
increases knowledge o f the use of wood for 
weapons and ordinary tools, and contributes 
to the sketching o f a picture of both the war
rio r’s and the craftsm an’s everyday lives.

Claus Malmros
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Mønter, myter og Mopsos
A f  J a n  Z a h l e

Fig. 1. Kort over Lilleasien med, Alexander den Stores rute 3341333 f.K r . Tegning: Poul Christensen.

I foråret 334 f.Kr. gik Alexander den Store 
med sin hær over Hellesponten til Asien for 
at bekæmpe det vældige Perserrige, som si
den midten af det 6. årh. f.Kr. havde beher
sket Lilleasien og i begyndelsen af det 5. årh. 
endog havde invaderet og hærget selve Græ
kenland. Hele det følgende år drog han gen
nem Lilleasiens mange gamle kulturom råder 
(fig. 1). Overalt fandtes traditioner og sagn 
om gamle forsvundne riger og om de mange 
byers ru iner og mindesmærker, som Alexan
der fik forevist og forklaret.

I dag kender vi kun en brøkdel af den 
mundtlige og skriftlige tradition, som man 
rådede over på Alexanders tid, og som i øv
rigt ofte kan påvises at være direkte fejlagtig. 
Kun sjældent har man derfor mulighed for

at skelne mellem på den ene side digt og rene 
myter, og på den anden overleveringer, som 
kan behandles som historisk kildemateriale. 
H er  kom m er nu arkæologiske fund  og tyd
ningen af  de lilleasiatiske og orientalske 
sprog os til stor hjælp. Overraskende nok vi
ser det sig ofte, at et tilsyneladende sagnag- 
tigt og usikkert overleveret materiale har en 
historisk kerne af største interesse. Helte i de 
homeriske digte og i de mistede digte om 
hjemrejserne efter den trojanske krig kan 
endog pludselig forstås som virkelige perso
ner og ses i en spændende sammenhæng.

Efter et helt års frem march i Lilleasien nå
ede Alexander til Kilikien nær grænsen til 
Syrien. H er besøgte han to oldtidsminder. 
Historien om det første, der kun var knapt

115



400 år gammelt, fortæller os lidt om kends
gerninger og fantasi i grækernes kendskab til 
fortidsmindesmærker. Med det andet måske 
850 år gamle m onum en t er vi midt inde i de 
konkrete problemer, som skal behandles i 
denne  artikel.

Nær Tarsos passerede Alexander en stor 
ruinby, og ved foden af dens m ure  så han et 
assyrisk m onum en t kronet a f  en kongesta
tue. Kongen var fremstillet, fortæller Arrian 
i sin Alexander-biografi fra det 2. årh. e.Kr., 
»med hæ nderne  slået sannnen mod h inan
den sådan om tren t som når  man slår dem 
sammen til bifaldsklap«. A lexander fik også 
oversat den  assyriske kileskrifttekst ned en 
under: »Sardanapalos, Anakyndaraxes’ søn 
har bygget Anchialos og Tarsos på én eneste 
dag. Men du frem mede, æd, drik og fornøj 
dig: for alt andet i menneskelivet er ikke så 
meget værd som dette her.« Indholdet blev 
forklaret. »Dette her« skulle hentyde til hæ n
dernes »bifaldsklap«, og »fornøj dig« skulle 
have en uanstændig betydning.

En sådan morale på et assyrisk m onum ent 
er naturligvis det rene vrøvl og digt baseret 
på en fejlagtig tolkning af statuens gestus. 
Kan vi på den baggrund nu  tro på, at statuen 
var assyrisk, at kongen stod som beskrevet, 
og at bygningen af Anchialos og Tarsos vir
kelig omtales? Assyriske kilder fra tiden lige 
efter 700 f.Kr. og tekster nedskrevet i Baby
lon i begyndelsen af det 3. årh. f.Kr. forkla
re r  heldigvis sagens rette sammenhæng. As- 
syrerkongen Sankerib (704-681 f.Kr.), søn af 
Sargon II, undertrykte i året 696 f.Kr. et op 
rø r  i Kilikien, hvor i øvrigt græske soldater 
spillede en betydelig rolle: Han opstillede et 
sejrsm onum ent med bl.a. en statue af sig 
selv, og det må være netop den, Alexander 
fik forevist. Fra udgravninger i Assyrien ken
der vi statuer (fig. 2) med den omtalte h ån d 
stilling. Moralen i assyriske sejrsindskrifter er 
naturligvis anderledes grum, end den Alex
ander  blev præsenteret for, men vi ved, at 
Sankerib i sin indskrift faktisk omtalte, at han 
genopbyggede Tarsos!

Overleveringen om Alexanders besøg ved 
det gamle m onum ent ru m m er således flere 
rigtige oplysninger, end man umiddelbart 
tu rde tro på baggrund af de iøjnespringende 
fejl, men uden den arkæologiske og uafhæn-

Fig. 2. Assyrisk gudestatue fra  N im rud. Ca. 80Ü f.K r. 
British Museum. H : 1,6 m. Også konger fremstilles med 
håndfladerne mod hinanden foran kroppen.
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Fig. 3. Forsiden a f  stater fr a  Aspendos. 2. halvdel a f
5. årh. f.K r. 2:1.

gige skriftlige overlevering ville vi ikke kun
ne skille fantasi og anekdote fra virkelig
heden.

Kort tid efter denne episode nåede Alex
ander med sin hær frem til Mallos. H er ofre
de han ved den græske spåmand Amphilo- 
chos’ grav, som ifølge den  græske overleve
ring må dateres til ca. 1175-1150 f.Kr. De 
græske myter fortæller nemlig, at Amphilo- 
chos i året før den trojanske krig sluttede, 
sammen med sine folk og de andre  berømte 
spåmænd, Kalchas og Mopsos, drog mod øst, 
hvor de sammen -  eller hver for sig -  g ru n d 
lagde mange byer: Phaselis i Lykien, Perge 
og Aspendos i Pamphylien, Selge i Pisidien 
nord for Aspendos, Mallos, Mopsouestia og 
Mopsoukrene i Kilikien, Posideion på græ n
sen mellem Kilikien og Syrien. Da grækerne 
daterede Trojas fald præcis til året 1184 
f.Kr., kan vi altså nogenlunde beregne det 
formodede tidspunkt for Amphilochos’ død.

Hvordan skal vi i dag forholde os til en 
sådan overlevering, som beskriver en græsk 
kolonisation østover, der kendes fra spredte 
kilder fra 7. årh. f.Kr. til senantikken, og som 
om handler begivenheder i den sene bronze
alder, ca. 850 år før Alexander den Store? 
H an  var imidlertid slet ikke i tvivl: Mallos fik 
skattefrihed på grund  af sin græske oprin 
delse.

Ligesom de allerfleste grækere troede 
Alexander nemlig, at den trojanske krig hav
de fundet sted, og han og hans samtidige så 
deres kamp mod perserne som en fortsættel
se af denne krig og som hævn for Dareios’ og 
Xerxes’ invasioner i Grækenland i 490 og 480 
f.Kr. Det havde derfor stor symbolsk betyd
ning, at Alexander lige efter overgangen

Fig. 4-5. Bagsiden a f  statererfra Aspendos. 2. halvdel 
a f  5. årh. f.K r . 2:1.

over Hellesponten i Troja/Ilion ofrede til 
A thena og »nedtog nogle af de hellige våben, 
som endnu  bevaredes fra den trojanske krigs 
tid« (Arrian). Men at han kunne  det, t ro r  in
gen på i dag. Det samme gælder f.eks. også 
for beretningen om, at der i Athena-hellig- 
dom m en i Lindos på Rhodos skulle have væ
ret offergaver fra Kretas kong Minos, helten 
Herakles, Menelaos og fra selveste den skøn
ne Helena, hvis bortførelse var årsagen til 
den trojanske krig. Den m oderne forskning 
er endog meget tvivlende over for eksisten
sen af »Den trojanske krig« og derm ed  na
turligvis over for dens stedfæstelse og date
ring samt beretn ingerne om store gerninger 
af helte og spåmænd, som knyttedes til sag
nene om Troja og om heltenes hjemrejser. 
Uden lokalt kildemateriale, der er helt uaf
hængigt af den græske litterære tradition, 
kan vi således ikke vurdere  overleveringerne 
om en eventuel græsk kolonisation af Lillea
siens sydkyst allerede ca. 1 175 f.Kr.

Den kgl. Mønt- og Medaillesamling modtog i 
1986 en m ønt fra Aspendos i Pamphylien 
som gave fra Selskabet Den kgl. Mønt- og 
Medaillesamlings Venner. Den er et enestå
ende billeddokument til belysning af forestil
lingerne ca. 400 f.Kr. om Aspendos’ mytiske 
grundlæggelse i den  sene bronzealder. Sam
tidig kaster den et interessant lys over Aspen
dos’ politiske og kulturelle forhold på frem- 
stillingstidspunktet.

Sø\v-siglos fra Aspendos, 5,29 g (fig. 6-7).
Forside: Rytter mod højre iført rejsehat 

(petasos) og kappe (chlamys). I sin løftede 
højre hånd holder han en lanse, som er rettet 
skråt nedad. Hestens hale er bundet op, så
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Fig. 6.

den  fremstår kort og massiv. Manken mellem 
ø re rne  er også bundet op. Motivet er omgivet 
a f  en perlekreds, som har været for stor til at 
kunne være på den afmålte og groft formede 
mønt.

Bagsiden: Vildsvin m od venstre med løftet 
hoved. Det er bagfra blevet såret a f  en lanse, 
som sidder i venstre flanke. Ned fra såret, 
bloddråber. Over dets hoved ses et E, fo rne
den  et V, og u n d er  hovedet et S, det første og 
de to sidste bogstaver i indskriften e s t w e d i - 

i v s  = det græske aspendios, dvs. tillægsordet 
aspendisk med siglos underforstået. Flere 
bogstaver og en del a f  perlekredsen er igen 
uden  for selve mønten. Foroven er ind
stemplet et kontramærke: en firkant med 
punkt i og »blade« ud for hvert hjørne. H eri
mellem V-tegn. Hele fremstillingen i forsæn
ket såkaldt »incus«.

Der kendes mange forskellige stempler i 
rytter/vildsvin-serien (fig. 8-10). Rytteren ri
d er  snart mod højre, snart mod venstre, vild
svinet kan også vende begge veje, og det en 
ten løber, går eller står. Den nye mønt hører 
til den  sjældne variant, hvis vildsvin er såret, 
hvorved møntens for- og bagside knyttes 
sammen til en handlingsmæssig enhed: vi ser 
to billeder i én serie: 1. jæ geren  skal netop 
kaste sit spyd, 2. byttet er dødeligt såret. Sam
tidig er fremstillingens kunstneriske kvalitet 
højt hævet over alle de øvrige stempler i seri
en. F igurerne er fulde af bevægelse og kraft, 
de er både velproportionerede og velmodel- 
lerede. At kunstneren er i særklasse og har 
gjort sig umage ses også ved, at kun vor ryt
ter bæ rer hat, og ved hestemankens og -ha- 
lens særlige udform ning, som vi skal vende 
tilbage til nedenfor.

Fig. 7-10. Sigloifra Aspendos. Ca. 4 1 0 -3 8 0 f.K r . 1:1.

Fig. 11. Forsiden a f  stater fra  Aspendos. 1. halvdel a f  
4. årh. f.K r . 1 :1.

Fig. 12-13. Forsiden a f  statererfra Selge. 1. halvdel a f  
4. årh. f.K r . 1:1.

Fig. 14. Forsiden a f  stater fr a  Aspendos. 1. halvdel a f  
4. årh. f.K r. 1:1.

Fig. 15. Bagsiden a f  stater fra  Aspendos med indskriften 
E ST W E D IIV S  — aspendisk (stater). 1. halvdel a f  4 årh. 
f.K r . 2:1.

Fig. 16. Bagsiden a f  stater fra  Selge med indskriften 
STLIG E U S — selgisk (stater) til højre. 1. halvdel a f
4. årh. f.K r . 2:1.

Brugen a f  mønter bredte sig i slutningen a f  6. årh. 
f.K r. og begyndelsen a f  5. årh. f.K r . fra  det græske 
fastland og Lilleasiens vestkyst mod øst til Lykien, 
Kypem, Pamphylien og Fønikien. Også de persiske 
satrapper (guvernører) i Sardes prægede mønter 
fra  slutningen a f  6. årh. f.K r .

Mens de græske byer bruger mange forskellige 
vægtstandarder, finder vi i Phaselis og i alle byer 
øst herfor kun den persiske standard med hoved- 
sølvmønten på ca. 5 ,4 0  g. Den kaldes en siglos. 1 
Aspendos præges også dobbelt-sigloi, som kaldes 
stater er (hovedmønten i møntsystemet). Brugen a f  
den persiske standard i bl.a. Pamphylien skyldes en 
tæt tilknytning til den persiske provinsadministra
tion. Aspendos var en vigtig persisk flåde- og mili- 
tarbase, idet Emymedon-floden dengang var sejl
bar ind til byen, der ligger 12 km fra  kysten. Vi ved 
også, at Aspendos leverede heste til det persiske 
rytteri.

Siglos fra  Aspendos erhvervet 1986. Ca. 4 1 0 -3 8 0 f.K r.
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Aspendos’ ældste mønter er staterer og stammer 
fra  ca. 460-410 f.K r. (fig. 3-5). De viser altid en 
kriger med skjold på forsiden og en såkaldt ben- 
triskele på bagsiden. Dette mærkelige symbol, hvis 
betydning ikke kendes, var Aspendos’ særlige mær
ke og ses senere ofte som bitegn (fig. 15).

I  slutningen a f  5. årh. f.K r . introduceres nye 
typer, som fortsætter helt ned i 3. årh. f.K r. 
(fig. 11, 14-15). Forsiden har to brydere, som vises 
i mange forskellige stillinger, mens bagsiden har en 
slyngekaster med bynavnet ved siden a f  Sammen 
med spydkastere og bueskytter kørte slyngekastere til 
de græske hæres mobile letbevæbnede soldater. Den
ne serie kopieres i både Selge (fig. 12-13, 16) og 
Etenna i Pisidien.

K un i den korte periode ca. 410-380  f.K r. præ
gede Aspendos halvstaterer eller sigloi sotn den ny
erhvervede mønt (fig. 6-10) med en rytter på forsi
den og et vildsvin på bagsiden.

Dateringen a f  Aspendos1 mønter er fastlagt gen
nem en lang række skattefund, hvor de er fundet 
sammen med mønter præget a f  bl.a. lykiske dyna- 
ster og persiske satrapper. Disse kan dateres ved 
hjælp a f  skriftlige kilder. M ønterne fig . 3-5, 8, 11- 
16 stammer alle fra sådanne møntfund.

Møntskattenes fundsteder viser, at Aspendos’ 
mønter -  foruden i Pamphylien — har cirkuleret i 
Nordlykien, Pisidien, Kilikien og også i den sydlige 
del a f  det centrale Lilleasien. M ange a f  mønterne 
har et eller flere kontramærker (fig. 6-7, 8, 15). De 
er blevet stemplet i mønten sekundært fo r  at gøre 
den lovlig i en anden bystat end Aspendos. Herved 
tjente staten en vekseloverpris (agio) på måske 5 %. 
Samme overpris over råsølvets handelsværdi bereg
nede alle stater sig fo r  at præge mønter. Det er 
noget a f  forklaringen på, at så mange antikke byer 
prægede egne mønter.
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Fig. 17. Halvstater fr a  Korinth. 
M idten a f  4. årh. f .K r . 1:1.

Fig. 18. Stater fr a  Makedonien præget a f  Arnyntas III  
(389-369  f.K r.). 1:1.

Fig. 19. Drachme fra  Larisa i Thessalien. 2. halvdel a f
5. årh. f.K r . 1:1.

Græske mønters for- og bagside kan ofte 
have en indholdsmæssig forbindelse som 
f.eks. i A then med Athenas hoved på forsi
den og hendes ugle på bagsiden. Vi ser også 
tit billeder med en handling som f.eks. He- 
rakles i kamp med en løve. Men uhyre sjæl
dent er for- og bagside, som her, fo rbundet i 
en direkte fortællende sammenhæng. I én 
korinthisk serie ser vi Bellerophons kamp 
mod den  lykiske chimære (fig. 17), og i Make
donien u n d e r  Amyntas III  er kongen (?) på 
løvejagt (fig. 18). Endelig findes den helt an 
derledes og almindelige thessaliske type med 
en kultisk tyrekamp, som også omtales i de 
skriftlige kilder (fig. 19): rytteren udm atter 
tyren og kaster den siden til jo rden ,  mens 
hesten farer videre med flagrende seletøj.

Vor Aspendos-mønt fortæller altså, som 
noget meget sjældent, en historie, og med 
placeringen på en m ønt må den have stor 
betydning for byens liv og forestillingsver
den. Vi skal se, at fremstillingen er en enestå
ende billeddokumentation om byens mytiske 
grundlægger, og netop ved at være fra selve 
Aspendos er den et vigtigt lokalt vidnesbyrd 
om den lange er indring fra bronzealderen 
og ned i den klassiske periode.

Rytteren kan nemlig med sikkerhed identi
ficeres som den førnævnte græske spåmand 
Mopsos på grundlag af  et digt skrevet af Kal- 
limachos (ca. 305-240 f.Kr.), og som kun del
vis er bevaret i referat:

»I Aspendos i Pamphylien bliver et vildsvin 
ofret til Aphrodite  Kastnia af følgende 
grund. Da Mopsos, pamphyliernes leder, tog 
ud på jagt, lovede han, hvis han havde heldet 
med sig, at ofre sit første bytte til hende. Og 
da han så fik et vildsvin, opfyldte han sit løf
te, og fra da af og indtil i dag gør pamphy- 
lierne det samme.«

Det var franskm anden L. Robert, som i 
1960 kombinerede denne tekst med Aspen
dos’ mønter, m en dengang var kun den al
mindelige type med rytter på den ene side og 
vildsvin på den anden kendt. Først med et 
skattefund fra Nordlykien, som blev publice
ret af bl.a. Otto Mørkholm i 1971, kendes vor 
variant, som med lansen i det blødende sår 
beviser den handlingsmæssige enhed.

Fremstillingen er således religiøs og viser 
Mopsos i den vigtige »forklaringsmyte« for et 
særpræget og karakteristisk offer til den lo
kale Aphrodite, med tilnavnet Kastnia. H un 
var i en sjælden dobbeltform hovedguddom i

Fig. 20. Bagsiden a f  tetradrachme fra  Pergamon. 
Ca. 180 f.K r . 1:1.

Fig. 21. Bagsiden a f  bronzemønt fr a  Aspendos. 
27 f.K r .-14 e.Kr. 2:1.
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Aspendos og kendes fra indskrifter og m øn
ter (fig. 21). H un står her frontalt med høj 
polos og slør på hovedet, og hendes dragt er 
vandret opdelt i felter. Det udseende har 
hun  til fælles med en lang række lilleasiatiske 
gudinder, som blev dyrket gennem hele an 
tikken og helt tilbage i stenalderen i 7.-6. å r 
tusind f.Kr. Den berømteste er Artemis fra 
Ephesos, men f.eks. Athena i Pergamon er 
også kendt gennem sjældne pragtm ønter 
(fig. 20). Den fælles lilleasiatiske urgudinde 
fik ganske vist forskellige græske navne så
som Artemis, Aphrodite og Athena, men de 
er alligevel fælles om at være frugtbarheds- 
gudinder.

I Pamphyliens tre store byer Perge 
(fig. 22), Aspendos og Side (fig. 23) dyrkedes 
hun u nder  alle tre navne, og at den ellers 
jomfrunalske Athena i Side virkelig var en 
frugtbarhedsgudinde, ses af, at hun  havde 
det velkendte frugtbarhedssymbol granatæb
let som attribut.

Den kult, som Mopsos spillede en så stor 
rolle for, var altså ugræsk, men pamphy- 
lierne hævdede, at de var grækere, fordi 
Amphilochos, Kalchas og Mopsos havde 
grundlagt deres byer. Hele Pamphylien skul
le oprindelig have heddet »Mopsopia«, og på 
statuebaser i Perge fra ca. 120 e.Kr. omtales 
Kalchas og Mopsos som grundlæggere.

Den mærkelige modsætning mellem det 
faktiske ugræske ved den kult i Aspendos, 
som Mopsos indstiftede, og så traditionens 
fastholden ved den græske baggrund, bliver 
sat i relief ved Aspendos’ bynavn på m ønter
ne. I sin førhellenistiske form hedder byen 
nemlig »Estwedys« — et aldeles ugræsk navn, 
ligesom Perge (Preiia), Sillyon (Sillywon) og 
Side (?) er det.

Dobbeltheden genfindes i sproget. I Side 
talte og skrev man endog i tiden efter Alex
ander den Store et sprog, som vi i dag over
hovedet ikke forstår og endog knap kan læse 
(fig. 23). I de andre byer talte man et sært 
gammeldags græsk, som m inder meget om 
den græske dialekt, som også kendes på 
Nordkypern. Sprogforskerne har påvist et 
fælles og nært slægtskab mellem pamphylisk- 
kyprisk og det gammelgræske, som taltes i 
selve Grækenland i den mykenske periode -  
altså også på Mopsos’ tid ca. 1200 f.Kr. Dette
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Fig. 23. Stater fr a  Side med gengivelse a f  bagsidens helt 
uforståelige indskrift, som sikkert er bynavnet.
Ca. 3 7 5 -3 5 0 f.K r . 2:1.

forhold beviser faktisk eksistensen af en tid
lig græsk bosættelse i Pamphylien, men der 
er også yngre afvigende træk, som må tolkes 
som spor efter en anden, senere græsk ind
vandring, måske ca. 700 f.Kr. Sammen med 
disse to græske, beslægtede sprogtrin findes 
også mange elementer af luvisk, det lilleasia
tiske sprog, som taltes i Lykien, Pisidien og 
Kilikien, førend det blev afløst af græsk i lø
bet af perioden mellem Alexander den Store 
og begyndelsen af  vor tidsregning. Vi kan 
således konkludere, at de græske indvandre
re i Pamphylien og deres sprog undertrykte 
de oprindelige beboere, men den religiøse si
tuation viser dog, at disse gjorde sig gælden

Fig. 22. Bagsiden a f  bronzemønt fra  Perge. 
244-249  e.Kr. 1:1.
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de på væsentlige punkter. Det er også udtryk 
for en sej lokal tradition, at af de ca. 190 
navne, som kendes fra 3.-2. årh. f.Kr., er 
hvert fjerde en dnu  ugræsk.

Kun i Side hævdede det oprindelige sprog 
sig, som nævnt, fuldstændigt over for græsk 
(fig. 23). Alligevel påstod sideterne — da det 
var fint at være græsk — at de virkelig var 
grækere ligesom i resten af Pamphyliens by
er. Der var blot sket det meget mærkelige, at 
indvandre rne  efter ankomsten »straks havde 
glemt det græske sprog og var begyndt at tale 
i barbarisk tungemål« (Arrian).

Forholdene er så komplicerede, at det græ
ske navn Pamphylien må siges at passe 
usædvanlig godt til området, det betyder 
nemlig: (landet) med alle stammer/eller fol
keslag.

Men hvem var denne Mopsos, som både 
ifølge den  omtalte tradition i Pamphylien og i 
den  græske overlevering synes at have så stor 
betydning? De græske kilder er nok modstri
dende, men nogle få grundlæggende 
»kendsgerninger« kan alligevel udledes: 1. 
H an hørte til i det vestlige Lilleasien, 2. leve
de i årene efter ca. 1200 f.Kr., 3. rejste mod 
øst og 4. grundlagde mange byer. 5. Pam
phylien og Kilikien virkede han især i.

Flere centrale kildesteder er allerede cite
ret eller oversat ovenfor, men de to følgende, 
som er skrevet med 1000 års mellemrum, er 
også gode eksempler på de kortfattede »be
skeder«, som overleveringen består af:

»..., men at folkene u n d e r  Mopsos gik over 
Taurus-bjergene, og at nogle blev i Pam phy
lien, mens andre  blev spredt i Kilikien og og
så Syrien og helt til Fønikien.« Kallinos 
(7. årh. f.Kr., citeret ved begyndelsen af vor 
tidsregning).

»Mopsos var konge i Kilikien, han g ru n d 
lagde M opsoukrene og Mopsouestia.« Euse- 
bius, om begivenheder i 1184 f.Kr. (beg. af 
4. årh. e.Kr.).

Inden  for denne forståelsesramme er der 
dog mange uklarheder. H an kan også om ta
les snart som Moksos snart som Mopsos og 
være konge i Lydien, men almindeligvis hø
re r  han til i Kolophon, hvor han er knyttet til 
det nærliggende berømte Apollon-orakel i 
Klaros, som var grundlagt af hans mor. I den 
almindelige version er han seer eller spå

m and ligesom Kalchas og Amphilochos og 
sammen med sidstnævnte grundlægger af 
Mallos, hvor der også var et berømt orakel. 
Enten døde Mopsos samtidig med Amphilo
chos, eller også rejste han videre så langt 
mod syd som til Askalon nær grænsen til 
Ægypten. H er skulle han, som det fortælles 
ganske kort, have kastet en gudestatue i en sø 
og siden være død og begravet. Xanthos 
(5. årh. f.Kr., citeret ved begyndelsen af vor 
tidsregning).

Vi kan således godt skrive en kort historie 
om Mopsos, ligesom det er gjort meget u d 
førligt for Odysseus og mange andre. Faktisk 
eksisterede der, som nævnt, adskillige andre 
»hjemrejsedigte« om heltenes oplevelser ef
ter den  trojanske krig, men de kendes kun i 
korte referater. Desværre for os behøver en 
god historie jo  ikke at være historisk korrekt, 
og overleveringen om Mopsos er hverken 
værre eller bedre end om så mange andre 
græske helte. Uden uafhængige kilder kan vi 
ikke uddrage  den historiske kerne af den an 
tikke overlevering.

Siden begyndelsen af dette å rh u n d red e  
har tyske arkæologer forestået udgravninger 
i Bogazköy, Hattusas, i Centrallilleasien. Det 
er den  flere km 2 store hovedstad i Hittitterri- 
get, som var en stormagt på linie med Æ gyp
ten i 2. årtusind f.Kr. Fundet af et stort arkiv 
har været a f  uvurderlig  betydning for for
ståelsen af  alle sider af det hittittiske sam
fund. I en desværre meget ødelagt tekst fra 
slutningen af 1200-årene f.Kr. omtales en 
»Mukshush«, som synes at høre til i det vestli
ge Lilleasien, og allerede i 1937 blev han for
søgsvis identificeret med vor Mopsos/Mok- 
sos. Men i 1947 blev der i Karatepe i Kilikien 
fundet en lang indskrift, som med ét slag 
gjorde Mopsos til en historisk person.

Indskriften fra slutningen af  det 8. årh. 
f.Kr. er tosproget med fønikisk som det ene 
sprog og hieroglyph-hittittisk/luvisk som det 
andet. Den er skrevet af en kong Azitawan- 
da, som fortæller, at han var efterkommer 
efter Mukshash (luvisk) eller Mps (fønikisk) 
og hørte til Danuiyim-folket, hvis øverste 
konge residerede i Adana. Karatepe hed det 
samme som kongen, Azitawandi, og den lig
ger kun lidt nord  for den græsk-romerske by 
Mopsouestia, hvilket betyder Mopsos’ arne
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eller by. Sammenfaldet geografisk og navne- 
mæssigt beviser uden nogen tvivl, at Mps er 
vores Mopsos, og sammenholdt med teksten 
fra Hattusas får vi en sikker datering til ca. 
1200 f.Kr. af Mopsos, som ifølge både den 
græske og den hittittiske tradition lokaliseres 
i både det vestlige Lilleasien og i Kilikien.

Hertil kommer nu yderligere, at Azitawan- 
di og det luviske navn for Aspendos: Estwe- 
dys, ifølge sprogforskerne er nært beslægtet. 
Aspendos må således også have fået sit navn 
efter en konge i Mopsos' dynasti, på samme 
m åde som mange græske og romerske byer 
blev opkaldt efter konger og kejsere, et fæno
men vi også kender fra Danmark.

Mopsos’ magt må således have strakt sig 
langs hele den østlige del af Lilleasiens syd
kyst, og det passer godt med, at sproget i 
Lykien, Pisidien og Kilikien var luvisk, og at 
det græske i Pamphylien var luvisk påvirket.

Vor mønt fra Aspendos viser Mopsos som 
stifter af kulten for den lilleasiatiske A p h ro 
dite Kastnia, og de hittittiske tekster viser og
så, at Mopsos var ikke-græker. De græske kil

de r  er i tvivl, m en hovedtraditionen fo rud 
sætter dog, at han var græker ligesom Am- 
philochos og Kalchas. H vordan skal vi forkla
re denne modsætning, og i hvilken større hi
storisk sam m enhæng skal hans rejse fra vest 
mod øst og de mange bygrundlæggelser ses?

I hittittiske og især ægyptiske kilder beret
tes der  om stor uro  og næsten folkeflytninger 
i hele det østlige middelhavsområde omkring 
år 1200 f.kr. Hittitterriget gik til grunde, og 
»folkene fra havet« truede Ægypten i flere 
omgange og blev først endeligt slået i Nilens 
delta i året 1186 f.kr. af farao Ramses III. 
Samtidig fik den mykenske kultur i Græken
land et afgørende knæk ved, at de admini
strative centre, de store borge, blev ødelagt 
ved jordskælv. Også i Tarsos og andre  steder 
i Kilikien er der påvist ødelæggelseslag netop 
om kring 1200 f.Kr.

Store folkemasser var altså i bevægelse d re 
vet af naturkatastrofer og hungersnød (korn
mangel omtales i nogle af de yngste tekster i 
Hattusas og i Ugarit i Syrien), og de ødelagde 
de eksisterende stater på deres vej. »Folkene

Fig. 24. R elief fra  Cavusköy ved Daskyleion. Ca. 4 0 0 f.K r . Istanbul arkæologiske museum. Bredde: 0 ,69  m
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Fig. 25. R elie f i Persepolis i Iran. Begyndelsen a f  5. årh. f.K r . Højde: ca. 1 m.

fra havet« omfattede mange navngivne fol
keslag, bl.a. »Lukka« = lykiere og nogle, som 
Ramses III kalder »Denyen«, men som i en 
ægyptisk tekst fra 14. årh. f.Kr. kaldes »Dani- 
una«. De må være identiske med Mopsos’ u n 
dersåtter Danuiyim i Kilikien, men navnet er 
også blevet sammenlignet med Homers om 
tale af grækerne ved Troja som »Danaoi«.

Hvordan det nu end skal forklares i detal
jer ,  så kan den samlede overlevering om 
Mopsos godt forstås inden for ram m erne  af 
de store folkeflytninger fra vest mod øst, som 
også kan påvises arkæologisk f.eks. i Tarsos, 
men (endnu) ikke i Pamphylien, hvorfra kun 
få spredte fund kendes fra før 6. årh. f.Kr.
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Mopsos må have spillet en væsentlig rolle i 
denne  kaotiske periode og være kommet ud 
af  den så godt, at han blev stamfar til et dyna
sti, som altså en dnu  eksisterede i 8. årh. f.Kr. 
i Kilikien. Var han nu græker eller ej? Her 
synes den sproglige og religiøse situation at 
bekræfte traditionen om lyderen Mopsos/ 
Moksos, som tilmed må have stået i modsæt
ning til sine græske ledsagere, Kalchas og 
Amphilochos, hvis død han ifølge en enig 
tradition forvoldte. Alligevel er han altså i 
den græske hovedtradition gledet ind som 
græker, sikkert for mytisk at passe med bl.a. 
den  græske beboelse i Pamphylien.

Ser vi nu igen på mønten, som er det æld-



ste vidnesbyrd om Mopsos’ tilknytning til 
Aspendos, finder vi ingen detaljer, der peger 
mod fortiden og viser, at rytteren er en my
tisk person. Tværtimod afspejler det lille 
kunstværk i både form og stil Aspendos’ poli
tiske og kulturelle situation på prægetids
punktet omkring 400 f.Kr.

Selve motivet »rytterjagt efter vildsvin« var 
i 5.-4. årh. f.Kr. et yndet motiv på reliefgrave 
i det vestlige Lilleasien. De fornemste grav
h er re r  lod sig fremstille som storartede kri
gere og jægere, som gudsfrygtige, der ofrer 
til guderne, og som småkonger, der giver 
audiens til ærbødige undersåtter. Hestene på 
disse relieffer har oftest en hale- og m anke
gengivelse, som vi ser på Mopsos’ hest 
(fig. 24). Denne »frisure« er hverken græsk 
eller lilleasiatisk, men persisk og ses i Perse
polis i Persien (fig. 25) eller i Lilleasien på 
gem m er og på m ønter med persiske motiver. 
Vor kunstner i Aspendos har i modsætning 
til de andre stempelskærere i serien (fig. 8- 
10) været påvirket af denne kunstneriske tra 
dition med dens klare tilknytning til h e r re 
folket, perserne, som indlemmede Lilleasien 
i deres rige ca. 540 f.Kr. Alligevel ville ingen 
tro, at rytteren var perser. Hans beklædning, 
det store hestehoved, den samlede galop og i 
det hele taget den sluttede komposition er 
nemlig udtryk for den bedste græske stil. 
Havde kunstneren skullet vise en perser, ville 
hesten have haft næsten parallelle strakte 
for- og bagben (»strakt« galop), og rytterens 
højre arm ville have været strakt helt bagud

(fig. 24). Hele kompositionen havde været 
stiv og mere retningsbestemt, end den vi har, 
og som passer så fint inden for perlekreds- 
rammen.

Aspendos-mønten er erhvervet fra en 
dansk privatsamling, og dens fundsted ken
des ikke. Den er smuk og interessant, og en 
række forhold og betydninger kan direkte 
aflæses. Men alligevel er det klart, at selve 
m ønten og dens billeder umiddelbart kun 
kan formidle en brøkdel af den kulturelle si
tuation, de tanker og traditioner, som er for
udsætninger for dens endelige udformning. 
A spendos’ kollektive tanker og myternes ver
den har i den lille mønt på 5,29 g så at sige 
fået en fysisk form. Fortrolighed med både 
de arkæologiske og skriftlige kilder er nød
vendig, hvis arkæologer og historikere vil væ
re kulturhistorikere.

L IT T E R A T U R L IS T E
Alle de afbildede m øn ter findes i Den Kongelige Mønt- 
og M edaillesamling og er publiceret i det store katalog
værk Sylloge N um m orum  G raecorum  i b indene om 
Macedonia, Thessaly, C orinthia, Pam phylia og Pisidia. 
M ønten fig. 8 er dog først publiceret i 1960: O. M ørk
holm, Et lykisk skattefund, N ationalm useets A rbejds
m ark 1960, s. 86-94, fig. 16. M ønten fra Pergam on, som 
først blev erhvervet i 1980, er, sam m en m ed en om tale af 
Artem is Ephesia, publiceret a f  O. M ørkholm , M ønter fra 
Satans trone, A thena i Pergam on, N ationalm useets A r
bejdsm ark 1981, s. 165-172. Den nyerhvervede m ønt fra 
A spendos er publiceret a f  Jan  Zahle i N ordisk  N um ism a- 
tisk Unions M edlem sblad 1987,3 s. 57-60. H er findes 
m ange littera tu rhenvisn inger, flere findes i R. D. B ar
nett, Mopsus and the DNNYM , i C am bridge A ncient 
History 11,2 1975 s. 363-365. A rrian , A lexandros’ Be
d rifter, er oversat til dansk a f M .G l.G ertz  1913-15.

E N G L I S H  S U M M A R Y

Coins, myths and Mopsus

In 1986 the Royal Collection of Coins and 
Medals received as a gift a silver coin (siglos) 
of 5.29 g., struck in Aspendus in Pamphylia 
(ligs. 6-7). It came from a Danish private col
lection. T he  occurrence of this coin-type in 
hoards dates it to about 410-380 B.C.

1 he obverse shows a horseman about to 
throw a lance, and the reverse a wounded 
wild boar with blood dripping from the 
wound. While most o ther coins in the horse-

man/boar series (figs. 8-10) only show the 
boar walking, runn ing  or standing, this new- 
ly-acquired rare variant, with the wounded 
boar, establishes that the two representations 
belong together and depict a single event. A 
narrative like this is extremely rare on Greek 
coins. O ther examples are known from 
Corinth (fig. 17), Macedonia (fig. 18) and 
Thessaly (fig. 19).

In 1960 L. Robert gave an interpretation
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of the representa tion in Aspendus with the 
help o f  a poem of Callimachus (3rd. century
B.C.): ’Mopsus, the leader of the Pamphy- 
lians, had promised to offer his first hunting 
prize to A phrodite  Kastnia, and it tu rned  out 
to be a boar. T h e  same animal is still offered 
to the goddess.’

The horseman/boar series is the oldest evi- 
dence of the Mopsus tradition in Aspendus. In 
Greek written sources Mopsus is nam ed to
gether with Calchas and Amphilochus as the 
founders of many cities in Pamphylia and 
Cilicia, and  according to tradition this took 
place in the period a round  the fall o f  Troy. 
T h e  Greeks dated that event to 1184 B.C. In 
Pamphylia, which originally was to have been 
called »Mopsopia«, Mopsus founded  inter 
alia Aspendus; in Cilicia he founded  Mop- 
soucrene, Mopsouestia, and, together with 
Amphilochus, Mallus. W hen Alexander the 
Great, in 334-333 B.C., passed though Asia 
M inor he visited many historical sites and 
heard legends about the many old cities and 
peoples. He believed in the Trojan war as 
historical reality and made offerings at Am- 
philochus’s grave near Mallus, which was 
g ranted  exemption from tax because o f its 
Greek origins. Present-day research is much 
m ore sceptical about the historical value of 
the Greek myths, and without support from 
independen t source-groups Mopsus is not so 
easy to differentiate from many other Greek 
heroes. Fortunately it can certainly be shown 
that Mopsus was a historical person, and the 
newly-acquired coin is unique visual docu- 
mentation of memories o f  the late Bronze 
Age lasting down to the classical period.

In Pamphylia in A lexander’s time an old 
Greek dialect was spoken that was closely re- 
lated to Mycenaean Greek, which was spoken 
over a period including the alleged lifetime 
o f Mopsus. T h e  same dialect was spoken on 
Cyprus, and  together with o ther criteria 
there is actual evidence o f a Greek migration 
in the late Bronze Age to Pamphylia as well. 
T h e  Aphrodite  Kastnia cult o f  Asia Minor 
(fig. 21) is an element taken over from the 
original Luwian population, which inter- 
mingled with the new settlers.

In  Hittite sources from the end of the 
13th. century B.C. there is mention of a cer- 
tain Mukshush; in neo-Hittite/Phoenician in- 
scriptions found in Karatepe in Cilicia in 
1947, King Azitawanda calls himself a de- 
scendant of Mukshash/Mps. T h e  Identifica
tion with our  Mopsus is reliable, because in 
addition Mopsouestia is situated near Kara
tepe.

T h e  sources from Greece and Asia Minor 
give a picture o f  Mopsus as an important 
founder  o f  cities and o f a dynasty, from 
about 1200 B.C. T h a t  precise period is cha- 
racterised by natural catastrophes followed 
by famine, political instability and m igra
tions. T h e  Mycenaean palace-culture, the 
Hittite realm and many o ther states disinte- 
grated. T h e  “Peoples o f  the Sea” passed 
th rough  from west to east, p lundering as 
they went, and they were only stopped at the 
Nile delta by Ramses III  in 1186 B.C. Mop
sus must have been one o f the leaders o f  this 
enorm ous migration, and his importance 
must have been so great that his memory 
lived on in Greek, Pamphylian and Cilician 
traditions.

T h e  representation o f the horseman on 
the coin does not give us any indication, 
either by its style or by its antiquarian details, 
that its subject is a mythical or historical pe r
son. O n the contrary it is made in the best 
contem porary Greek style with the exception 
o f the tail and m ane o f the horse. In those 
respects the model is Persian (fig. 25), with 
many parallels on gems, coins and reliefs 
from Asia Minor (fig. 24) from the 5th.-4th. 
centuries B.C., m ade in so-called Greco-Per- 
sian style. Together with the weight-standard 
o f the Aspendus coins, which is Persian, the 
representation thus testifies to the political 
and cultural situation o f Aspendus in the 
above-mentioned period. In faet, from about 
540 B.C. until the arrival of Alexander the 
Great, Asia Minor was incorporated in the 
great Persian realm, and Aspendus is often 
mentioned as an im portant military strong- 
hold for the Persians.

Ja n  Zahle
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Nationalmuseet og kirkerne
— Brarup Kirkes altertavle

A f  E r i k  S k o v , K a r l  S ø n d e r g a a r d  og J a n  C a s t e l l a
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Fig. 1. Brarup kirkes altertavle fø r  nedtagning fo r  konservering.

Arbejdet med kirkerne
Blandt de mange ansvarsfulde hverv, det på
hviler Nationalmuseet at udføre, er det an 
tikvariske tilsyn med vore gamle kirker en 
opgave, som museet lægger særlig stor vægt 
på, og som lægger beslag på en ikke ringe del 
af museets arbejdskraft.

Nationalmuseets virksomhed på dette om 
råde rækker mere end hundrede  år tilbage, 
men formaliseredes endeligt i det store lov
kompleks, som i 1922 ordnede Folkekirkens 
administrative forhold. Nationalmuseet til
deltes her hvervet som sagkyndig konsulent 
for Kirkeministeriet i antikvariske spørgsmål 
vedrørende kirkerne. Lovens fornyelse i 
1986 har ikke medført principelle æ ndringer 
i dette forhold.

I praksis indebærer dette, at ikke alene alle 
sager, der angår kirkernes bygningsmæssige 
forhold såvel som deres indre udsmykning, 
men også mange spørgsmål vedrørende kir
kegårdens frem træden og kirkens næ rm ere 
omgivelser forelægges Nationalmuseet til u d 
talelse, normalt efter at den  kongelige byg
ningsinspektør har haft lejlighed til at udtale 
sig om sagens arkitektoniske aspekt. Museet 
besidder således ikke nogen besluttende 
myndighed. Denne er af Kirkeministeriet 
uddelegeret til de respektive stiftsøvrighe
der, hvis afgørelse i en sag dog forudsætter 
enighed med konsulenterne. Kan dette ikke 
opnås, træffes den endelige beslutning af mi
nisteren, der desuden har forbeholdt sig af
gørelsen i visse sager af særlig betydning.
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Konsulentvirksomheden, der um iddelbart 
m edfører besvarelse af ca. 1000 forespørgs
ler årligt, indebæ rer tillige en forpligtelse til 
at følge sagerne op med sådanne undersøgel
ser, som et restaurerings- eller istandsættel
sesarbejde giver anledning til. Det kan dreje 
sig om bygningsarkæologiske undersøgelser, 
d e r  kan øge vor arkitekturhistoriske viden, 
eller det kan vedrøre kirkernes rige skat af 
kalkmalerier såvel som det historiske inven
tar, der p ryder så mange af  de gamle kirker. 
Med et stigende antal sager følger et voksen
de behov for undersøgelser a f  denne  art, selv 
om personalereduktion mv. gør det mere 
end  vanskeligt at leve op til forventningerne.

I loven om kirkesyn af 19. februar 1861 
bestemtes det, at kirkerne ikke måtte tilintet
gøre gamle udskårne altertavler, førend m u 
seet for de nordiske oldsager havde haft ad 
gang til at tage de pågældende sager i øjesyn. 
E fte rhånden  indarbejdedes den praksis, at 
restaurering af  kalkmalerier og frem træ den
de historiske inventargenstande fandt sted 
u n d e r  museets tilsyn, og i 1895, d. 12. decem 
ber, udsendte ministeriet et cirkulære, hvori 
kirkerne, ved tiendeejeren, kirkeinspektio
nen eller værgen, opfordredes til at henven
de sig til Nationalmuseet, når gammelt kirke
inventar ønskedes istandsat. I den  nugæ lden
de lov om Folkekirkens kirkebygninger og 
kirkegårde af 22. maj 1986 hedde r  det utve
tydigt, at »restaurering af kalkmalerier og re
paration af inventar, de r  er mere end 50 år 
gammelt, må kun ske i henhold til et forslag, 
de r  er tilvejebragt gennem  Nationalmuseet 
og godkendt af stiftsøvrigheden«.

Bestemmelsen administreres norm alt på 
den måde, at et menighedsråd, der har be
hov for assistance, henvender sig til National
museets 2. afdeling, som derefter, i reglen 
med bistand fra Bevaringssektionen, lader 
en teknisk undersøgelse udføre og på g ru n d 
lag h era f  et forslag udarbejde. Når dette er 
tiltrådt af m enighedsrådet, finansieringen 
godkendt af provstiudvalget og hele sagen 
approbere t af stiftsøvrigheden, kan res taure
ringsarbejdet bringes til udførelse, enten 
som rekvireret arbejde i et af museets egne 
konserveringsværksteder under  Bevarings
sektionen eller af et af de private værksteder 
ude i landet, som arbejder i nær tilknytning

til museet og u n d er  dettes tilsyn.
Efter ethvert restaureringsarbejdes afslut

ning forventes det, at det pågældende værk
sted afleverer en beretning med det fo rnød
ne dokumentationsmateriale til det antikva- 
risk-topografiske arkiv i 2. afdeling. Materia
let er her tilgængeligt for enhver, der måtte 
ønske at gøre em net til genstand for videre 
forskning.

Altertavlen ? Brarup Kirke
I det følgende skal der berettes om et sådant 
restaureringsarbejde, som i løbet af perioden 
1981-86 er bragt til udførelse i værkstedet i 
Brede.

G enstanden er en middelalderlig skabsal- 
tertavle tilhørende B rarup  Kirke på Falster. 
Arkitektonisk er denne kirke typisk for 
landsdelen. Dens oprindelige bygningsafsnit, 
apsis, kor og skib, er som ni af ti kirker på 
Lolland-Falster opført af munkesten med 
udnyttelse af de m uligheder for pyntelige 
detaljer, som materialet frembyder, og som 
er et dom inerende træk i Smålandenes sen
romanske kirkearkitektur. Også i det indre 
er kirken veludstyret, bl.a. med kalkmalerier 
fra forskellige perioder. Ældst er Jo m fru  Ma
rias h im melkroning fra omkring 1300 i apsis- 
hvælvet. Lidt senere er korets oprindelige 
hvælving udsmykket med billeder af skabel
sen og syndefaldet, fo ruden  et knælende stif
terpar. Endelig er kirkens vægge i senmid
delalderen, vel omkring 1500, helt udmalet 
med bibelske scener og hellige mænd og 
kvinder. Kunstnerens rigtige navn og her
komst er ukendt, men m an har valgt at kalde 
ham Brarup-m esteren  efter den kirke, som 
han i særlig grad har sat sit præg på. Hans 
virksomhed spores imidlertid også i andre 
kirker, såvel på Lolland-Falster som ande t
steds.

Også med historisk inventar er kirken vel
forsynet. Straks man træder ind i kirken, im- 
poneres man af de smukke, lukkede stolesta
der  fra 1634, hvis oprindelige bemaling med 
apostle, dyder og andre figurer konservator 
K. Roland Hansen frem drog i 1953. Prædi
kestolen skyldes den flittige sønderjyske bil
ledskærer Jø rgen  Ringnis, som i en m enne
skealder virkede i Nakskov. Oprindelig var 
prædikestolen som så ofte på Lolland-Falster
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Fig. 2. Midtskabet efter restaurering.

anbragt som lektoriestol midt for korbuen, 
men i 1852 blev den i reduceret skikkelse 
flyttet til sydvæggen.

Et bemærkelsesværdigt træk ved Lolland- 
Falsters kirker er de talrige lægmands- eller 
korbuekrucifikser fra tidlig gotisk tid, som er 
bevaret. Heller ikke dette mangler i Brarup, 
hvor krucifikset, der må dateres til tiden om 
kring 1300, vel har haft sin plads på en bjæl
ke i korbuen, hvorfra det måske er blevet 
fortrængt af Jø rgen  Ringnis’s lektorieprædi- 
kestol.

Fra Brarup  Kirke stammer tillige tre m id
delalderlige figurer, som opbevares i Stifts- 
museet i Maribo, men som må formodes op
rindelig at have tjent som alterprydelser i kir
ken, hvor der foruden højalteret i apsiden 
har været mindst to og muligvis flere sideal
tre. Den ene af disse figurer skildrer Jom fru  
Maria siddende i frontal stilling med barnet
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på skødet. Den er formentlig udført så tidligt 
som om kring 1225 og er derm ed den ældste 
af samtlige bevarede alterudsmykninger på 
Lolland-Falster. Noget yngre, fra omkring 
1300, er en anden figur forestillende en sid
dende  bispehelgen, hvorom J .J .  A. Worsaae i 
1848 har noteret, at resterne af et tilhørende 
alterskab med fløje endnu  var i behold. En
delig er den  tredje figur, en stående Skt. G er
trud  med bog og kirkemodel, et hundrede  år 
yngre, fra tiden omkring 1400.

Som den fjerde i rækken af kirkens mid
delalderlige altertavler kom m er så den store 
fløjaltertavle, som må være anskaffet om 
kring 1475. Hvor den er blevet til, kan man 
vel ikke udtale sig om med sikkerhed, men at 
den er ru n d en  af lybsk tradition, er dog hæ 
vet over enhver tvivl, og der er intet, som 
taler imod, at den  er erhvervet i den driftige 
Hansestad, hvis værksteder netop i 1400-åre-



Fig. 3. Nordre sidefløj med apostle. E fter restaurering a f  
den neders te figurrække.

ne oplevede deres ypperste blomstringstid. 
Dengang som nu har Lybæk sikkert, takket 
være den  korte sejlads, virket d ragende  på 
Smålandenes beboere. Er altertavlen lybsk, 
er den  samtidig et vidnesbyrd om, at Lybæks 
værksteder ikke blot har været leveringsdyg
tige på det højeste kunstneriske niveau, hvad 
f.eks. Bernt Notkes altertavle i Århus Dom
kirke er udtryk for, men også på et mere 
beskedent plan. Brarup-tavlen er nemlig et 
såre jævnt arbejde, m en alligvel meget indta
gende, og der  er intet mærkeligt i, at en så
dan  altertavle har opnået popularitet i be
folkningen. For populær må den nok have 
været, eftersom også nabokirken i Vålse har 
anskaffet en altertavle fra værkstedet.

Identiske er de to altertavler vel ingenlun
de, det er således næppe samme billedskæ

rer, de r  har udført  tavlernes figurer -  der er 
lidt mere liv over Vålse-tavlens skikkelser — 
m en lighederne er store, og hvad der  ikke 
kan rejses tvivl om: malerierne på fløjenes 
bagsider er ikke blot udfør t  efter samme for
læg, m en af  samme person.

Altertavlen i B rarup  er som Vålses et så
kaldt triptychon. Det betyder noget i retning 
a f  »treleddet«, hvorved angives, at tavlen be
står a f  et skab m ed to bevægelige sidefløje. 
Desuden bæres altertavlen af et fodstykke, 
den  såkaldte predella. Takket være de 
hængslede fløje kan tavlen indtage to positio
ner, en hverdagsstilling, hvor fløjene er luk
ket til, således at kun malerierne på deres 
bagsider er synlige, og en festdagsstilling, 
hvor de åbentstående fløje stiller de rigt m a
lede og forgyldte billedskærerarbejder til 
skue, både midtskabets korsfæstelsesscene og 
fløjenes apostelfigurer.

Typisk for en altertavle a f  denne art er det 
centrale hovedmotiv, korsfæstelsen, lodret 
midtdelt a f  Jesu kors. På Frelserens højre si
de -  til venstre set fra beskueren — findes den 
»gode« røver, han som fik tilsagn om at skul
le være med Jesus i Paradis, mens røveren, 
som spottede Kristus, er placeret ved Jesu 
venstre side, alt i overensstemmelse med old
tidens forestilling om, at det gode kom m er 
fra højre og det onde fra venstre.

D erfor finder m an også folkeskaren under  
korsene delt i to g rupper,  hvoraf den  »gode« 
fortrinsvis om fatter m edlem m er af den  helli
ge familie. Forrest Jo m fru  Maria, Jesu m o
der, som er faldet i afmagt og støttes af J o 
hannes og en kvinde, mens endnu  en kvinde, 
hvis opstadsede påklædning angiver, at der 
er tale om Maria Magdalene, halvvejs vender 
ryggen til de andre. På Vålse-tavlen er der i 
g ru p p en  en kvinde mere, og takket være den 
frise eller fodskammel, som dér findes under  
såvel g ru p p e r  som enkeltfigurer, og som er 
forsynet m ed påmalede navne, oplyses vi om 
de hellige personers identitet, som er »Maria 
m ater Chr(ist)i, Johannes evangelista, Maria 
Ma(g)dalena, Maria Salome, Maria Cleo- 
ph(as)« (Maria, Kristi moder, Johannes evan
gelist, Maria Magdalena, Maria Salome og 
Maria Kleofas). De to sidstnævnte er efter le
genden Jo m fru  Marias halvsøstre, døtre af 
den  hellige Anna, Jo m fru  Marias moder, i
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Fig. 4. Nordre sidefløj med apostlene Peter, Andreas og Johannes efter restaurering.

hendes ægteskaber med henholdsvis Salome 
og Kleofas.

Om Jesu bedsteforældre, Anna og Joakim, 
ved Bibelen intet at fortælle, men i tidens løb 
opbyggedes der et stort legendarisk slægtsre
gister, og i senmiddelalderen var idylliske, 
bedsteborgerlige skildringer af den hellige 
familie særdeles yndede.

Bag de hellige personer står tre militære. 
Til højre, med ryggen til, en soldat, der stø
der sin (nu forsvundne) lanse i Jesu side, og 
dernæst en mere fornem t klædt officer, den 
halvblinde Longinus, der fik sit syn igen, da 
b loddråber fra Kristi sår ramte hans øje. Det
te tilkendegives ved, at han med venstre 
hånd  peger mod øjet.

G ruppen  i den anden side består overve
jende  af spottere, såvel jø d e r  som romerske 
soldater. Et stort skægget ansigt i midten til

høre r  antagelig den  jødiske ypperstepræst. 
Til venstre, u n d e r  Jesu kors, står soldaten 
Stefaton med eddikespanden i den  ene hånd, 
mens den  isopstængel, hvorm ed han rakte 
eddikesvampen op mod den tørstende Jesus, 
er gået tabt. Ved siden af ham står, helt i 
fo rg runden , en fornem t klædt herre, som 
peger op mod Jesus. Det må antages at være 
den  romerske høvedsmand, som u n d er  på
virkning af de sælsomme begivenheder — sol
formørkelsen og det revnede forhæng i 
templet -  blev omvendt og udbrød: »Sande
lig, denne er Guds søn!«

Midtskabets korsfæstelsesscene flankeres 
af to smalle felter over h inanden i hver side. 
F igurerne her er foroven mod nord Skt. Kri
stoffer, som på skulderen bæ rer Jesusbarnet 
over floden, hvorved han får opfyldt sit øn
ske om at tjene den mægtigste herre  i verden.
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Fig. 5. Altertavlen i festdagsstilling efter restaurering. Fotograferet på konserveringsværkstedet.

Færgem anden støtter sig til sin stav, som næ 
ste morgen bar blomst og frugt til tegn på, at 
det virkelig var Kristus, han havde hjulpet.

Mod syd ses tilsvarende den hellige Martin 
af Tours, hos os bedre kendt som Morten 
Bisp. I modsætning til Kristoffer, der helt til
hører legendens verden, har legenden om 
Skt. Morten en historisk kerne i den  fromm e 
biskop af Tours, som døde i 397. Figuren vi
ser Skt. Morten, de r  giver en almisse til en 
knælende tigger. Der er her tale om en varia
tion af den  oftere forekom m ende skildring 
af  den  hellige mand, som skærer sin kappe 
over for at give tiggeren halvdelen.

Den nederste g ruppe  mod nord  bringer os 
tilbage til den hellige familie, idet den lille 
f igurgruppe forestiller Skt. Anna Selvtredje, 
dvs. Jesu  m orm or, den hellige Anna, med 
Maria og Jesusbarnet på skødet. Annadyrkel- 
sen, der i senmiddelalderen var meget u d 
bredt, har sit udspring i Mariakulten. Lige

som m an bad Jo m fru  Maria gå i forbøn hos 
sin søn, således kunne m an yderligere styrke 
sine forhåbninger ved at bede Skt. Anna gå i 
forbøn hos Maria. En bedstem oder har jo  of
te stor indflydelse.

Endelig står de r  forneden  i sydsiden en 
hellig biskop, som ikke er næ rm ere karakte
riseret. Hvem der er tale om, kan dog afgø
res med ret stor sikkerhed, om man kaster et 
blik på Vålse-tavlen, som på samme plads har 
en tilsvarende bispehelgen, hvis navn »S(anc- 
tus) Nicolaus« tydeligt læses på fodskamlen. 
Det må således være den hellige biskop Nico
laus af Myra, som foruden  at være de søfa
rendes særlige skytspatron også var forbeder 
for alle, der uden  egen skyld var kommet i 
vanskeligheder af en eller anden  art — for nu 
ikke at forbigå hans rolle som børnenes be
skytter og overbringer af deres julegaver.

Foruden  Skt. Nicolaus genfinder vi også 
Skt. Kristoffer og Anna Selvtredje i Vålse,
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hvorimod Skt. Morten her er erstattet a f  den 
norske helgenkonge Skt. Olaf.

De tolv apostle, som er opstillet i to rækker 
på fløjene, har for adskilliges vedkommende 
mistet deres personlige attributter, hvorfor 
de ikke alle lader sig identificere med sikker
hed. I øverste række genkendes dog mod 
nord Peter, Andreas og Johannes, som alle er 
udstyret med deres sædvanlige tegn (nøgle, 
Andreaskors og kalk, sml. fig. 4). Mod syd 
ses, ligeledes i øverste række, Mathias med 
øksen -  en såkaldt bredbil -  og Jakob den 
Ældre i pilgrimsdragt. Noget kunne tyde på, 
at apostelnavnene oprindelig har været skre
vet med kridt bag på figurerne, men kun få 
utydelige rester er bevaret. Ved fremstillin
gen af tavlen i Vålse er man gået grundigere 
til værks, idet man her har forsynet såvel fi
gurernes bagside som skabets bagklædning 
med en fortløbende bogstavnummerering, 
der i det mindste ikke efterlod tvivl om, hvor 
de enkelte figurer skulle placeres.

Den omstændighed, at Mathias op træ der 
blandt apostlene, kunne lede til den opfattel
se, at apostelfyrsten Paulus til gengæld er 
udeladt. I første kapitel af Apostlenes Ger
ninger optages Mathias som den 12. apostel i 
stedet for Judas Iskariot, som forrådte H e r
ren og tog sit liv. Det er imidlertid forholds
vis sjældent, at Mathias op træ der i ikonogra
fien, hvor han ofte må vige pladsen for 
Paulus. S tuderer vi endnu  en gang fodskam
lerne i Vålse, vil vi se, at Mathias også her er 
til stede, mens Paulus savnes.

Altertavlens slægtskab med Vålse træder, 
trods mange variationer, ikke m indre tyde
ligt frem, når fløjene lukkes til, således at det 
er hverdagsstillingens malerier, der ses. Gan
ske vist er der den iøjnefaldende forskel, at 
mens Vålse-tavlen har én stor figur på hver 
fløj, Jom fru  Maria med barnet mod nord og 
apostlen Johannes mod syd, så er der i B ra
rup  to figurer på hver fløj, Jo m fru  Maria 
med barnet og den hellige Katharina i nord 
og de to Johannes’er, apostlen og Døberen, i 
syd (se fig. 16).

Efter vanlig lybsk tradition står figurerne 
på et tavlet flisegulv i flere farver foran en 
rød teglstensmur, der i figurernes skulder
højde slutter med en vandret afdækning, 
hvorover man ser en rød baggrund med ro 

setter. I Vålse er baggrunden  gengivet som 
en væg med rosenblomstret tapet, hvorover 
de r  ses m urværk med blysprossede vinduer.

F igurerne har alle grønne glorier med gyl
den  perlebort. Kvindeskikkelserne bærer til
lige krone med spidse, b ladformede takker, 
Jo m fru  Maria i egenskab af Himlens d ro n 
ning og Katharina af Alexandria på grund  af 
sin fyrstelige afstamning. Såvel de blege, na
ivt tegnede ansigter som drag te rne er helt 
ensartede. Mariafiguren, med det lille barn  i 
fodlang kjortel balancerende på den  ene 
hånd, svarer ret nøje til figuren i Vålse, bort
set fra, at jom fruens  kjortel u n d e r  den røde 
kappe i B rarup  er gjort af guldbrokade, hvor 
den  i Vålse er ensfarvet kraprød.

Den hellige Katharina, en lærd kongedat
ter, der trodsede kejseren og satte hans he
denske vismænd til vægs i debat, var en af 
middelalderkirkens mest yndede helgenin
der. H u n  kendes let på sine m arterredska
ber, det knivbesatte hjul, der skulle flænse 
hendes krop, men knustes, og sværdet, der til 
sidst gjorde en ende på hendes lidelser. Efter 
henrettelsen blev hendes lig af engle ført til 
Sinai Bjerg, hvor det skrinlagdes i Skt. Ka
tharina Kloster, et søgt valfartsmål, hvorhen 
bl.a. d ronn ing  M argrethe i 1411 sendte nog
le danske pilgrimme.

På den søndre fløj er Johannes Døberen 
u n d e r  en rød kappe iført sin grove kamel- 
hårskjortel. Døberen er den, der bereder ve
jen  for Jesus, og han bærer i sin hånd  en bog, 
hvorpå der  ligger et lam, symbolet på Kri
stus, det Guds lam, som han i sin prædiken 
viste hen til. Ved siden af Døberen står apost
len og evangelisten Johannes, der traditio
nen tro skildres som en skægløs yngling. I 
hånden  holder han det giftbæger, hvis ind
hold han drak uden  at tage skade -  ganske 
som han overlevede at blive nedsænket i ko
gende olie. Evangelisten Johannes led aldrig 
m artyrdøden, men blev en meget gammel 
mand, legenden siger 99 år, hvorefter han på 
uforklarlig vis forsvandt. Bortset fra, at evan
gelisten i B rarup  bærer en grøn kappe over 
en guldbrokades kjortel, er figuren næsten 
identisk med den tilsvarende i Vålse.

Mens fløjmalerierne aldrig har været over
malet, var det unægtelig en overraskelse at 
erfare, hvad der skjulte sig un d er  predella-
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Fig. 6. Altertavlen i hverdagsstilling med malerier på fløje og predella.

Fig. 7. Bernt Notkes altertavle i Århus domkirke. Predellafløjenes malerier a f  Jesu bøn i Gethsemane have.
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Fig. 8. Vålse kirkes 
altertavle i hverdags- 
stilling. Malerierne 
bagpå fløjene er ty
deligt beslægtede med 
de tilsvarende i 
Brarup.

ens overmaling, hvorom mere nedenfor. Det 
usædvanlige og meget velbevarede billede af 
Jesu bøn i Gethsemane Have er, hvad bl.a. 
ansigterne røber, malet af den samme kunst
ner, som har ansvaret for fløjmalerierne, li
gesom hans pensel genfindes i det smukke 
billede af Veronikas svededug, som pryder 
Vålse-tavlens predella.

Billedet på Brarups predella viser haven, 
d e r  hegnes af et plankeværk med tilspidsede 
stave. En låge står på klem. Inde i haven ses 
dels de tre sovende disciple, Peter og Zebe- 
dæussønnerne Jakob og Johannes, dels J e 
sus, der i tre »øjebliksbilleder« knælende ka
ster sig frem ad mod den kalk, der som et 
symbol på den forestående lidelse står på en 
lille klippe foran ham. Ligesom Jesus-skik-

kelsen er også klippen, der ligner en kvader- 
muret, græstørvtækket hytte, gentaget tre 
gange.

At gengive netop denne scene i tegnese
rieform  er ikke noget helt ukendt fænomen. 
På Bernt Notkes altertavle fra 1479 i Århus 
Domkirke findes en helt tilsvarende sekvens 
malet på predellaens fløje. Plankeværket 
m ed de spidse stave, de tre sovende disciple 
og Jesus, der u n d e r  sin bøn ses i tre positio
ner, svarer nøje til det, vi ser i B rarup, bort
set fra, at Århus-billedet skal læses fra højre 
mod venstre, mens bevægelsen i B rarup  går 
fra venstre mod højre (fig. 6-7). Denne spejl
vending kan skyldes, at de r  til g rund  for Bra- 
rup-billedet ligger et grafisk forlæg, der ofte 
vil gengive motivet spejlvendt.
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Motivet har endvidere -  som påpeget af 
Peter Pentz -  været at finde på den  nu fo r
svundne predella til altertavlen i Skælskør 
Kirke. I en beskrivelse a f  kirken fra 1759 om 
tales billedet, hvor Frelseren gør sin bøn, 
»Første Gang vel paa Knæ, dog oprettet«. 
»Anden Gang, ligeledes paa Knæ, m en n ed 
bøjet til Jorden«  og »Tredie Gang ligger Frel
seren ganske paa Jorden«. A f beskrivelsen 
frem går det yderligere, at der til hver af de 
tre positioner hørte  en »Munke Overskrift«, 
hvorved Jesu tre bønner gengaves på latin. 
Til den første af de tre Jesusskikkelser knyt
tede sig ordene: »Min Fader, er det muligt, 
da gå denne kalk mig forbi«, til den  anden  
disse ord: »Abba Fader, alting er dig muligt, 
tag denne kalk fra mig« og til den tredje: 
»Fader, ville du  dog tage denne  kalk fra 
mig«.

Peter Pentz har fremsat den  formodning, 
at denne  tegneserieagtige fremstilling ikke 
udspringer af et ønske om at give en direkte 
skildring af begivenhederne i Gethsemane 
Have, men snarere at gengive en dramatise
ring deraf, således som det utvivlsomt kend- 
tes fra de bibelske skuespil, der  i middelal

deren  opførtes i og ved kirkerne, og gennem 
hvilke almuen fik et kendskab til væsentlige 
dele a f  Bibelen. At sådanne kirkespil har øvet 
indflydelse på billedkunsten, har man et ty
deligt vidnesbyrd om i de nederlandske »my
sterietavler«, som navnlig vandt popularitet i 
første halvdel af 1500-årene. I disse rigt u d 
skårne altertavler, hvorpå frem træ dende ek
sempler er at finde i Roskilde Domkirke og 
Viborg Søndre Sogns Kirke, er hvert enkelt 
billedfelt udform et som en teaterscene, be
folket med aktører, der bevæger sig i flere 
p laner mellem løse sætstykker.

Netop påsketiden kan i særlig grad have 
givet anledning til opførelse af »myste- 
riespil«, som behandlede større eller mindre 
afsnit a f  Lidelseshistorien, og heriblandt na
turligvis også begivenhederne i Gethsemane 
Have. På fløjmalerierne i Århus Domkirke 
forberedes m an ligefrem på indholdet af næ 
ste akt: dels gennem  lågen, dels kravlende 
over plankeværket, træ nger soldaterne u n 
d e r  anførsel a f  Judas  ind i haven for at tage 
Jesus til fange.

Erik Skov

Brarup kirke.
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Altertavlen restaureres

Fig. 9. Altertavlen efter restaurering.
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Første gang vi på konserveringsværkstedet i 
Brede hørte om B rarup  Kirkes altertavle var 
i 1979, i form  af  en undersøgelsesrapport, 
de r  fortalte om, at de r  på tavlen var sket en 
kraftig udtørring, med store opskalninger til 
følge. U dtørr ingen  var forårsaget a f  kirkens 
luftvarmeanlæg, der var blevet startet en lør
dag som forberedelse til søndagens gudstje
neste, m en som man på g rund  af en voldsom 
snestorm var ude a f  stand til at slukke igen 
før flere dage senere, idet det ikke var muligt 
for kirketjeneren at komme frem til kirken.

Ved et besøg i kirken konstateredes, at den 
kraftige opvarm ning havde forstærket den 
opskalning, som ifølge ældre undersøgelser 
var observeret tidligere. Der var nu ret kraf
tige opskalninger fordelt over hele tavlen.

Som en foreløbig sikring af farvelaget blev 
d er  påklæbet rispapir over farveskallerne. 
Dette har to formål, dels kan man nu ned ta
ge og transportere  tavlen, uden  at der går 
nogen farve tabt, dels bruges den foreløbige 
sikring senere i arbejdsforløbet, nemlig ved 
fastlægningen af farven.

Det egentlige restaureringsarbejde tog sin 
begyndelse i efteråret 1981. Arbejdet har 
dog været afbrudt flere gange. I årene 1982, 
83, 85 og 86 har der været bevilget penge, 
som der  så er udført arbejde for. Når årets

bevilling var opbrugt, blev arbejdet stoppet 
for så at blive genoptaget det følgende år. I 
1984 var der  ingen bevillinger. Det har været 
en noget besværlig og også fordyrende a r
bejdsform, idet et restaureringsarbejde af 
denne  art kræver ikke så lidt indlevelse, både 
i tavle og arbejdsmetode -  forhold, som så 
skal tages op forfra, for hver gang arbejdet 
genoptages.

Den sengotiske trefløjede altertavle er fra 
ca. 1475, og den  fremstår nu efter fjernelse 
a f  senere overmalinger med 90-95% af sin 
oprindelige staffering.

Der var 3 overmalinger, hvoraf den  første 
e r fra ca. 1733, foretaget af maler Chr. Hvid. 
Den sidste er fra 1854. Disse 2 stafferinger 
h ar  kun været delvise og har begge karakter 
af en reparation. Den store overmaling er fra 
1830 og er foretaget af malermester I.C. 
Broge. H an har bag på predellaen malet et 
lyst gråt felt og med sort skrift skrevet: Anno 
1830 Blev dette Alter Restaureret af I.C. 
Broge Malermester i Nyekiöbing.

Det var nødvendigt at udtage alle figurer 
a f  tavlen. Det voldte nogle vanskeligheder, 
da figurerne var fastgjort til bagklædningen 
m ed søm fra bagsiden, en oprindelig fastgø
relse, da der  var spor af farve fra fløjens bag
sidemalerier på sømhovederne.

Fig. 10. Detailoptagelse a f  midtskabets baggrund. Kor
set er fjernet. Billedet viser opskalningens omfang og den 
foretagne midlertidige sikring a f  farvelaget med påklæ
bet rispapir.

Fig. 11. Midtskabets korsfæstelsesrelief Det ses, h vordan 
billedskæreren har udhulet figurgruppens bagside fo r  at 
fjerne spændinger i træet og derved forebygge svind
revner.
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Altertavlen var udstyret med en profilge
sims, hvor der oprindelig var en krongesims 
(bladfrise). Profilgesimsen var en rest af det 
nu forsvundne topstykke, som tavlen havde 
fået omkring 1733. Profilgesimsen er ikke 
genopsat, men opbevares i kirken.

Fløjene var fastholdt i åben stilling, ved at 
de var sømmet dels til profilgesimsen, dels til 
predellaens dækplade. Fløjene er nu  bevæge
lige på deres hængsler, som det oprindelig 
var tilfældet.

Der var, jævnt fordelt over hele tavlen, o p 
skalninger i farvelaget, hvoraf 60-70% kræ
vede fastlægning. Denne er foretaget med 
opvarmet animalsk lim, indsprøjtet med in- 
jektionssprøjte.

Efter fastlægning er der overalt afdækket 
til oprindelig staffering. Afdækningsarbejdet 
var meget omstændeligt og blev til dels fore
taget un d er  mikroskop.

Predellaen stod med 1830-stafferingen, en 
sort farve med en indskrift i okker. Skriftty
pen var fraktur, og teksten lød: »Mind, O 
Jesu! tidt mit Hjerte om din Trængsel, Qval 
og Nød. Mind mig om din Sielesmerte, om 
dit Kors, og om din Død, Da mit Liv skal 
prise dig, Da min Død skal prise dig, Engang 
du mit Støv opliver, og mig Seierskronen 
giver.«

Da vi fjernede denne bemaling, viste der 
sig et smukt oprindeligt maleri, der forestil
ler Jesu tre bønner i Gethsemane Have, med 
tre sovende eller halvsovende apostle. Anden 
er vel redebon, men kødet er skrøbeligt 
(Matt. 26,41). En kalk står på en forhøjning 
til højre i billedet.

Skønt der var sprungne limfuger både i 
midtskabets og fløjenes bagklædninger, valg
te vi ikke at lime dem sammen, da dette ville 
kræve en fuldstændig adskillelse af tavlen og 
berøre fløjenes bagsidemalerier urimeligt 
meget. Disse malerier var i øvrigt det eneste 
på tavlen, der ikke havde overmaling.

Efter afdækningen blev der foretaget en 
retouchering med akvarelfarve. Retouche
ringen blev begrænset til iøjnespringende 
skader i farvelaget, for det meste kun kridt- 
grundskanter. Der er ikke foretaget nogen 
komplettering.

Når en altertavle som Brarups skal tilbage 
til kirken, må man være sikker på, at kirkens

klimaforhold er forbedrede, så den  situation, 
de r  førte til tavlens restaurering, ikke genop
står. Den ideelle relative fugtighedsprocent 
på 50-55% må kunne etableres u n d er  alle 
forhold.

Ved kirkens arkitekt er forhold ved byg
ning og varmeanlæg ændrede, så det er m u 
ligt at opretholde det ønskede klima. A f rå d 
givende ingeniør er udført  prøveopvarm 
ning og foretaget klimamålinger. Først når 
forholdene er tilfredsstillende, genopstilles 
tavlen. Det skete i december 1986.

Når en restaurering af en altertavle er fær
dig, ha r  man — tror man da — levet sig lidt ind 
i de menneskers tænke- og arbejdsmåde, som 
har skabt tingene. Dette er også sket u nder  
restaureringen af  Braruptavlen.

Der er blevet lavet kopieringsforsøg, hvad 
angår farve og forgyldning på en figur, git
terværk, baggrund og rammeværk, for at få 
en fornemmelse af, hvordan tavlen har set 
ud, da den  blev afleveret til kirken i 1475.

I det følgende fortælles lidt om, hvilke virke
midler maleren har benyttet sig af u nder  
stafferingen af  Braruptavlen.

Hvis m an ser på tavlen i åben stand, vil 
m an se, hvordan maleren ikke bare har brugt 
farve, bladguld og bladsølv som virkemidler, 
m en også har benyttet sig af, at en farve kan 
fremstå med forskellig glans. Metallerne, 
guld og sølv, er også brugt på forskellig m å
de. Der er b rugt to forskellige typer guld for 
at få forskellige nuancer, og for den ene 
guldtypes vedkom m ende er der anvendt to 
forskellige frem gangsm åder ved forgyldnin
gen for at opnå forskellig glans. Det kan an 
tages, at forsølvningen også ved forskellige 
frem gangsm åder har virket forskelligt, alt ef
ter, hvor den  har været anvendt, m en det er 
svært at afgøre, fordi sølvet nu er dekompo- 
neret (svækket). Ud over dette har maleren 
som virkemiddel brugt lasurfarve (gennem 
sigtig farve) oven på anden  farve.

For lidt næ rm ere  at beskrive, hvordan m a
leren har anvendt de forskellige malemåder, 
kan vi se på et enkelt om råde på tavlen, nem 
lig midtskabets nedre sydlige hjørne, hvor 
de r  står en helgenfigur (Nicolaus?) samt git
terværk, karmtræ  og baggrund.

På figuren er huden  holdt i halvmat; den
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Fig. 12. Vålse kirkes altertavle fø r  restaurering ved N .J . Termansen i 1958-60. Topstykket fra  1703 svarer ret nøje til 
det, der i 1733 blev sat på tavlen i Brarup.

er udført  med blyhvidt, sort, rød lak og ok
ker. Bispehuen og kappen er polerforgyldte. 
Kappens for er mat blå azurit på sort u n d e r 
maling. Kjortlen fremstår halvmat i rød cin- 
nober med et mønster i gyldne blomster.

Kjortlen afsluttes forneden af  en polerfor- 
gyldt kant. Inderkjortel og handsker er m at
te og står hvide med dekorationer i kraplak. 
Fodstykket, som figuren står på, er grønt 
med en lasur i grønlak. Lasuren, der er noget
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dekomponeret, og som er blevet brunlig, har 
antagelig stået halvmat.

Gitterværket, karmtræet og glorien på bag
g runden  er polerforgyldte. Der er her an 
vendt en anden guldtype end på figuren, 
nemlig en zwischguld. Det er guld, der virker 
lysere og køligere, fordi det tynde guldblad 
har et sølvlag på bagsiden.

På karmtræets hulkel og i glorien er der 
stafferet med mat blå azurit. Baggrunden  er 
cinnober, der er halvmat. Karmens ydersider 
er dodenkop, jernoxyd, og fremstår matte.

Denne vekslen mellem de helt blanke, 
halvmatte og matte farver og guld, samt b ru 
gen af kølige og varme farvetoner går igen i 
hele tavlen, når man ser den i åben stand.

Hvis man lukker tavlen og kun har de to 
fløjes malerier for øje, ser man, at maleren 
her har brugt de samme virkemidler, dog er 
de r  her ikke nogen blanke farver og ingen 
forgyldning. I mere beskeden form veksles 
her mellem mat og halvmat, som på den m u 
rede bagvæg og på gulvet, og i forholdet mel
lem glorierne og deres baggrund.

Predellamaleriet fremstår i dag m ed en 
halvmat overflade, men også her kan man 
antage, at maleren har benyttet sig af farver 
med flere glanstrin.

Til slut skal nævnes, at tavlens bagside 
samt predellaens dækplade og sidestykker 
ha r  stået umalede.

Karl Søndergaard og 
Ja n  Castella
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E N G L I S H  S U M M A R Y

The National Museum and the churches 
The altar-piece from Brarup Church

A m ong its many other tasks, the National 
M useum has responsibility for giving consul- 
tative advice to the Ministry o f Ecclesiastical 
Affairs in antiquarian matters concerning 
old churches. Direct involvement o f  the M u
seum in work on the up-keep o f the churches 
occurs when restoration o f m ural paintings 
and historical furnishings is in question; 
work of that nature  is carried out u n d er  the 
M useum ’s direction and with the assistance 
o f both the National M useum ’s own staff of 
qualified conservators and a num ber o f pri- 
vately-run conservation workshops which 
cooperate closely with the Museum.

In December 1986 the M useum ’s Conser
vation D epartm ent in Brede completed the 
restoration o f a late medieval altar-piece, a 
triptych, from  about 1475, belonging to 
B rarup  Church  on the island o f Falster. T h e  
altar-piece, which is in artistic repects unex- 
ceptional, was probably produced  in Lübeck, 
and  certainly comes from  the same workshop 
which m ade the altar-piece in the church in 
Vålse nearby. Open, in the »feast-day posi
tion«, both altars have a crucifixion-relief, 
flanked by four saints, in the central panel, 
and on the side-panels the figures o f  the 12 
apostles. If  the side-panels are folded in, to 
form the »ordinary position«, the paintings 
o f two female figures -  the Virgin Mary with 
child and Saint Catherine -  and two male -  
J o h n  the Baptist and J o h n  the Evangelist -  
are visible. T h ere  can be no doubt that these 
pictures are painted by the same hand  as the 
paintings of the Holy Virgin and Jo h n  the 
Evangelist on the Vålse altar’s side-panels.

O f  particular interest is the picture which 
has been brough t to light by removal o f more 
recent over-painting on the predella of the 
altar-piece. This shows Christ’s agony in the

garden  o f  Gethsemane, with the three pray- 
ers depicted as in an animated cartoon, the 
kneeling Jesus being seen serially in three po
sitions, casting himself nearer and nearer  the 
ground  with each prayer. This representa
tion o f Jesus in Gethsemane is also found on 
Bernt Notke’s fine altar-piece from 1479 in 
Århus Cathedral (fig. 7), and the motif is 
again recognizable in a description from the 
18th. century o f the now lost predella of the 
late medieval altar-piece in Skælskør Church. 
It is conceivable that the picture in faet illus- 
trates a dramatic presentation o f the prayers 
in Gethsemane, such as would be familiar 
from  the religious mystery plays which were 
p erfo rm ed  in and  near the churches for the 
education o f the common people.

T h e  occasion for embarking on the resto
ration work was that dry climatic conditions 
in the church had  caused the medieval chalk 
prim ing to come away from the wood be- 
hind. T h e  work consisted partly o f  fixing the 
paint-layer, and partly o f  taking away later 
over-painting to reveal the original painting, 
which is exceptionally well-preserved.

This work presented an opportunity  to 
study the old pain ter’s materials and how he 
achieved his artistic effects. He worked with 
different degrees o f  sheen, so that the col- 
ours sometimes appear glossy, sometimes 
half-mat and  sometimes mat. Similarly, vari- 
ous types o f gold are used, and different 
gilding techniques.

While the altar-piece was in the workshop, 
measures were taken in the church which 
should ensure better control o f  the heating 
system and thereby reduce the fu ture  risk of 
damage from lack o f humidity.

Erik Skov et al.
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William Bramsens japanesiske mønter
A f  A n n e  K r o m a n n  o g  J ø r g e n  S t e e n  J e n s e n

William Bramsens møntskab og de silkebetrukne møntbakker fr a  Otto Fr. Krebs’ samling. (Foto: Lennart Larsen).
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Fig. 1. Brødrene Ludvig  og 
William Bramsen fotograferet i 
slutningen a f  18 6 0 ’erne. Begge 
dyrkede numismatik ved siden 
a f  deres forretninger, og som 
ældre høstede Ludvig  internati
onal anerkendelse med sit tre- 
bindsværk om kejser Napoleon 
Fs medaljer. Det blev i øvrigt 
genoptrykt fo r  en halv snes år 
siden. Foto: Det kgl. Bibliotek.

Ser m an på verdenshistorien i 1800-årene, så 
er en af  de afgørende faktorer den gradvise 
europæiske ekspansion selv til de lande, der 
ligger fjernest fra Europa. De, der drog  ud, 
hjembragte undertiden  museumsgenstande, 
og de er en del af fundam entet  for en række 
store samlinger, således også i København.

Jap an  holdt sig længe totalt afsondret og 
tillukket. Den danske Galathea-ekspedition 
1846 blev simpelthen jaget væk, og det var 
først den amerikanske kom m andør M.C. 
Perry, der 1853-54 tvang jap an e rn e  til at åb
ne landet for amerikansk handel. Betyd
ningsfulde europæiske lande som England, 
Rusland og Holland fulgte efter, og Dan
m ark var også interesseret, men først i 1867 
afsluttedes den traktat, som gav den formelle

baggrund  for dansk foretagsomhed og delta
gelse i den fælles »civilisatoriske Opgave«, 
som m an i tiden så smukt sagde.

Det i 1869 grundlagte Store Nordiske T e 
legrafselskab, hvis stifter var finansmanden
C. F. Tietgen, personificerede i disse år m e
get a f  den danske andel i tidens europæiske 
ekspansion i Østasien. H er  åbnedes også m u 
lighed for, at en lang række unge mænd ku n 
ne drage ud og opleve Orientens eventyr på 
deres egen krop. En af dem var William 
Bramsen.

William Bramsen var født den 10. august 
1850 i en københavnsk familie, hvis overho
ved var forretn ingsm anden Luis Bramsen 
(1819-86), kendt som grundlægger a f  b rand
forsikringsselskabet Nye Danske af 1864.
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Den talrige børneflok (6 sønner og 3 døtre) 
voksede fra 1858 op i en af Frederiksbergs 
største villaer, Villa T harand ,  Kastanievej 2, 
opført 1857 (senere M ariaforbundets skole 
m.m.). Børnene fik en god uddannelse i 
sprog og musik. De tilegnede sig også fade
rens grundregel »Tiden går lige hurtigt, men 
ikke lige nyttigt«, en leveregel der egentlig er 
så betegnende for hele denne periode i E uro
pas historie, og som William Bramsen næsten 
står som eksponent for.

William, der var den tredjeældste søn, blev 
student fra Schneekloths skole og snusede til 
den akademiske verden, idet han tog filosofi
kum. Men derefter blev han lokket af eventy
ret, og den 1. marts 1870, knap 20 år gam 
mel, blev han ansat i Store Nordiske. Samme 
år rejste han til Kina som telegrafist. 1871 
kom han til Nagasaki i Japan , m en allerede 
ved udgangen af det følgende år, 1872, u d 
trådte han af Selskabet. Hans væsentligste 
indsats i Japan  blev som bogholder for 
dampskibsflåden i Mitsubishi-rederiet. D en
ne virksomhed blomstrede u n d er  Japans be
slutsomme åbning mod Vesten, og mange læ
sere vil nikke genkendende til navnet, der 
også i dag står for en af Japans største virk
somheder.

En dansk rejsende tegner i 1876 et øje
bliksbillede fra Bramsens fritid, her et sel
skab med hans foresatte og landsmand O. F. 
Krebs: »Begge var tilfredse med deres travle 
virksomhed, var vel indlevede i de frem m ede 
forhold og talte flydende japanesisk ... deres 
kontor (var) et udstrakt japanesisk hus med 
en have i midten, hvori nogle sprøjter frem 
kaldte en stadig faldende forfriskende regn.«

William Bramsen må have haft en mægtig 
foretagsomhed. Takket være hans råd vandt 
Mitsubishi-rederiet en proces mod den j a 
panske regering om et havari. I 1880 sendtes 
han til London for på firmaets regning at få 
en regulær engelsk juridisk uddannelse i 
»Middle Temple«.

Midt i sin travle arbejdsdag fik William 
Bramsen atter tid til at tænke på Danmark. 
Forholdet til faderen havde aldrig været 
godt, og denne havde da også afslået at forsy
ne en ung københavnsk dame med rejsepen
ge til Japan  -  William havde i sin tid truffet 
hende i Studenterforeningen, men hun  faldt

ikke i faderens smag. I stedet indgik William 
en papirløs forbindelse med en japansk da
me, Taki Kojimi, som han i øvrigt sikrede 
økonomisk, før han 1880 rejste til Europa.

Ved hjælp af  en svoger var der også tilveje
bragt en forsoning med familien i Danmark. 
William sendte japanske julegaver hjem 
1878, 1880 kom han selv og på ny året efter. 
U nder  et af disse besøg fik han anledning til 
at o rdne  Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings 
dengang ikke særlig store japanske samling. 
Overalt hvor W7illiam i disse år kom frem, 
gjorde han et godt indtryk, således også hos 
de engelske numismatikere.

Da ind traf  katastrofen. Den 8. december
1881 døde William Bramsen i London af en 
bughindebetændelse efter få dages sygdom. 
Men selv på sit yderste glemte William ikke 
sin sans for tilværelsens realiteter, og han fik 
heldigvis skrevet et testamente.

Før vi vender os til de materielle efterla
denskaber, må vi se på William Bramsens 
mangfoldige forskningsmæssige indsats, der 
hidtil -  mærkeligt nok -  på det nærmeste har 
været overset her i landet. H an har nemlig 
ydet en banebrydende indsats inden for stu
diet a f  japansk metrologi (læren om vægt
enheder), kronologi (tidsregning), filologi og 
numismatik, alt sammen inden for en perio
de på m indre end 10 år, nemlig fra han 21 år 
gammel kom til Jap an  og begyndte at lære 
japansk, til han døde 10 år senere, 31 år 
gammel.

B r anisens omregningstab eller 
William Bramsen befandt sig, som før om 
talt, godt i Tokyo. H an lærte hurtigt sproget
-  allerede i 1876 talte han det flydende -  og 
gik meget op i japanske forhold. H an var en 
ivrig læser af The Japan Weekly M ail og en 
flittig læserbrevskribent. Med sit skarpe blik 
for unøjagtigheder var det ikke svært for 
ham  at finde noget at skrive om.

Et af de første indlæg, vi kender fra ham 
(6. november 1876), drejer sig om vægtangi
velser i pocketudgaven af dr. H epburns j a 
panske leksikon, hvor Bramsen har opdaget 
adskillige fejl — fejl, der  kunne have været 
undgået, hvis forfatteren havde læst B ram 
sens anmeldelse i The North C hina Daily News, 
da bogens 2. udgave i sin tid udkom -  »Men
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dr. H ep b u rn  læser måske slet ikke The North 
China Daily News?« Det lader dog til, at leksi
konforfatteren har haft lejlighed til at læse 
The Japan Weekly M ail, for ugen efter svarer 
han ved at bringe en række nye vægtangivel
ser til benefice for den unge kritiker. Men ak, 
heller ikke disse er korrekte! Det var for
modentlig om kring dette tidspunkt Bramsen 
erkendte, at hvis man vil have noget gjort 
ordentligt, kan man lige så godt først som 
sidst gøre det selv. H an begynder med at m a
nuducere dr. H epburn: » -  hans tal afviger 
fra mine, og da jeg  tror, mine er de rigtige, 
skal jeg her tillade mig at korrigere hans re 
sultater -  idet jeg  håber, at han stadig vil o p 
tage det i den bedste m ening og forstå, at det 
kun er min interesse for sagen og ønsket om 
endelig engang at få den ordentligt belyst, 
de r  driver mig til at fatte pennen.« H erefter 
begyndte Bramsen helt forfra og udgav sine 
egne tavler over japansk  mål og vægt om 
regnet til såvel de engelske mål som til det 
franske meter- og kilosystem, der brugtes 
over det meste af Europa. Tavlerne blev vel 
modtaget af pressen. Og en (europæisk) an 
melder foreslog, at nu, hvor man havde fået 
mulighed for en nem  og hurtig  om regning 
fra japanske til europæiske mål, skulle Japan  
d roppe  sit besværlige, gamle system og i ste
det antage det franske »for at skabe en d n u  et 
bånd til den europæiske verden«. A nm elde
ren  er fuld af lovord over Bramsen, men sy
nes måske det er at drive nøjagtigheden lidt 
for vidt, når han angiver vægtene med 10 d e 
cimaler -  en japansk mö er således 
0,0037565217 g.

Transskription fra  japansk
Somme tider måtte dog hans hang  til det eks
akte vige for hans praktiske sans. Da han var 
blevet færdig med mål og vægt, tog han fat 
på sproget eller rettere på transskriptionen. 
Det m edfører næsten altid problemer, når 
m an skal overføre et sprog fra ét alfabet til et 
andet, fordi der ofte vil være tale om forskel
lige lydkombinationer i de to sprog. N år det 
dre jer  sig om det fonetiske system, som på 
japansk supplerer skrifttegnsystemet, der er 
overtaget fra kinesisk, er problem erne en d 
nu større. På Bramsens tid kunne m an finde 
det japanske sprogs stavelser transskriberet i

en oversigt, kana’en. Men det var kun bog
stavværdien af stavelserne, der var angivet 
her, ikke lydværdien, og da samme lyd k u n 
ne udtrykkes med flere forskellige stavemå
der, ligesom den  samme bogstavkombination 
kunne udtales vidt forskelligt fra ord til ord, 
var kana'en kun en ringe hjælp for ikke-ja- 
panskkyndige, der ville omskrive japanske 
ord  til europæiske sprog. Følgen var, at folk 
klarede sig, som de bedst kunne, og nedskrev 
ord  snart på én måde og snart på en anden, 
indtil en engelsk missionær, the Rev. S. E. 
Brown, i 1862 tog sig på at lave et ensrettet 
transskriptionssystem. Dette blev almindeligt 
benyttet men ikke fuldt anerkendt af de lær
de, der foretog adskillige ændringer i de føl
gende år. I 1877 var der nogle medlem m er 
af Det asiatiske selskab i Yokohama, der fik 
den  tanke, at det ville være bedst at stave o r
dene, som de var angivet i kana’en, så kom 
m an også ud over det problem, at de ja p a n 
ske ord blev stavet forskelligt fra sprog til 
sprog -  pastor Browns system var hovedsage
lig beregnet for engelsksprogede.

Da den  27-årige Bramsen læste om de nye 
ideer i The Tokio Times, tog han sig til hovedet 
og måtte atter gribe pennen. Han indrøm 
mede, at kana’ens stavemåde var nødvendig, 
når det gjaldt studiet af ordenes oprindelse 
og andre  videnskabelige formål, men i det 
daglige liv ville det være forfærdelig up rak 
tisk. Hvordan skulle almindelige mennesker 
f.eks. vide, at Taikafu er krigeren Taikö, eller 
at miötchö (mod. myöchö, i morgen) staves 
miyauteu i kana’en (mod. miyate). Han mener, 
at mange a f  de problemer, man har med det 
almindeligt benyttede transskriptionssystem, 
kunne have været undgået, hvis blot man 
havde afholdt sig fra at lave om på pastor 
Browns system. Dets skæbne får ham til at 
tænke på historien om en dansk billedhug
ger, de r  efter forskellige venners velmente 
råd foretog så mange æ ndringer på en ellers 
mesterlig statue, at den spoleredes totalt, og 
kunstneren blev dom inikanerm unk af græ m 
melse. H an har meget til fælles med M alm  i 
Vilhelm Bergsøes Fra Piazza del Popolo. Men 
da Malm jo  ikke gik i kloster, fristes man til at 
tro, at Bramsen har blandet figuren hos 
Bergsøe sammen med noget, han havde hørt 
om den danske maler Albert Küchler (1803-
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Fig. 2. William Bramsen, 
ca. 1880. Foto: Det kgl. Bib
liotek.

86), der endte som franciskanermunk i 1851 
af religiøse grunde.

Men Bramsen er enig med The Tokio Times 
(»eller«, spørger han med mild sakasme, 
»skal jeg  hellere skrive the Taukiau Times?«) i, 
at det almindelige transskriptionssystem ikke 
åbner nogen mulighed for samarbejde mel
lem europæere af forskellig nationalitet. Men 
dette har han nu i sinde at råde bod på ved at 
lave sit eget system, der publiceres som en 
lille bog i 1879: A proposed uniform System o f 
translitterating Japanese Words into Roman let
ters. H er gennemgår han de forskellige lyd
kombinationer og vælger den stavemåde, 
som i hvert enkelt tilfælde er mest nærliggen
de -  eller mindst frem medarte t for hvert af 
de tre hovedsprog. Han beklager at måtte

udelukke f.eks. hollandsk og italiensk, men 
skal systemet tilpasses flere sprog, vil det gå 
ud over enkelheden, og enkelhed bør tilstræ
bes i en sådan sag.

Den japanske tidsregning
H erefte r  retter Bramsen sin energi mod tids
regningen. Om den japanske tidsregning 
skriver han på dansk i en vistnok utrykt arti
kel fra 1879; kun et enkelt ord (»mene« i 
stedet for »betyde«) viser, at han i næsten 10 
år både havde talt og tænkt på engelsk. Han 
bruger her en transskription, der er tillempet 
dansk (Djimmu i stedet for Jimmu). H an har 
altså ikke anset et dansk publikum for til
strækkelig kyndigt i hovedsprogene til, at 
han kunne benytte sit nye universalsystem.
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Fig. 3. Oban, guld, 1868. 164,61 g.

»Skjønt Japanerne have en fortløbende 
T idsregning begyndende fra det Aar, da 
Kejser Djimmu indvandrede i Japan  og 
grundlagde det nuværende Dynasti — og 
hvorefter Aaret 1879 vil svare til Aar 2539 -  
er denne Maade at regne paa ikke i a lm inde
lig Brug, men viger Pladsen for Aarsperioder, 
hver bæ rende et særskilt Navn. Naar en eller 
anden  vigtig Begivenhed finder Sted -  i Reg
len naar en ny Kejser bestiger T h ro n en  — 
forandres Aarsperiodens navn, og m an tæl
ler da l ste Aar, 2det Aar, 3die Aar o.s.v. af den 
og den Periode. Længden af disse Perioder 
vexler, da de som sagt forandres paa aldeles 
ubestemte Tider. Saaledes have nogle Perio
der varet over 30 Aar, andre  kun 2. Den n u 
værende Periode hedder M eidji og Aaret
1879 kaldes »Meidji 11. Aar«. Den omtalte 
Maade at angive T iden  paa er for dem, der 
lægge sig efter Landets Historie, Antiquite- 
ter, Mønter og lignende, yderst utilfredsstil

lende, da Aarsangivelserne ikke give En den 
mindste Idee om det virkelige Tidspunkt. En 
Angivelse som »Vado, l ste Aar« kan for saa 
vidt ligesaa godt mene 1500 Aar tilbage som 
15, og det er kun ved Hjælp af sammenlig
nende Tabeller, at man kan danne sig et Be
greb om den virkelige Tid.«

Bramsens danske fremstilling af jap an e r
nes tidsregning er noget forenklet. I sin en 
gelske indledning til Japanese Chronological 
Tables, som han udgav i 1880, fortæller han, 
at jap an e rn e  supplerede årsperioderne med 
den kinesiske sexagenar- eller 60-årscyklus, 
når de ønskede en mere nøjagtig tidsangivel
se. 60-årscyklusen var en kombination af 12- 
årsperioder og 10-årsperioder, der havde 
navne efter dyrene i dyrekredsen og de 5 
elementer træ, ild, jo rd ,  metal og vand. Ved 
at anvende begge tidsregninger kunne man 
angive et tidspunkt mere nøjagtigt, men kun 
inden for en 60-årsperiode. Set i et bredere
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perspektiv havde man kun nytte af sexage- 
narcirklerne, hvis de var num m erede. Men 
da japanerne  overtog systemet, havde Kina 
brugt det i 2000 år, skriver Bramsen, og jap a 
nerne ville ikke fortsætte en numm erering, 
de ikke før havde haft del i. Hvis man på den 
anden  side startede forfra, ville det være det 
samme som at vise, at den japanske historie 
var begyndt meget senere end den kinesiske.

Denne smagsprøve -  der ikke engang 
kom m er ind på om regningen af m åneder og 
dage fra det japanske m åneår til det eu ropæ 
iske solår -  viser, at det ikke var så helt ligetil 
at lave en kronologisk omregningstabel. I 
mange år var man da også meget tilbagehol
dende over for opgaven. I 1874-78 var der 
ganske vist blevet udsendt nogle tabeller over 
perioden 501-1872 -  »men,« skriver B ram 
sen hovedrystende, »dels er de fulde af fejl, 
og dels må det være undgået forfatterens op
mærksomhed, at den gregorianske kalender 
ikke eksisterede før 1582, så alle datoer før 
den tid er ganske misvisende.« Dog for 
Bramsen lykkedes det. I Japan  blev værket 
erklæret for uvurderligt, og der stod respekt 
om forfatterens navn mange år efter hans 
død.

Samtidig med, at Bramsen fik alle disse 
forhold »ordentligt belyst« ved siden a f  sit 
egentlige arbejde, blev der også tid til at be
skæftige sig med m ønter og møntvæsen. I 
1868 blev det japanske møntvæsen refo rm e
ret efter europæisk mønster; men de traditi
onelle japanske mønter, som kurserede før 
den tid, var meget forskellige fra de europæi
ske og har sikkert fascineret mange tilrejsen
de ved deres skønhed og frem medartethed.

Japans m lnter
De første japanske udm øntn inger stammer 
fra 708 e.Kr., hvor der blev opdaget store 
kobberminer i provinsen Musashi. Før den 
tid havde man i vid udstrækning klaret sig 
med kinesiske mønter, som da også blev for
billedet for de japanske; de var støbt af kob
ber med et firkantet hul i midten og fire ki
nesiske bogstaver, som angav møntens navn 
og udstedelsesperiode (fig. 4). I løbet af de 
næste 250 år udm øntede japane rne  12 for
skellige møntserier, der omtales som de 12 
antikke eller dynastiske mønter. Såvel stør

relsen som kvaliteten blev ef te rhånden  ringe
re (fig. 5), og i 958 var m ønterne blevet så 
små og dårlige på g rund  af kobbermangelen 
(fig. 6), at man opgav produktionen. Indtil 
midten af 1500-årene måtte man igen klare 
sig med frem mede kobbermønter. U nder 
shogunatet (1192-1867), hvor kejseren var 
svag og magten i hæ nderne på militære lede
re, udstedte s torm ændene deres egne m øn
ter. Først un d er  Toyotomi Hideyoshis mili
tærdikta tur (1582-98) kom der atter system i 
møntvæsenet. Guld- og sølvmønter, som kun 
var blevet udm øntet sporadisk tidligere, kom 
nu til at spille en større rolle. Man havde op 
rindelig brugt guldstøv i poser som betalings
middel, og senere fandt man på at smelte 
dem  om til barrer, men først u n d e r  Hideyos- 
hi blev de store, ovale plader til egentlige 
m ønter (fig. 3). De blev forsynet med stem p
ler og fik påmalet værdien samt m øntmeste
rens signatur; og som en forholdsregel mod 
forfalskninger indham redes rækker af små 
mejselslag i pladen. Den største guldmønt 
var en öban på 10 ryo (fig. 3), og desuden 
fandtes der m indre enheder: kobaner på 5 el
ler 1 ryö (fig. 9). lA  ryö hed bu, lA  bu hed shu 
og vejede lidt over et g. De mindste nom ina
ler var rektangulære (fig. 10-11). Der var to 
slags sølvmønter: chögin (langt sølv), der hav
de form som en oval barre (fig. 12), og mamei- 
tagin (bønneformet sølv), en lille ru n d  mønt, 
de r  ligesom chögin havde et billede af rig- 
dom sguden  på forsiden (fig. 13). I 17-1800- 
årene blev der også udm øntet rektangulære 
sølvmønter (fig. 14-16).

Fra begyndelsen af 1600-årene var kobber
udm øntn ingen  kommet i gang igen om trent 
med samme udseende som tidligere. Den al
mindeligste var den såkaldte K a n ’ei tsühö, der 
udm øntedes i mange oplag mellem 1626 og 
1863 (fig. 7-8). Nogle af serierne var af mes
sing, andre  af jern . Fra 1760’erne fik de et 
bølgemønster på bagsiden. Fra 1868, hvor 
magten atter lå hos kejseren, kom m øntre
formen, der gav Japan  et europæisk decimal
system i guld (fig. 17), sølv og bronze.

Ved siden af  rigsudm øntningerne blev der 
også udsendt m ønter af feudalfyrsterne i 
provinsen. De fleste havde kun gyldighed i 
deres hjemegn, og mange var snarere m ønt
tegn end egentlige m ønter (fig. 18-24).
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Bramsen som numismatiker 
William Bramsen er sikkert tidligt begyndt at 
samle. Hans notater viser, at han indgav be
stillingslister til m ønthandlerne  på et tids
punkt, hvor han endnu  ikke kunne sproget, 
m en måtte benytte sig af en fransk tolk. Af 
de samme notater frem går det, at han  ikke 
kun betragtede m ønterne som samlerobjekt; 
han  ville også gerne vide noget om dem. 
Sammen med bestillingslisterne har han ind
givet nogle spørgsmål til m ønthandleren: 1. 
Hvad betyder kiriblomsten på öbaner og ko
baner og de m indre  enheder? (jf. fig. 3, de 
fire stempler på forsiden). 2. Hvad betyder 
dette stempel? (jf. fig. 3, stemplet nederst i 
m idten  på bagsiden). 3. Hvad betyder de små 
stempler på öbaner og kobaner? (fig. 3, bag
siden nederst tv.). 4. Hvad betyder dette 
mærke, som er på alle kobanerne? (fig. 9 på 
midten). Og den japanske sagkyndige svarer, 
at han desværre ikke kan skaffe alle m øn ter
ne på Monsieur Bramsens liste, men spørgs
målene skal han gerne besvare. Kiriblomsten 
er simpelthen Gotöfamiliens mærke. Det sto
re stempel er Shirobei Gotös signatur. De 
små stempler er m øntinspektørernes kon
trolmærker; og mærket på kobanerne er 
Shösaburö Gotös signatur. For Gotöfamilien 
har altid haft monopol på at bestyre mønten, 
og deres signatur garanterede for m ønternes 
kvalitet.

Da Bramsen blev mere sprogkyndig, tog 
han fat på den japanske m øntlitteratur og 
oversatte store partier af den til eget brug. 
H an udspurgte  alle, der kunne tænkes at sid
de inde med nyttige oplysninger, og skrev 
deres svar ned  på små lapper papir med om 
hyggelig angivelse a f  kilden. Det var tydeligt, 
at han agtede at sætte sig grundigt ind i em 
net. Måske anede han, at her var et område, 
der trængte til at blive ordentligt belyst. En 
del a f  hans viden blev omsat til en artikel i det 
anerkendte  engelske tidsskrift Numismatic 
Chronicle (1882, »Notes on Japanese Iron 
coins«). Men i øvrigt arbejdede han  på et 
større værk om japanske mønter. H an ville 
gerne forme det som en præsentation af hver 
enkelt møntserie ledsaget af alle relevante 
oplysninger om prægeforhold, brugen  af 
m ønter og økonomisk historie. Men efter
hånden  som værket skred frem, gik det op

Fig. 5. M on, kobber, 835 e.Kr. 2 ,39  g.

Fig. 6. M on, kobber, 958 e.Kr. 3 ,62  g.

Fig. 7 .1 0  mon, kobber, 1708. 9 ,47  g.

Fig. 8. 4 mon, messing, 1768. 4 ,58  g.

Fig. 9. Koban, guld, 1708. 17,85 g.

Fig. 10 .1  bu, guld, 1716. 4 ,48  g.

Fig. 1 1 .2  bu, guld, 1818. 6 ,74 g.

Fig. 12. Chögin, sølv, 1837. 144,47 g.

Fig. 13. Mameitagin, sølv, 1736. 5 ,06  g.

Fig. 1 4 .2  shu, sølv, 1732. 8 ,75  g.

Fig. 1 5 .5  rnomme, sølv, 1765. 18,71 g.

Fig. 1 6 .1  bu, sølv, 1837. 10,24 g.

Fig. 17. 20  yen, guld, 1870. 3 3 ,3 0  g.

Fig. 18. Koban, guld, provinsudmøntning, fø r  1 5 73 . 
1 4 ,92  g.

Fig. 19 . 1  ryö, guld, provinsen Koshu , 15-1800-årene. 
15,88 g.

Fig. 20. 1 bu, guld, provinsen Kosku, 15-1800-årene. 
3 ,70  g.

Fig. 21. V2 shu, guld, provinsen Koshu, 15-1800-åre- 
ne. 0,51 g.

Fig. 22. Koban, guld, provinsen M uts, 16 -1800-årene. 
3,83 g.

Fig. 23. Koban, guld, provinsen Koshu, 15-1800-åre- 
ne. 16,95 g.

Fig. 24. »Parerplademønt«, messing, provinsen Ugo, 
1800-årene. 42 ,58  g. (Alle fotos fr a  fig . 3 til 24  er 
optaget a f  Lennart Larsen).

Fig. 4. Mon, kobber, 708 e.Kr. 3,68 g.
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for ham, at bogen i den form ville være næ r
mest ubrugelig for samlere og andre  m enne
sker, der ønskede at benytte den  som o p 
slagsværk. D erfor valgte han i stedet at dele 
stoffet i en katalogdel og en historisk del.

Katalogen over bronzem ønterne kom i
1880 (The Coins o f Japan I). Med sine præcise 
oplysninger om hver serie og sine forbilled
ligt klare anskueliggørelser af de ubetydelige 
forskelle, de r  adskiller nogle af varianterne 
fra hinanden, giver den sin læser et glimren
de overblik over materialet; og de farvelagte 
tegninger bidrager yderligere til forståelsen. 
Også til bindet om guld- og sølvmønterne var 
d er  lavet illustrationer, men katalogen blev 
aldrig færdig. Heller ikke de historiske afsnit 
blev realiseret før forfatterens død, men no
get a f  den  ovenfor citerede danske artikel 
kan måske give et indtryk af, hvorledes stof
fet ville være blevet fremstillet. Artiklen, der 
handler om japanske kobberm ønter er fo r
mentlig skrevet, da Bramsen havde genopta
get kontakten m ed sin familie og planlagde 
et besøg i Danmark.

»Japanisiske Kobber og Je rn  M ønter ere 
med ganske enkelte Undtagelser nær, støbte. 
Form erne, hvori Støbningen foretoges, vare 
af en Blanding a f  Leer og flint Sand, og 
brugtes kun een Gang, idet de efter hver 
Støbning maatte itubrydes. Da Eensformighed 
og tydelige Bogstaver var den eneste Garanti 
m od Falskmøntneri, var det nødvendigt at 
fastsætte een Originaltype, der brugtes som 
Mønster for alle Afstøbninger. I denne H en 
sigt graveredes een Mønt i meget haard t Kob
ber, den saakaldte Moder-Mønt.« (Herefter 
beskrives det, hvorledes m an for ikke at slide 
for meget på m oderm ønten  laver 100 nøjag
tige blykopier ved afstøbning og efterbe
handling og siden 100 lige så nøjagtige kob
berkopier af blykopierne — eller »blysæde
kornene«. T il sidst laver man de endelige af
støbninger af »kobbersædekornene« og op 
når  således at fremstille ca. en million m ønter 
uden  at bruge originalen mere end ca. 100 
gange). »Kobber og Je rn  M ønter saaledes 
som de skulde bruges for Cirkulation, støbtes 
i Reglen i et Antal af 15 til 20 ad Gangen, og 
de forskjellige Form er forbandtes med en 
Kanal, for at lede det flydende Metal ... Pen
gestykkerne blev derefter afbrækkede og det

tiloversblevne Kobber eller J e rn  igen kastet i 
Smelteovnen. M ønterne blev i Reglen affile- 
de paa Kanten.«

Bramsens møntsamling
Mens Bramsen arbejdede på at kaste lys over 
møntvidenskaben, voksede hans samling 
støt. Vi har ingen mulighed for at konstatere, 
hvornår han anskaffede hvilke mønter, men 
han har omhyggeligt noteret, hvor han købte 
hvad. En del a f  m ønterne stammer fra rege
ringens overskudslager, mens andre  er ind
købt hos lokale m ønthandlere — Hisakichi, 
O kamoto og Watatami er de navne, der fore
kom m er hyppigst. Desuden må man forestil
le sig, at der har været en vis byttevirksom
hed i Tokyos samlermiljø. I Bramsens nota
ter op træ der  navne på såvel japanske som 
europæiske samlere, f.eks. Yokoyama. Dr. 
Doenitz derim od var en slægtning til den se
nere så velkendte tyske storadmiral og op
træ der i dennes erindringer. H an kom til J a 
pan  allerede i 1864 og endte som livlæge for 
mikadoen. Otto Fr. Krebs, Bramsens foresat
te, havde en Fin samling, som Bramsen ikke 
sjældent skaffede materiale til. Da Krebs i 
1879-80 var i Danmark, overlod han det hele 
til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. M øn
terne ligger særskilt i et smukt forarbejdet 
japansk  skrin med silkebetrukne m øntbak
ker. Der er 39 guldmønter, 28 sølvmønter og 
120 bronzem ønter, alle i god bevaringstil
stand. Det er en smuk og repræsentativ sam
ling, men først og fremmest en typesamling. 
Bramsen derim od samlede af videnskabelige 
grunde. Ved optællingen i 1884 beløb sam
lingen sig til over 200 guldmønter, op mod 
300 sølvmønter, og bronzem ønter i en sådan 
mængde, at man opgav at tælle dem.

Der er måske nogle, der vil sige, at har 
man set én japansk  bronzemønt, har man set 
dem  alle. Men som Bramsen skriver i fo ro r
det til Japanese Coins I: »Japanske samlere el
sker at skelne mellem varianter af den sam
me mønt, og til hver af dem  giver de et sær
ligt navn, som antyder de afvigende træk.« 
Somme tider indskrænker forskellen sig blot 
til en mere eller m indre skrå streg i et bog
stav, men Bramsen mener, at denne form for 
katalogisering kan gå for vidt. Selv medtager 
han kun de varianter, der tydeligt viser, at
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der er tale om forskellige serier. Men han 
blev nødt til at anskaffe et stort materiale for 
at kunne tage stilling til spørgsmålet.

Hans samling af guld- og sølvmønter om 
fatter først og fremmest varianter af de offi
cielle udm øntn inger fra 1573-1868 (fig. 3, 9- 
17). Men der er også mange provinsudm ønt
ninger fra samme periode (fig. 19-24) og ek
sempler på m ønter eller barrer, der er ældre 
end 1573 (fig. 18). Da provinsudm øntninger
ne ofte blev brugt som gave, blev der lagt 
vægt på at gøre deres udseende så attraktivt 
som muligt (fig. 23-24). Få af de mønter, der 
virkelig var i omløb, nåede uden for deres 
provins, men m ønterne fra Koshu (fig. 19- 
21) og Ugo med Akita-minen var en un d ta 
gelse på g rund  af metallets fine kvalitet.

For den kgl. Mønt- og Medaillesamling vil
le Bramsens samling tillige med den få år 
tidligere erhvervede gave fra Krebs komme 
til at betyde en kraftig udvidelse af den for
håndenværende meget beskedne japanske 
samling, der bar præg af, at Japan  så længe 
havde været totalt aflukket. Og i løbet af
1882 hørte man, at der skulle være en rimelig 
chance for at få den.

Erhvervelsen a f  Bramsens samling 
Ganske vist havde William Bramsen på sit 
dødsleje bestemt, at hans møntsamling skulle 
tilbydes British Museum for £2.500, hvad 
der skulle være u nder  kostprisen. £2.500 var 
efter datidens kurser 45.275 kroner og en 
meget betydelig sum, i dag vel svarende til et 
par millioner. Men hvis British Museum ikke 
ville betale prisen, skulle samlingen foræres 
til den kgl. Mønt- og Medaillesamling i Kø
benhavn! Unægtelig en ejendommelig dispo
sition, der vel bedst kan forklares ved, at Wil
liam Bramsen må være blevet godt behandlet 
af Møntsamlingens stab med etatsråd C. L. 
Müller (1809-91) i spidsen.

T iden  gik, m ønterne lå i London, uanset at 
British Museum fandt prisen for høj (det er 
ikke ukendt, at mønter i dag betales med hø
jere  priser i deres hjemlande end andetsteds, 
det vides også at gælde for Japan). Etatsråd 
Müller, der gennem familien var bekendt 
med testamentet, begyndte at blive nervøs.

Heldigvis var den danske gesandt i Lon
don C. F. Falbe (1828-96) en mand, som Mül

ler altid havde kendt. H an var nemlig søn af 
en afdød fagfælle og kollega, og Müller hav
de i sin tid færdiggjort og udgivet et stort 
numismatisk værk, som den ældre Falbe og 
J .C .L in d b e rg  havde efterladt ufuldendt.

Falbe og ikke mindst gesandtskabets atta
ché C .C .A .G osch , der kendte forholdene i 
London som sin egen bukselomme, fik bragt 
liv i sagen i 1883. Tilsyneladende skulle der 
lidt kontanter til i form af  en slags arveafgift 
til den  engelske stat, før samlingen kunne 
forlade London. Tydeligvis ville familien nø
dig direkte betale for, at Den kgl. Samling 
kunne få Williams kostbare samling, og det 
ville være menneskeligt, hvis enkelte fami
liemedlemmer så småt havde haft andre  pla
ner. Men etatsråd Müller skaffede en særbe
villing på 1165 kroner, så samlingen blev løst 
fri og kom til København.

Selv da m ønterne var kommet velbehol
dent til København 1884, gik forhandlinger
ne med familien lidt trægt, og det var først, 
da den meget tunghøre  etatsråd antydede 
m uligheden af en personlig konference -  
m an ser situationen for sig — at man (mere 
eller mindre) blev enig om sagens afslutning.

I oktober 1884, bogstavelig talt med Chri
stiansborg b ræ ndende uden for Samlingens 
vinduer, afsluttedes ordningen af møntsam
lingen i to små, smukt finerede trækabinet
ter, hvoraf det største formentlig er japansk. 
Det mindste formodes udført af snedkerm e
ster H enningsen i passende stil, mens endelig 
gravør Jespersen fremstillede en messingpla
de, hvis indskrift lyder »William Bramsens 
japanesiske samling«.

Således blev et kæmpestort møntmateriale 
stillet til rådighed for dansk kultur, og det 
har siden jævnlig glædet Nationalmuseets 
publikum, senest i vinteren 1986-87.
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E N G L I S H  S U M M A R Y

The Japanese Coin Collection of William Bramsen

William Bramsen, born in 1850, was the 
third son o f a wealthy Copenhagen  family 
well-known for its activities in insurance. As a 
young man of 20 he entered  the services of 
the Great N orthe rn  Telegraph Company and 
went to China and Japan . From 1873 until 
his death he was employed by the Mitsubishi 
Steamship Company, for some of the time as 
a bookkeeper. While in Tokyo he soon learnt 
Japanese and addressed himself to Finding 
practical solutions to several acute problems 
which Europeans encounter in Japanese cul- 
ture. He p repared  a set o f  conversion tables 
from Japanese  weights and measures to their 
English and French equivalents. Later (1879) 
he edited A proposed uniform system o f trans- 
literating Japanese words into Roman letters, and 
in 1880 he compiled the first practical Japan
ese Chronological Tables, a most useful tool for 
all Western students of Japanese  history.

All the time he had been collecting coins, 
while also studying the numismatic history of 
Japan . Two works appeared  in print. »Notes 
on Japanese iron coins« (The Numismatic 
Chronicle, 1882) and The Coins o f Japan, 1880.

William Bramsen died in London in 1881

and in his will left his considerable collection 
to be sold to the British Museum for the sum 
o f  £2,500. I f  the museum should decline this 
(as it in faet did), the whole collection should 
be donated  to the Royal Collection of Coins 
and Medals in Copenhagen. After some 
negotiations this finally happened  in 1884, 
and  today the collection forms the nucleus of 
the Japanese collection o f the Cabinet. B ram 
sen left m ore than 200 Japanese gold coins, 
nearly 300 silver coins and a great many 
bronze coins. It m ade a fine complement to 
the somewhat smaller selection which Bram- 
sen’s superior in the Mitsubishi Company, 
O. F. Krebs, had donated to the Cabinet in 
1879/80.

In D enm ark the activities of William 
Bramsen have been little known until now, 
probably due to his p rem ature  death. It 
seems that the time has come to acknowledge 
both his contribution to the study of Ja p a n 
ese culture and the magnanimity he and his 
family showed in offering his large and im
portan t collection o f coins to the State.

Anne Kromann and Jørgen Steen Jensen



Fransk medaillekunst
A f  K i r s t e n  B e n d i x e n

Næst efter renæssancens Italien, hvor den 
moderne medaille blev til, har medaillekun- 
sten ikke nogetsteds indtaget så frem træ den
de en plads som i Frankrig.

De første franske medailler er ganske som 
i romersk kejsertid forstørrede mønter. De 
ældste blev slået af Carl VII som mindeme- 
dailler for 100-års-krigens ophør og Frank
rigs befrielse 1453. De tunge guldstykker 
skulle bruges som hædersgaver til de øverste 
hærledere.

Det tog nogen tid, inden man i Frankrig 
lod sig inspirere af den blomstrende portræt- 
medaillekunst, som Pisanello står som skabe
ren af i begyndelsen af 1400-årene. Den før
ste franske renæssancemedaille efter itali
ensk mønster er den, byen Lyon overrakte 
Louis XII og Anne af Bretagne (Fig. 1) ved 
deres indtog i staden år 1500. Den blev skabt 
af tre guldsmede og har endnu  noget af m id
delalderen over sig, men portræ tterne viser, 
at man prøver at nå de m oderne italienske 
idealer. For udbredelsen af kendskabet til 
den italienske stil virkede den italienske di
plomat Giovanni Candida på sine mange rej

ser i Europa. Han var selv udøver af medail- 
lekunsten og lavede f.eks. et charm erende 
portræ t af den  10-årige franske dauphin  
(kronprins) i 1504 (fig. 2).

Den italienske renæssancemedaille er først 
og fremmest et kunstværk støbt i bronze, og 
de franske medaillører lærte snart denne 
kunst. En virkelig stor kunstner, der er me-
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ster for glimrende støbte medailler, er Ger- 
main Pillon (1525-90). Hans portræ tter, der 
ofte er i den vanskelige 3A profil, er f rem ra
gende menneskeskildringer, og gengivelsen 
af de pragtfulde drag ter er udført med en 
overvældende detailrigdom. Portrættet af 
Carl IX fra 1573 viser et meget levende an 
sigt med glimt i de noget ubehagelige øjne 
(fig. 3). Pillons portræ t af Catharina af Medi- 
ci, Henrik I I ’s energiske og handlekraftige 
dronning, er et af de bedste billeder, der 
kendes af hende (fig. 4).

Medaillestøbningen, der som regel giver 
de kunstnerisk mest værdifulde portrætter, 
fik fra m idten af 1500-årene både i Italien og 
Frankrig en konkurren t i den nyopfundne 
prægemaskine. Navnlig kunstnere, der på 
ægte renæssancevis hentede deres inspiratio
ner til bagsidernes allegoriske fremstillinger i 
romerske og græske mønter, var glade for

metoden. Ligesom i antikken brugtes medail- 
lerne til politisk propaganda, og en mangfol
diggørelse af medaillerne, som jo  måtte til, 
hvis propagandaen  skulle udbredes, var 
langt lettere ved prægning. Et typisk eksem
pel på stilen er Etienne de Launes medaille 
med Henrik I I ’s portræ t på forsiden og på 
bagsiden Fama, der  kører sit firspand frem, 
mens hun  blæser i trom pet (fig. 5).

Første del af 1600-årene var rig på gode 
medaillører. Periodens største medaille- 
kunstner var nok Guillamne Dupré, der  arbej
dede udelukkende med støbte medailler. 
H an var en stor b eundre r  af de italienske 
renæssancemedailler, som han studerede på 
en Italiensrejse. O m kring 60 støbte medaille- 
portræ tter  kendes fra hans hånd. Den store 
medaillon med kong Henrik IV af Navarra 
(1589-1610) er et mesterværk af  menneske
skildring. Den er støbt 1606 (fig. 6).

156



Duprés portræ t af Maria af 
Medici som ældre fra 1624 
vidner om hans sans for 
pragt og luksus og hans 
glimrende gengivelse af de
taljer. Kniplingerne er for
met med smag og raffineret 
teknik. Alt virker levende 
og åndfuldt (fig. 7).
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Fig. 8

Ved overgangen til medaillens nye tidsal
der  u n d er  Ludvig X IV’s regeringsperiode 
står en af de store kunstnere i fransk medail- 
lekunst: Jean Varin (1596-1672), der 1625 an 
sattes ved statens Mønt og i årenes løb fik 
stedse højere em beder her. Hans debutarbej
de fra 1629 viser ham allerede som en m o
den medaillekunstner.

Blandt hans mange glimrende portræ tter 
kan fremhæves kardinal Richelieu på en 
støbt og signeret medaille fra 1630 (fig. 8).

Bagsiden er et tidstypisk og svulmende re
lief: en triumfvogn kørt af Fama og ledsaget 
a f  Victoria og Fortuna.

En anden  af hans støbte medailler har på 
forsiden d ronn ing  Anne i enkedragt med 
den lille Ludvig XIV på skødet. H an blev 
konge kun fem år gammel i 1638 (Fig. 9). Va
rin har ikke ladet sig nøje med at gengive de 
høje personers portrætter, men har skabt en 
henrivende lille scene med Fin kontakt mel
lem m or og barn  og med et m untert træk
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som barnets pillen ved moderens kvaster på 
dragten.

Som Varins mesterværk kan man nok be
tragte den pragtfulde medaille fra 1665, der 
støbtes i guld til kongen og nogle få udvalgte 
i anledning af Berninis besøg i Paris (fig. 10). 
Den unge konges portræt på forsiden er m a
jestætisk uden at virke stift, solen på hans 
kyrads lader os ikke i tvivl om, at det er Sol
kongen, vi har for os. Bagsiden viser Louvres 
facade efter Berninis plan, som dog aldrig 
blev ført ud i livet. Møntsamlingens stykke 
hører til Den kgl. Samlings gamle bestand og 
er beskrevet i Fortegnelsen fra 1793.

Foruden sine selvstændige kunstværker 
skabte Varin også en række seriemedailler til 
den »Histoire métallique«, som Louis XIV 
ønskede udført til sin egen forherligelse.

Louis XIV var ikke den første, der Fik 
ideen om at skabe sig et varigt minde i m e
dailler: en histoire métallique; tanken var 
fremsat allerede un d er  Henrik IV af Navar- 
ra, men den kom først til udførelse til fo rher
ligelse af »Louis Le G rand’s« regeringstid. 
Medailleprojektet realiseredes på højeste 
plan, idet det blev overdraget Académie des

inscriptions et belles-lettres at give forslag til 
medaillernes deviser og allegoriske fremstil
linger. Alle begivenheder skulle mindes på 
medailler, og det voldte undertiden  de lærde 
h e r re r  hovedbrud at finde på de rette ind
skrifter, selv om de havde så frem trædende 
forfattere som Racine og Boileau i deres ræk
ker. Overopsynet med projektets udførelse lå 
hos Colbert. Da planen skulle føres ud i livet, 
forelå der allerede en del medailler med be
givenheder fra Louis X IV’s regeringstid, 
men man ønskede en ensartet række med 
medailler i samme størrelse og med samme 
stilpræg. De mange medaillører, der arbejde
de på serien, havde derfor temmelig begræn
set kunstnerisk frihed; blandt dem var Rous- 
sel, Mauger, D ufour og som nævnt Jean 
Varin.

Resultatet af det store arbejde publicere
des i et pragtfuldt medailleværk: »Médailles 
sur les principaux évenements du regne de 
Louis le Grand avec des explicationes histori- 
ques« trykt på det kongelige bogtrykkeri i Pa
ris i 1702. 286 medailler præsenteredes i 
denne bog — hver medaille med for- og bagsi
de (fig. 11).
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Fig.

Selv om medaillerne er erindringsstykker 
om ganske bestemte historiske begivenheder, 
fremstilles disse yderst sjældent direkte; sind
rigt udtænkte symboler, oftest inspireret af 
romerske forbilleder, træder i stedet. Skal 
man for eksempel gengive overgangen over 
Rhinen 1672: t r a n a t u s  r h e n u s ,  en begiven
hed un d er  den hollandske krig, afbilder man 
kongen i romersk fe ltherredragt med u d 
strakt kommandostav skridende hen over en 
liggende flodgud med en stor vandkrukke. 
Bag kongen flyver Victoria med sejrskransen 
(fig. 12).

Det var ikke underligt, at denne store vægt 
på medaillen som middel til royalistisk p ro 
paganda vandt genklang. Man beundrede og 
efterlignede Solkongen også på dette punkt,

Medaillegengivelserne i bogen er sat op i et 
større format end selve seriens 41 mm og 
meget smukt gengivet. U nder billederne er 
en forklarende historisk tekst, afsluttet af en 
elegant vignet og om det hele en forsiret 
ramme. Møntsamlingen ejer et eksemplar i 
pragtbind med den franske konges våben i 
guld, måske en gave fra Louis XIV til F rede
rik IV.
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bl.a. her i Danmark var Christian V meget 
ivrig, og medaillørerne fik nok at bestille 
med at lave forherligende medailler, der 
kunne publiceres i »Museum Regium«. Mey- 
busch, der havde arbejdet i Paris, havde sær
lig gode forudsætninger.

»Histoire métallique« fortsættes under  
Louis XV, Louis X IV’s sønnesøn og efter
følger, der kun var fem år ved tronbestigel
sen i 1715. En køn medaille med d rengen  i 
romersk dragt og med laurbærkrans om det 
krøllede hår mindes denne begivenhed 
(fig. 13) (se Nationalmuseets Arbejdsmark 
1968, s. 151).

En stor rolle for 1700-årenes medaille- 
kunst spillede familien Duvivier. Jean  Duvi- 
vier lavede Louis XV-portrætter og bagsider 
til »Histoire métallique«.

Benjamin Duvivier arbejdede for Louis 
XVI (fig. 14), hans kongeportræt er ikke he
roiserende, men viser kongen ganske m en
neskelig, ru n d  og venlig, lidt naiv. Marie A n
toinette virker mere pompøs, men det skyl
des for en del den im ponerende kunstfærdi
ge frisure og den pragtfulde hofdragt. Duvi- 
vierne skabte også en del yndefulde fremstil

linger til de forskellige regeringskontorers 
gavejetons.

Revolutionens politiske omvæltninger havde 
ikke så stor indflydelse på medaillørerne, der 
fortsatte deres arbejde u nder  de æ ndrede 
forhold, ligesom de nye, der kom til: An- 
drieu og Tiolier blev kejser Napoleons hen 
givne beundrere  siden hen.

En glimrende og meget dramatisk medail
le af Andrieu  viser Bastillens fald den 14. juli 
1789 (fig. 15).
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Græske og romerske symboler for Love, 
Friheden, Nationen m.m. p ropaganderede 
på medailler for Revolutionens ideer. Flere 
af Revolutionens ledende m ænd Fik også d e 
res portrætmedaille.

Den ny tid indvarsledes med de første por- 
trætmedailler af General Bonaparte med 
skarptskåren Cæsarprofil og naturligt langt 
hår i stedet for krølleparyk (Duvivier) 
(Fig. 16). Fra Bonapartes konsulatstid er der 
mange medailler efter forbillede fra »Histoi- 
re métallique«, fra kejserdømmets tid endnu  
flere.

Af Revolutionens berømte general Bona
parte blev der nemlig hurtigt en ny eneher
sker: Napoleon. Efter først at have været valgt 
til konsul på livstid i 1802 kejserkronedes 
han den 2. december 1804 u nder  udfoldelse 
af stor pragt. Napoleon så ligesom Louis 
XIV den propagandamæssige værdi i en me- 
daillerække med begivenheder fra hans re-

Fig. 17

gering. Græsk og romersk kunst og numis
matik var inspirationskilderne. Rom havde 
overvægten, hvad der  vel var naturligt, da 
Napoleon så hen til romerske kejsere som 
sine forbilleder. Foruden  serien Histoire mé
tallique blev en del andre  medailler slået. 
Portræ tterne a f  Napoleon på disse mange 
medailler er i en idealiseret, majestæstisk stil, 
d e r  virker smuk og hæfter sig i erindringen, 
det er nyklassicisme eller empire. Karakteri
stisk er den blanke medailleflade, hvor por
trættet svæver i ophøjet ro. Andrieu skabte 
nok det bedste portræ t (fig. 17), m en også an 
dre  medaillørers -  Duvivier, Dupré, Gatteaus
-  er gode.

Medaillekunsten havde siden Louis X IV ’s 
dage næsten udelukkende været officiel. Me- 
daillerne prægedes på Statens Mønt både i 
l’ancien regime og i revolutions- og Napole- 
onstiden, og medaillørerne fortsatte som 
nævnt u n d er  de skiftende politiske forhold. 
Andrieu, der begyndte under  Revolutionen, 
var en stor Napoleonsbeundrer, men indret
tede sig straks på restaurationen og lavede et 
fortræffeligt portræ t af Louis X V III, der var 
konge 1815-24 (fig. 18).

Revolutionen i 1830 bragte Louis Philippe, 
hertug  a f  Orleans på tronen. Sceneriet ved 
hans underskriven af forfatningen er gengi
vet på Caunois’ medaille i den helt store pro
pagandistiske opsætning med alle mulige 
symboler. Galliens hane har fået plads oven 
på gadekampenes brostensdynge. Sejrskran
sene er lidt tilfældigt henkastet for Louis Phi- 
lippes fødder (fig. 19).

Revolutionen i 1848 medførte endnu flere 
folkelige propagandamedailler end den store
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revolution. En del var propagandistiske og 
skulle være opflammende, andre  var stærkt 
satiriske.

Den første medaillør, der prøver at gå nye

veje og løsrive sig fra empiretidens idealise
rede portrætstil, er David d ’Angers, der  i sine 
ensidede medaillonportrætter indfører langt 
mere liv og realisme, end man før havde væ
ret vant til. De fleste af hans portræ tter er i 
profil, men hans meget bevægede og kraft
fulde billede af Bonaparte er 3A  en face. Da
vid besøgte i 1830 Goethe i Weimar, og det 
portræt, han der lavede af ham, er et a f  de 
mest storslåede, vi overhovedet har a f  den 
geniale digter. David d ’Angers var en uhyre 
flittig medaillør, blot en opremsning af  hans 
værker fylder 10 sider i et medailleleksikon -  
m en mærkværdigvis gik det ikke på nogen 
m åde ud  over kvaliteten. Af særlig interesse 
her i landet er hans glimrende skildring af 
arkæologen P. O. Brøndsted fra 1831 (fig. 
20). Da Brøndsted efter m ange år i udlandet 
1832 vendte hjem til Danmark, blev han p ro 
fessor i filologi og arkæologi samt direktør 
for Det kongelige Møntkabinet.
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En væsentlig rolle for den nye stils gen
nem brud  tillægger man almindeligvis Pons- 
carme. I hans portræ tter  brydes den officielle 
medailles strenge regler. Det tidløse og op
højede portræ t erstattes af et mere livsnært. 
Typisk er således en stor portrætmedaillon 
m ed hans hustru  fra 1878 (fig. 22). Frisure 
og dragt er gengivet »efter naturen«, her er 
intet forsøg på idealiseren. Medaillonen er 
støbt, hvilket igen blev mode. Man knytter 
klart og bevidst, også i teknikken, forbindel
sen m ed de italienske renæssancemedailler. 
Kun en del af »La belle Epoque’s« medailler 
er dog støbte, men også de prægede giver i 
høj grad udtryk for den nye retnings ideer.

En af skolens store mestre er Oscar Roty, 
der  fo ruden  at portrættere  mennesker i alle 
aldre, fra lille Maurice (fig. 23) til h u n d re d å 
rige Chevreul levende og naturligt, også ind
førte landskabet og genrebilledet i medaille- 
kunsten, ligesom hans plaquette med fangen, 
d e r  løslades fra fængslet, for første gang vi
ser et motiv, der for hans samtid må have 
virket stærkt socialrealistisk (se Nationalmu
seets Arbejdsmark 1975, s. 130).

Det skulle vise sig, at det var en virkelig 
blomstring i den franske medaillekunst, der 
var begyndt, og mange frem ragende kunst
nere tog udfordringen  op. Ligesom m an tid-

Fig. 21

Der skulle dog en dnu  gå lang tid, før den 
nye stil sejrede. Det andet kejserdømme u n 
der  Napoleon IIFs ledelse fra 1852-70, da han 
tabte den  store krig med Tyskland, var n a tu r
ligvis i mangt og meget præget af idealerne 
fra Napoleon Ls tid, og dette gælder i u d 
strakt grad de officielle medailler. Napoleon 
I I I ’s idealiserede hoved underkastes knapt 
tidernes skiften og gengives med stor værdig
hed f.eks. på O ud iné’s medailler (fig. 21), 
(Kejserprinsens dåb m.m., se Nationalmuse
ets Arbejdsmark 1968, s. 153-54).
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ligere i Europa havde efterlignet både stilen 
fra Histoire métallique og nyklassicismen, ka
stede man sig nu i mange lande med begej
string ud i at efterligne den nye stil. Frankrig 
var stadig det sted, man sendte medaillører
ne hen for at blive inspireret til at forny den 
hjemlige medaillekunst. Ser man således på 
den danske medaillerække, vil man ofte fin
de fransk påvirkning. Det er sket meget be
vidst, idet de danske konger sendte de unge 
kunstnere på studierejser til Paris. Den di
rekte kontakt stammer helt fra Louis XIV’s 
tid.

Naturligvis er det ikke alt, hvad der lave
des i »den nye stil«, som vi tiltrækkes af i dag, 
f.eks. kan et sværmeri for vingede genier i 
lette gevanter virke mærkeligt. Vi synes uvæ
gerligt, det er lidt latterligt at se en genie stå i 
en automobil eller køre på cykel. Svært kan 
det også være at finde den hårfine grænse 
mellem, hvad der er yndefuldt og bevægen
de, og hvad der er krukket og sentimentalt. -  
Meget af det gode i stilen blev imidlertid ført 
videre og blev langsomt gennem årtierne 
moderniseret. Samtidig begyndte helt nye 
stilarter at gøre sig gældende.

1900-årenes franske medaillekunst er rig 
på kunstnerisk sans, opfindsomhed og ny
skabelse -  for bare at tage et eksempel kan vi

vælge Galtiers meget morsomme medaille af 
Toulouse Lautrec (fig. 24) (se Nationalmu
seets Arbejdsmark 1975, s. 12).

I vore dage er den franske medaillekunst 
stadig sprællevende og har et meget stort an 
tal udøvere, bl.a. mange knyttet til La Mon- 
naie i Paris. H er  kræves ikke som i »Histoire 
métallique’s« tid et ensartet præg, tværtimod 
er medaillørerne højst forskellige. Den kon
gelige Mønt- og Medaillesamling har benyt
tet sig a f  den lejlighed, det fransk-danske 
kulturår 1987 har givet os, til at låne en stor 
g ruppe  af de nyeste franske medailler til u d 
stilling (se katalog til udstillingen 1987). Den 
noget hensygnende danske medaillekunst 
kan forhåbentlig blive inspireret deraf. Det 
gamle bånd mellem fransk og dansk måtte 
meget gerne styrkes.

L IT T E R A T U R L IS T E
Bendixen, Kirsten: Fyrstebørn på m ønter og m edailler, 

N ationalm useets A rbejdsm ark 1968, s. 145-54 (m ange 
franske medailler).

Bendixen, Kirsten: M oderne m edaillekunst, N ationalm u
seets A rbejdsm ark 1975, s. 129-38. (Den nye franske 
skole er om talt re t udførlig t her).

Jones, Mark: T h e  a rt o f the m edal (British M useum 
1979).

Katalog over udstillingen a f m oderne  franske m edailler i 
M øntsam lingen 1987: Den franske K unstm edaille på 
besøg i D anm ark.

Kromann, Anne og Jørgen Steen Jensen: C hristian V III ’s 
m øntsam ling, N ationalm useets A rbejdsm ark 1986, 
s. 194-208.

M indre m edailler er bragt i 1:1, store h a r m åttet nedsæ t
tes i form at. Fig. 7 er fejlagtigt støbt m ed spejlvendt tekst 
og er d e rfo r gengivet sådan her.

165



E N G L I S H  S U M M A R Y

French Medals

Except for Renaissance Italy, where the m od
ern  medal came into being, medal-making 
art has nowhere else occupied as prom inent a 
position as it has in France. T h e  first portrait 
medal was produced in Lyons in 1500 in Ita- 
lian style, showing Louis XII and Anne of 
Brittany. Splendid medals by French artists 
characterize the whole I7th. century -  e.g. 
D u p ré ’s Henry o f Navarre, Jean  Varin’s 
Richelieu and Louis XIV. All of Louis X IV ’s 
major deeds and victories in battle were im- 
mortalized by medallists in the »Histoire

métalique«. This practice was continued 
u n d e r  the succeeding sovereigns. An exam- 
ple o f  pure  Empire style is A ndrieu’s Em- 
peror Napoleon. From the new French style 
which began in the last decade o f the 19th. 
century came fine, naturalistic portraits like 
that o f  Ponscarme’s wife.

Recent products o f  French medal art were 
displayed in 1987 in an exhibition in the Coin 
Collection -  c.f. catalogue.

Kirsten Bendixen



Scrapbøger fra besættelsen
A f  E s b e n  K j e l d b æ k

I marts 1944 købte et dansk ægtepar i Malmø 
en bog til at sætte avisudklip ind i. Bogen har 
spiralryg, og forrest findes en anvisning på, 
hvordan man ved at klippe i sidernes højre 
margen kan om danne nogle a f  dem til fane
blade og herpå opsætte en klæbe-etiket med 
angivelse af emnet. N edenunder  findes et 
ark etiketter, som angiver de tænkelige sider 
af menneskets liv som vist på fig. 1.

Det danske ægtepars avisudklip handler 
imidlertid om 2. verdenskrigs storpolitiske 
begivenheder og særlig om sabotager, likvi
deringer og te rro rm ord  i Danmark, og ægte
parret har måttet afstå fra at benytte sig af 
klæbeetiketterne. Deres scrapbog, som er i 9 
bind, findes nu på Frihedsmuseet sammen 
med 89 andre. »Scrapbog« er i denne forbin
delse et vidt begreb. Den korteste er i ét bind 
og på 10 sider, den største i 20 bind på 4800 
sider; samlingen indeholder 49 scrapbøger i 
ét bind, og blandt de resterende flerbinds 
værker er der 13 på mere end 1000 sider. 
Det totale sidetal i samlingen er på omkring 
42.000 fordelt på 335 bind.

Ejendommeligt nok er kun 14 af værkerne 
sat sammen af bøger, der er købt un d er  be
tegnelsen »scrap-« eller »udklipsboger«. Den

Fig. 1. Mærkater til ordning a f  
udklip fra  svensk udklipsbog.

engelske tradition med at samle og klistre 
»scraps« (»lille stykke«, »fragment«) ind i bø
ger er måske m indre udbredt her i landet. I 
hvert fald har fire af udklipperne måtte gri
be til et fotoalbum at klistre ind i. Fem andre 
har brugt fo rhåndenvæ rende opsætningsme- 
dier ved at tage en brugt kassebog eller — som 
skaberen af  et smukt tobinds udklipsværk om 
den spanske borgerkrig — to årgange af »Illu
streret Tidende« fra århundredskiftet.  Det 
sidste giver en ejendommelig effekt på de 
steder, hvor klippene er faldet ud, og de o p 
rindelige illustrationer kigger frem, men el
lers er indklæbningerne foretaget i alm inde
lige og ret billige »kladdehefter« og lignende. 
I en halv snes tilfælde har man ofret penge 
på at give scrapbogen et værdigt udseende 
ved at lade den indbinde eller for eksempel 
ved at forsyne den med kvaster og bånd eller 
med messing-stødkant. I betragtning af det 
betydelige arbejde, der er lagt i at fremstille 
samlingerne, har flertallet sikkert ment, at 
bøgerne kunne stå som de var i kraft af deres 
indhold.

Scrapbøgerne er foræret til Frihedsmuseet 
gennem  de sidste 40 år, og kun for halvde
lens vedkom m ende ved vi, hvem ophavs

Annon«

ser

Bilder 

till dags* 

krönikan

Bröllop Döda Diverse

Film

och

Teater

Födelse=

dagar

Forlov*

ningar

Hushålls*

recept

Idrott

och

Sport

Konst Litteratur

Musik

och

Sång

Notiser

Politik Radio Religion

j

Veten«

skap

167



Fig. 2. Et opslag fr a  F. P .J  essens scrapbøger, som er i 20  bind omfattende 1056 sider, og som er en — i øvrigt utypisk — 
perle i samlingen i retning a f  dekoration, detaljer og snurrigheder. J  essen, der er fød t i 1893, var professioneljazz- 
pianist siden 1919  og var kendt under navnet »Dr. Jessen« eller »Synkope-Jessen«. I  krigsårene spillede han som en 
del a f  duoen »Bing og Bang« blandt andet i N yhavn 41. Opslaget er fr a  august 1943 og viser meget godt hans 
holdning til tidens uro: »Sabotage — det ender galt«.

m anden er. Bortset fra de 3-4 værker, som 
stammer fra udklipsbureauer, er der ikke 
megen lighed mellem dem. De kan være 
skabt af en adventistpræst eller en politime
ster, en bankassistent eller en jazz-pianist.

En undtagelse er dog den forholdsvis store 
gruppe scrapbøger — ialt 18 — som er samlet 
af danske i udlandet, og hvoraf hele 13 stam
mer fra folk, der har siddet som flygtninge i 
Sverige. Her turde der være tale om, at et 
påtvunget savn har udløst en særlig interesse 
i at følge med i og bevare efterretninger om 
begivenheder i hjemlandet -  men også selve 
adgangen til ucensurerede aviser kan måske 
have gjort flygtningene særlig aktive.

Den tilfældige frodighed og kreativitet, man 
måske kunne forvente at finde i scrapbø
ger, er sært nok ikke frem trædende i m u
seets samling. Kun i seks af værkerne er op
sætning på skrå med overlapninger, forskøn
nende bemaling eller lag-på-lag udklip en ka
rakteristisk stil, hvorimod 53 holder sig helt

strikt til at sætte avisudklip og andet materia
le op vandret-lodret, side efter side.

Det kunne m arkere en seriøsitet i scrap- 
bogsforfatternes holdning, som også afspej
les i anden detalje: Storm P., som under be
sættelsen blomstrede op som den farverige 
og joviale skildrer af dagliglivets trakasserier 
og afsavn, og som derfor er en fast illustrator 
i efterkrigsværker om besættelsestidens hver
dag, er næsten ikke repræsenteret i scrap- 
bogssamlingen. Kun 4-5 medtager hans teg
ninger, og det er netop de samme, som bru
ger collageteknik i opsætningen. Der er altså 
en sammenhæng mellem udvalg, opsætning 
og forfatterholdning. En forretningsdriven
de, som var ejer af »Sukkerhuset« i Adelgade 
i København, begynder sin scrapbog i febru
ar 1940 med, i en kassebog fra 1937 fuld af 
gamle talkolonner, at indklæbe nyheder og 
bekendtgørelser vedrørende forsyningssitua
tionen, og her optræder Storm P. som den 
naturlige kommentator, efterhånden som li
vets goder rationeres ved »meddelelser om



Fig. 3. Eksempel på collageteknik, 
som synes at skabe distance til begi
venhederne snarere end at poin
tere.

overordentlige foranstaltninger«; men fra 
nytår 1941 forsvinder hans tegninger ud af 
bogen, og udklip og opklæbning får et mere 
alvorligt præg og bliver mindre vendt mod 
det forretningsmæssige.

Det er i de fleste tilfælde uklart, hvad der 
egentlig har fået forfatterne til at anlægge en 
scrapbog netop på det tidspunkt, hvor de 
gjorde det. Undertiden er det en større begi
venhed, som synes at have sat indklæbningen 
i gang. Fem begynder med krigsudbruddet i
1939, syv med Danmarks besættelse 9. april 
1940 (i flere tilfælde med indklæbning af det 
tyske »Oprop«, et kalenderblad, som indsæt
tes symbolladet, og eventuelt et eksemplar af 
kongens opråb), mens tre scrapbøger begyn
der omkring regeringens afgang i august 
1943. Det er i øvrigt en erfaring på museet, 
at de hele aviser, som afleveres fra tiden, ofte 
stammer fra 9. april, befrielsen 5. maj 1945, 
eller bringer meddelelsen om Mussolinis fald 
i 1943, som har gjort stort indtryk.

Som nævnt er de 13 »svenske« scrapbøger 
utvivlsomt påbegyndt kort efter ankomsten 
til Sverige, men i øvrigt kan en halv snes af 
værkerne kaldes scrapbøger i traditionel per
sonlig-biografisk forstand. To indeholder 
breve, tegninger og underskrifter fra m ed
fanger i Vestre Fængsel og Frøslev-lejren. En 
boghandlermedhjælper og modstandsmand 
begynder med i dagbogsform at berette om 
sin vanskelige flugt til Sverige, som kulmine
rede, da en dansk sandsuger blev kapret og 
sejlet til Sverige, hvorefter der bringes et ud
klip om bedriften fra »Hålsingborg Dagbla
det« flankeret — uden kommentar — af en 
amerikansk pakke »Lucky Strike« cigaretter.

Illustrationen fig. 4 stammer fra en kø
benhavnsk læges scrapbog, der desuden in
deholder legitimationskort, køretilladelser 
og andre personlige dokum enter, men rig
tigt personlige er disse scrapbøger dog meget 
sjældent. Således studser man uden grund, 
når en repræsentant fra Århus ved siden af 
sine legale og illegale papirer har indklæbet

Sam m ensty rtede  Hum i de överste E tager af e t Hus
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fiinjection:

ikke udfyldt =  formentlig uden Interesse for Tilfældet eller ikke udført. 
;s supplerende Oplysninger, bedes dette Kort sendt til Overlægen.

Fig. 4. Indlæggelsesseddelfra en læges scrapbog. Sedlen gælder hustruen til en illegal persoyi, og på latin er skrevet: 
»Navnet er falsk. M anden er under jorden«.

dokum enterne fra sin skilsmisse i 1944, in
klusive parternes stridighed om foræ ldreret
ten, for senere i bogen findes nemlig korre
spondance, der viser, at skilsmissen var pro 
forma, sikkert for at beskytte hustruen mod 
tyske repressalier, mens m anden var under 
jorden. De udskæringer og afrivninger, som 
man kan se spor efter i bøgerne, repræsente
rer sikkert ofte udtaget materiale, som man 
har følt var for personligt at aflevere til et 
museum, skønt det i grunden er sådant ma
teriale, man kan have mest glæde af i dag.

Politimester Hartm ann i Haderslev blev 
landskendt, da han i december 1940 lod egne 
og tilkaldte politistyrker gå løs på deltagerne 
i et nazistisk møde på Højskolehjemmet. Na
zisterne var til dels bevæbnede med spader, 
og begivenheden, som indtraf længe før man 
havde set sabotage og tysk terror i landet, 
blev navnkundig som »spadeslaget«. Det er 
uden tvivl politimesteren, der har samlet 
scrapbogen med udklip fra mange af landets 
aviser om episoden, egne fotos af de arreste
rede nazister og takkebreve og trusselskrivel
ser -  her er altså et eksempel på en scrapbog,

der gælder en enkelt begivenhed, og kun 
den.

På lignende måde kan 18 andre af scrap- 
bøgerne siges at sigte efter at dække et be
stemt emne. Det gælder således Schalburg- 
korpsets scrapbog, som er kommet til samlin
gen via politiet, der beslaglagde den til brug 
for efterkrigsopgøret. Bogen er dog ret far
veløs med sine udklip af hverveannoncer og 
artikler om korpset fra nazistisk presse — kun 
er der en makaber effekt i de afsluttende 
klip, hvor udtalelser og omtale af ledende 
Schalburgfolk efterfølges af nekrologer over 
dem, efterhånden som de blev ofre for likvi
deringer.

Andre scrapbøger med specialemne dæk
ker CB-tjenesten og søfartsforhold med den 
4800 sider store bog om »Frihedsbevægelsen 
4. maj-31. december 1945« som samlingens 
største scrapbog overhovedet.

Den eneste scrapbog, som udtrykkelig selv 
redegør for sit formål, indeholder ingen per
sonlige papirer. Den er på 1678 sider og er 
opklæbet fra 1948 og frem, men består af 
udklip foretaget under krigen. Forfatteren



skriver i et forord, at de oprindelig var klip
pet ud i begejstring over og interesse for kri
gens dramatik og glans, men at indklæbning 
og kommentering nu senere sker ud fra et 
personligt ønske om at overvinde denne fas
cination og med baggrund i en kristen -  paci
fistisk -  livsholdning at advare læseren mod 
krigsbegejstring. Hvor vanskeligt det kan væ
re således at bruge udklip fra et »tidligere 
liv« ses i kommenteringen af udklippene om 
selve besættelsen af Danmark den 9. april
1940, som bl.a. viser Charlottenlundfortet i 
dets fredelige tilstand med caféborde og bar
nevogne omkring kanonerne; dette klip må 
være foretaget i harme over den manglende 
forsvarsånd, men burde vel med den senere 
livsholdning omtales positivt: her hedder det 
blot »Intet ord om Danmarks forsvarsbered
skab. Det emne er efterhånden kedeligt«.

I 12 af scrapbøgerne findes egentligt ille
galt materiale såsom falske legitimationskort, 
men en del af de andre bringer eksemplarer 
af de halvvejs illegale kædebreve, der cirkule
rede i besættelsens første år, og som må have 
haft en betydelig udbredelse. Det drejer sig

f.eks. om »De ti bud for danskere«, om af
skrifter af et brev fra en af de soldater, der 
kæmpede den 9. april, og om de instrukser 
der udarbejdedes til de tyske besættelsestrop
per, hvori danskerne blandt andet karakteri
seres som frihedselskende, magelige og bon
desnu. Der findes også et eksempel på en 
»kædebrevs-tegning«, som afspejler de ud
bredte forestillinger om, at landet blev ud
plyndret ved tyske soldaters indkøb i forret
ningerne af skinker, æg og ost. Tegningen 
viser en tysk soldat ved ankomsten til landet, 
og — når den vendes på hovedet — hvordan 
han så ud, da han forlod det.

En 516 siders scrapbog i tre bind og ført af 
en bankassistent fra Charlottenlund indehol
der ved siden af avis-klippene et væld af an
det materiale: egne fotos, kædebreve, rygter, 
anti-nazistiske pjecer, nogle meget sjældne 
pap-penge fra Nordjylland og nogle lige så 
sjældne illegale strøsedler (»Sabotér tysk ar
bejde«) med angivelse af fundsted og dato. 
Skønt værket er et af de godt 20, som kan 
siges at være »gennemførte« i den forstand, 
at de begynder i en bestemt stil og med et

D. N. S. A. P.’s F O R L A G ,  B O V R U P  -----------------

Julen 1941.
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Fig. 5. Trusselsbreve fra  politimester H artmanns scrapbog.
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Fig. 6. Både aksemagterne og de allierede brugte V-teg- 
net i propagandaen. H er ses et kædebrev med »oversæt
telser« af, hvad V V V  betød. Bemærk, at Finlands ero
bring a fW iborgpå  det kar elske næs omtales positivt 
trods den ellers aksefjendtlige tendens.

Fig. 7. »Kædebrevs-tegning« a f  mager tysk soldat, som 
svulmer op, når tegningen vendes på hovedet.

bestemt udvalg og fortsætter på samme må
de, er der alligevel en interessant ændring. 
Fra februar 1944, hvor den illegale presse 
ellers var i rivende fremgang, er der ikke 
længere indklæbet noget illegalt. Forklarin
gen er oplagt den, at det med den tyske 
»modterror«-politik i Danmark fra nytår 
1944 blev for farligt og kom prom itterende at 
lave scrapbog på denne måde. Dette bekræf
tes af et lignende tilfælde fra Ålborg, hvor en 
scrapbog i 11 bind og på 1200 sider, ført af 
forstanderen på Teknisk Skole, holder op 
med at bringe illegalt materiale og kritiske 
realkom m entarer til udklippene fra novem
ber 1943, så disse sidder tilbage, nøgne, med 
deres beretninger om stigende vold og u- 
tryghed.

H ustruen skriver i et brev indlagt i første 
bind, at de på Teknisk Skole boede omgivet 
af tyskere på alle sider, og at udklippene der

for blev mere og mere upersonlige på grund 
af »de mange rygter der efterhånden cirku
lerede om razziaer og aflytninger -  mikrofo
ner anbragt i tilstødende lejligheder og lig
nende. En angstens og utryghedens atmo
sfære ...« Konsekvensen var, at man gemte 
scrapbogs-bindene bort, så man kun havde ét 
bind i stuerne ad gangen.

Hovedmassen af indholdet i scrapbøgerne 
er avisreportage og pressefotos vedrørende 
storkrigen og forholdene i Danmark. Fem af 
bøgerne har i større udstrækning udklip fra 
svensk presse, som man i de første år kunne 
abonnere på i Danmark, men ellers er det, 
løseligt vurderet, de store landsdækkende 
aviser, der er klippet fra.

Holdningen, for så vidt man kan se den af 
kommentering og udvalg, er anti-tysk, eller i 
hvert fald nationalt-dansk, og netop derfor 
lægger man mærke til, at tysk billedstof — sær-
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Tyskland:

Der Reichsbevoll- 
m åebtig te  in 
Danemark:

A. Dagmarhus V.Bonle-
vard 12.....................*  Central 19 46
Kancelli 10-13
eft. Kontorlid og under

Flyveralarm............. Central 52,997
Dr. Beat Bolig StraBd- 

vej 259 ...................Ordrnp 68 35
B. Vesterport Meldahls-

gade 5 ...................★Central 31 03

v?lHtftër,""iprfyregodsv. 9 , 1. 
og e ft. 18.

G I

th ., in d e n

h n f «  V  J  sa m t nogle g an sk e  lid t
b ru g te  G a n g k læ d e r  e f te r  e t D ø d sb o  s ta a r  
b ill ig t  t i l  Salg  ved H enven d e lse  til T lf 
O rd ru p  6835.

G ry d e . Em al. s a p l i ?

teresser

öagëTsespolitiet 8-23.................... Vester 35 35

Indbetaling, Hondeafgift, Stævninger 
og Bevæi tersager Åbsaionsg. 5. *Eva 36 06 
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Fig. 8. To klip fra  den legale presse med illegalt indhold. Til højre står, når forbogstaverne læses: »Læs Frit Danmark«. 
Annoncen til venstre er chikane a f  den rigsbefuldmægtigede, Dr. Best.

Mytteri i en 
Fangetransport

PRESSEKONTORET hos den højere SS og 
P olitifører i Danmark meddeler:

D en 9. August 1944 skulde et Antal P erso
ner, der var arresteret paa Grund af Voldsfor
brydelser, efter Afslutning af den politim æ s
sige U ndersøgelse transporteres fra K øben
havn (Vestre Fængsel) til en K oncentrations
lejr  i Tyskland. Det drejede sig 0111 følgende:

Jens Jacob WoJf Mårtens, født den 
Z.U920 i København,

Aksel Jensen, født den 13.2.1919 i 
Fredericia,

G aanar Mogens Dahl, født den 
7,5.1917 i Nykøbing F.,

Viktor Bering Mehl, født den 
*2.1911 i Raarap,

Erik Nyemann. født den 6.4.1922 i

Karl Helmuth Preben Berg-Søren- 
•ea, født dej* 5.12.1917 i Hillerød,

Knud Erik Henning Gyldholm, født 
d es 9.7.1914 i København,

Peer Senne, født den 10.4.1921 }

! Fars*,
Kai Holger Behieth, født den n x  

1921 1 København,
Jg/ reøttt* HsgeHn, Üfti'dcn 15,11*1922

Tramperten foteçik 1 en UstW L P n  U nd 'en kort »Her 
i fon*gte Fandeme med M*«l at betø sig. Det M m -

~ “ — * * --- ----- ---- **----- — a lm «  e l r a f j jA if «  * U a h

Edvard Frederik Sommer, født den

12.12.1922 i Lyngby.

M årtens var en Terrorist, der den 9. 
9. 1943 havde skudt den tyske Politi - 

funktionær Hans Smok.

Aksel Jensen havde den 2. 5. 1944 
spillet en ledende Rolle ved Sabotagen 

paa Transform atoren i Frihavnen og 

derunder saeret den danske Overbe

tjen t Julius Peter Jacobsen.

Gunnar Mogens Dahl var meddelag

tigt i Mordet paa den tyske Løjtnant 

Scbippmann den 26. 12 1943.

De øvrige Fanger har tilstaaet a t h a 
ve begaaet Sabotagehandlinger, V iktor 

Bering Mehl alene 20 Forbrydelser af 

denne Art som Leder a f en Sabotage-

Forlægning af Internerings- 
Lejren i Horserød

Pressekontoret h ' den højere SS. 

og Politifører i Danmark meddeler: 

T ransporten af de 741 Fanger fra 

Interneringslejren i Horserød til Inter- 

nerm gslejren i Frøslev e r  blevet gen

nemført i Løbet af Dagene fra Fredag i 
den 11. August til Søndag den 13. Au-I 
gust 1944.

Transporten er forløbet glat.
Den nye Postadresse er: Interne- 

ringslejren i Frøslev pr. Faarhus.

du- (jL
IhjX tal ftJW. J  oX U/a/JiUM.

À/ÅXAnî  oKtL

ÇkJlU

b~

S

Lederen a! Krisepolitiet 
i Aarhus myrdet

Gennem Ritz&uß Bureau meddeles:

LEDEREN af Kriaepoütiet i Aarhus, 
den 5S*aarige Kriminalassistent 

Peter Ole Pedersen Sandhøj, blev Lør
dag Morgen skudt paa Gades a f to 
unge Mænd. Han blev ram t af fire 
Skud i B rystet og Hovedet H aas Hu
stru  befandt sig 1 Nærheden og blev 
saaiedes Vidne tU Mordet. En Mand, 
der ligfeledea havde været Vidne til 
Mordet, forsøgte a t tilbageholde den 
ene a f  Gerningsmandene, men m aatts 
afataa fra  det, da han blev true t røed 
Pistoler. Krirninalassistent Sandhøj 
v&r Mçdlem a f  £>. N. S. A. P.

196. A.
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Fig. 9. Kommentar til meddelelse om mytteri under en fangetransport, august 1944.
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37 af scrapbogsforfatterne er omhyggelige 
med at datere udklippene, men kun 11 af 
disse angiver også, hvilken avis der er klippet 
fra. Det har altså været vigtigt, hvad der skete 
og hvornår det skete, men ikke, hvor man 
havde det fra.

Forfatterne har jo  nok selv vidst, hvor klip
pene kom fra — deres daglige avis for eksem
pel -  men om det igen betyder, at scrapbø- 
gerne alene er anlagt af personlige grunde, 
eller om de, med deres kritiske kommentarer 
(som findes hos en halv snes) og dateringer, 
for eksempel af fundne strøsedler, har været 
tiltænkt en funktion for eftertiden som histo
risk kilde og korrektiv til avisernes historier, 
må nok være uvist.

40 af de scrapbøger, som kun har avisstof, 
er helt uden kommentering eller originalitet 
i udvalget, sådan at forstå, at udklipningen 
simpelthen har rettet sig mod det mest dra
matiske i dagens aviser, og ofte sådan, at kun 
en overskrift eller et mindre stykke tekst om 
en begivenhed er klippet ud. Dette giver 
denne type scrapbog dens karakter af ren 
flimrende ophobning af »action« uden særlig 
sammenhæng, hvilket jo  så igen måske kan 
afspejle den måde, nogle mennesker faktisk 
oplevede krigens voldsomme begivenheder 
på.

1 1 scrapbøger har, i kraft af deres specielle 
vinkel i udvalget af stof, værdi som indgang 
til et problem eller en periode, fordi de spa
rer én for selv at finde stoffet frem i tidens 
aviser. Endelig kan 18 af scrapbøgerne siges 
at bringe personlige beretninger eller doku
mentarisk stof, som kun findes dette ene 
sted, eller i hvert fald kun på denne måde. 
Dette er tilfældet i en af de ydmyge scrapbø
ger på 20 sider, der er samlet af en dansk 
familie i Sverige, og hvor der ukommenteret 
findes indsat en etiket fra slaraffenlandet: 
»Jordgubbsylt«.

Det ville være interessant, hvis scrapbogssam- 
lingen fra besættelsestiden kunne svare på,

lig fra det drevent redigerede propaganda- 
blad »Signal« -  har haft en sådan kvalitet, at 
det i adskillige tilfælde har trængt sig 
ukom m enteret ind i scrapbøgerne.

Censuren har ellers ført til, at aviserne er 
blevet læst med en, i fredstid, unorm alt kri
tisk sans. På fig. 9 ses et udklip med den 
officielle tyske meddelelse fra august 1944 
om, at 11 danske fanger var blevet skudt un
der flugtforsøg fra en fangetransport. I vir
keligheden var der tale om en gidselnedskyd
ning, og den skrevne kommentar er sikkert 
nogenlunde samtidig, fordi rygtet først vil vi
de, at de pågældende var blevet skudt i Shell- 
husets kælder, mens det faktisk foregik på 
landevejen uden for Roskilde -  og netop 
»Shellhuset« er streget ud i kommentaren.

Sådanne udklip, der er foretaget med sans 
for, hvad der gemmer sig i den censurerede 
avis, er der flere eksempler på. I tre af scrap
bøgerne er der klippet mange annoncer ud 
fra entreprenører efter arbejdskraft, hvilket 
afspejler de enorme tyske fæstningsbygge-

var af- 
uskadt' j stærkt raseret,

st i Lø

arvtaiiu Viuac-U U1CV meget

Hotellet er delvis optaget 
& indtil videre. 
Restaurationen er aaben.

Ærbødigst 
Fru Alm a Kjær Jensen 

(Ny Indehaver)

m om

Fig. 10. Bag disse udklip ligger, at mange hoteller i 
1945 blev beslaglagt til at huse de tusindtallige tyske 

flygtninge.

rier i Jylland for dansk regning og med ek
straordinært høje lønninger og fortjenester. 
Et sted hedder det i en kommentar: »Annon
cerne er det eneste sted, hvor man kan få at 
vide, hvad der foregår ved Jyllands vestkyst.«
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den politiløse tid vist med udklip og overmalingen:

hvorfor folk overhovedet fører scrapbog -- 
men der er næppe noget fælles svar på det, 
for det er uklart, hvem bøgerne henvender 
sig til.

Der er i en række tilfælde -  særlig i de 13 
værker på mere end 1000 sider -  tale om en 
daglig arbejdsindsats, som imidlertid godt 
kan have været personligt-terapeutisk. I  en 
tid med oprivende begivenheder må det ha
ve været frustrerende ingenting at gøre. Når 
tilskuer-rollen er blevet stadig mere umulig,

uden at man på den anden side har kunnet 
eller villet engagere sig aktivt, har det måske 
været følt som en udvej at blive en mere aktiv 
tilskuer ved at udskære og indklæbe vidnes
byrd om, at man alligevel havde del i sin tid.

På den baggrund samler eftertidens inter
esse sig paradoksalt nok om de passager, 
hvor det personlige vidnesbyrd dukker op, 
frem for om de tusinder siders udklip om 
panserslag og rationeringer, som vi kan få 
besked om ad anden vej.



E N G L I S H  S U MM A R Y

Scrap-books from the Occupation

In the Museum of the Danish Resistance 
1940-45 90 scrap-books from the period of 
the Occupation can be found. 41 of them are 
in more than 1 volume, and the whole collec
tion comprises 335 volumes, with approx.
42,000 pages in all.

The scrap-books were donated to the m u
seum during the time-span of a generation, 
and in only about half of the cases is the 
originator known. 18 of the scrap-books were 
made by Danes abroad, who may well have 
been motivated by concern about what was 
happening in their homeland, and who had 
access to uncensored newspapers, but other- 
wise there is no particular »type« of author of 
these scrap-books, and no clear indication of 
what the purpose of the cutting-out and glu- 
ing-on might have been.

As regards contents, mostly they are news- 
paper reports and photos from the Danish 
press, with fairly equal stress on the progress 
of the war abroad and in Denmark. About 20 
of the books include personal accounts and 
documents, but very few are personal in any 
real sense of the term, although parts torn or 
cut out in places seem to indicate that some 
of the books have been »weeded« before be
ing delivered to the museum. 12 of the scrap- 
books incorporate illegal material such as il- 
licit newspapers, false documents or propa- 
ganda-sheets with illegal contents, but the in- 
tensified German terror-policy in Denmark 
from New Year 1944 onward seems to have 
had the effect that the scrap-book authors in 
the last year of the war restricted themselves 
to using material from the official news
papers, because it became too dangerous to 
collect and keep illegal material. On the

other hand there are various examples which 
show that the newspapers were being read 
with a more critical eye; for instance, adver- 
tisements then started to be included, be
cause they could illustrate aspects of life 
under the Occupation which could not be 
dealt with in the newspaper articles.

Only six of the works use real collage 
technique in lay-out, while 53 limit them
selves strictly to newspaper clippings set 
horizontally/vertically page after page. This 
may be a sign of the seriousness of the au
thors, which is also demonstrated by the 37 
who painstakingly dated the clippings. On 
the other hand, there are only 11 who also 
State where the clippings come from. The 
political and military events obviously arous- 
ed such strong feelings that the news of them 
was cut out and preserved in this way on 
thousands of pages, but only very seldom 
with the critical eye for selection which would 
today make them usable as works of re
ference.

One is thus led to presume that the mere 
process of making a book of news items 
about the violent events of the war must have 
been, for the majority of the scrap-book 
authors, a personal-psychological measure by 
means of which they could give their role as 
spectators a more active value.

Against this background the greatest his
torical worth of the scrap-books resides in 
those which broke with the principle of cut- 
ting out leading items from newspapers, and 
instead ventured to include personal com- 
ments or documents.

Esben Kjeldbcek
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Tilbage til Grønland
-  det dansk-grønlandske m useum ssam arbejde

A f  H e l g e  S c h u l t z - L o r e n t z e n

Fig. 1. Grønlands Landsmuseum var indtil 1978 indrettet i dette hus, den gamle herrnhuttiske missionsstation i 
Nuuk/Godthåb, Ny Herrnkut. Foto: Niels Chr. Petersen.

Den 1. januar 1981 overtog Grønlands 
Hjemmestyre ansvaret for landets kulturelle 
anliggender, og samtidig trådte Grønlands 
egne love og bestemmelser for området i 
kraft, bl.a. Landstingslov om fredning af 
jordfaste fortidsminder og bygninger samt 
Landstingsforordning om Grønlands mu- 
seumsvæsen. Hermed blev der sat punktum 
for dansk lovgivning om og administration af 
den grønlandske kultursektor.

Dette fik bl.a. betydning for Nationalmuse
ets rolle som den kulturinstitution, der gen
nem mere end 100 år havde forestået eller 
støttet systematiske undersøgelser, forsk
ningsrejser og ekspeditioner med det formål 
at indsamle viden om den grønlandske kul
tur og historie.

I tidens løb er der således til Nationalmu
seet hjembragt et betydeligt kulturhistorisk

materiale, der sammen med køb eller gaver 
fra grønlændere og danske embedsmænd i 
det væsentligste har dannet grundlaget for 
det, vi ved i dag om grønlændernes fortid, 
deres levevis og kultur. Man regner med, at 
Etnografisk Samlings grønlandsmagasiner 
indeholder omkring 15.000 etnografiske 
genstande og desuden henimod 100.000 ar
kæologiske genstande. Men også på andre af 
Nationalmuseets afdelinger findes grøn- 
landsmateriale -  om end langtfra så om
fangsrigt — som kan bidrage til belysning af 
den grønlandske fortid.

Det grønlandske museumsvæsen 
Nu er det imidlertid Kalaallit Nunaata Kater- 
sugaasivia/Grønlands Landsmuseum, der 
skal forestå de opgaver, Nationalmuseet tidli
gere tog vare på.
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I Landstingsforordning om museumsvæ- 
senet står der, »at det grønlandske museums- 
væsen skal virke for sikringen af den grøn
landske kulturarv ved at registrere, indsam
le, bevare og udforske sådanne levn (anlæg, 
genstande, oplysninger), som tjener til at be
lyse kulturudviklingen, herunder kunstens 
udvikling og samspillet mellem mennesker 
og natur i Grønland gennem tiderne.« Vide
re står der, at Grønlands Landsmuseum skal 
forestå de førnævnte aktiviteter, at der er 
indberetningspligt af fund af gamle genstan
de, som mennesker har skabt eller brugt, og 
at fundene tilhører Grønlands Hjemmestyre. 
Grønlands Landsmuseum har således fået 
status som Grønlands nationale museum.

Grønlands Landsmuseum blev oprettet i 
midten af 1960’erne delvis på privat initiativ 
og med en museumsforening i ryggen. Siden 
blev det en selvejende institution og 
anerkendt som støtteberettiget i henhold til 
den danske museumslov. Der oprettedes et 
museumsråd for Grønland, der samtidig var 
bestyrelse for Landsmuseet.

Museumstanken bredte sig, og fra slutnin
gen af 60’erne og op gennem 70’erne opstod 
der flere små lokalmuseer enten på kommu
nalt initiativ eller gennem en museumsfor
ening. I dag findes lokalmuseer i 10 byer 
uden for Nuuk/Godthåb, og flere er på vej. 
De fleste af museerne er godkendt af Grøn
lands Museumsnævn som tilskudsberettiget i 
henhold til museumsforordningen.

Museumsgenstandene i de grønlandske 
museer er overvejende fra tiden efter 1930 -  
bortset fra de sparsomme arkæologiske sam
linger der findes. Genstandsmaterialet er er
hvervet ved indsamling, køb eller gave og 
kan sammen med indsamlede informationer 
belyse den traditionelle fangerkultur og i vis
se tilfælde lokale afvigelser.

Grønlands Landsmuseum har siden opret
telsen ved systematiske feltundersøgelser i 
samarbejde med Nationalmuseet -  og efter
1981 i eget regi — erhvervet arkæologisk og 
etnologisk materiale til forsknings- og udstil- 
lingsbrug. Til trods herfor er det dog endnu 
ikke lykkedes at få et omfang, der må siges at 
være tilstrækkeligt til at være repræsentativt 
og dækkende for de krav, man må stille til et 
»nationalt museum«.

Den positive danske holdning 
Tanken om at overføre dele af de grønland
ske samlinger fra Nationalmuseet til det 
grønlandske museumsvæsen har været frem 
me flere gange. Allerede i 1961, da planen 
om at oprette et grønlandsk landsmuseum 
begyndte at tage form, gav Nationalmuseet 
tilsagn om at ville supplere et kommende 
landsmuseums samlinger. Under daværende 
kulturminister Niels Matthiasens besøg i 
Godthåb 1976 gav denne udtryk for, at han 
ville støtte tanken om at overføre museums
genstande til Grønland og gav tilsagn om at 
ville vende tilbage til sagen.

178



Fig. 2 tv. Grønlands Landsmu- 
seums nuværende bygninger ved 
den gamle kolonihavn i N uuk.

Fig. 3. Museet i Qaqortoq!Ju liane- 
håb har til huse i en tidligere smed
je  opført 1871.

Samme år drøftede man på Landsrådets 
efterårssamling den kommende hjemmesty
relov, og i den forbindelse rejste landsråds- 
medlem Otto Stenholdt spørgsmålet om 
»overflytninger af grønlandske kulturhistori
ske værdier til Grønland«. Det var første 
gang, et sådant spørgsmål blev rejst politisk 
fra grønlandsk side. I Danmark reagerede 
man omgående, idet Ministeriet for kulturel
le anliggender bad Nationalmuseet om en 
udtalelse.

Etnografisk Samling gav i september 1976 
i en skrivelse til Nationalmuseets direktion 
udtryk for den grundholdning, at grønland
ske kulturhistoriske værdier burde betragtes 
som det grønlandske folks ejendom ved ind
førelsen af en hjemmestyreordning. Man 
fandt det derfor naturligt og rimeligt, at væ
sentlige dele af samlingerne blev overført til 
Grønland. Dog måtte det være en forudsæt
ning, at det grønlandske museumsvæsen 
(Landsmuseet) havde nået et sådant stade, at 
de udleverede oldsager ikke blev udsat for 
nogen risiko. En anden nødvendig forudsæt
ning var, at begge parter havde kendskab til 
omfanget og indholdet af samlingerne for at 
kunne foretage en saglig vurdering af, hvad 
der eventuelt kunne blive tale om at overfø
re. Dette ville kræve en nøje gennemgang af 
materialet med henblik på en nyregistrering 
af alle etnografiske genstande og arkæologi
ske fund. Endvidere måtte hele denne proces 
kædes sammen med Etnografisk Samlings

planer om at overgå til en EDB-registrering 
af alle afdelingens genstande. Sideløbende 
herm ed måtte det kræves, at et betydeligt an
tal genstande skulle gennem en konserve
ring.

Nationalmuseet fremsendte i december 
1978 et forslag til Kulturministeriet om nyre
gistrering af grønlandssamlingerne og over
gang til en EDB-registrering. Samtidig an
modede man ministeriet om at skaffe det for
nødne finansieringsgrundlag til veje for de 
med projektet forbundne udgifter. Kultur
ministeriet kunne ikke give noget løfte, men 
ville have sagen i erindring med henblik på 
mulig indpasning i Nationalmuseets ram m e
bevillinger.

Udviklingen i Grønland
I mellemtiden var Grønlands Landsmuseum 
rykket ind i nye og større bygninger, der var 
tidssvarende indrettet med udstillingsloka
ler, magasiner, arkiver, konserveringsafde- 
ling osv. Ledelsen var fagligt uddannet og 
man havde et forbedret økonomisk grundlag 
at arbejde under.

I 1982 fejrede man i Grønland 1000-året 
for Erik den Rødes bosættelse i de sydgrøn
landske fjorde. Denne anledning ønskede 
Nationalmuseet at benytte til at markere, at 
museumsvæsenet i Grønland var overtaget af 
Hjemmestyret fra 1981. Samtidig ville man 
lykønske med de nye rammer, hvorunder 
Landsmuseet nu kunne arbejde. Men man
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Fig. 4. E n  a f  de 204 Aron-akvareller, der overførtes i 1982. Den forestiller nogle eskimoers møde med nordboerne.

Fig. 5. »... det er mig en stor glæde at kunne tilbageleve
re hovedsamlingen a f  Nationalmuseets grønlandske 
akvareller med tak fo r  lån fr a  Danmark til Grønland,« 
sagde dronningen. Foto: Erik Holm, Landsmuseet.

ville ikke mindst gerne benytte lejligheden til 
at føre bevis for sin positive vilje til at overfø
re grønlandske kulturværdier til oprindelses
stedet:

Under stor opmærksomhed fra ikke alene 
grønlandsk og dansk side, men også med be
tydelig interesse fra udlandet foretog Dron
ning Margrethe, daværende kulturminister 
Lise Østergaard og rigsantikvar Olaf Olsen 
den officielle overdragelse af »Aron billed- 
samlingen«, 204 akvareller, til Grønlands 
Hjemmestyre. Akvarellerne blev i 1905 købt 
af Nationalmuseet fra inspektør H. J. Rinks 
enke, Signe Rink, og har siden ligget delvist 
glemt. Motiverne er hovedsagelig figurer og 
optrin, som skildres i grønlandske sagn og 
gamle beretninger.

Den første overførelse var foretaget. Den
ne skulle dog først og fremmest opfattes som 
en optakt -  en begyndelse til flere og større 
overførelsesprojekter, som man håbede kun
ne virkeliggøres, sådan som Etnografisk 
Samling og derm ed Nationalmuseet ved fle-
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re lejligheder havde foreslået, og som man 
håbede at få den nødvendige økonomi til, så 
de gode intentioner kunne føres ud i livet.

Kulturministeren og rigsantikvaren var 
under besøget i Nuuk ledsaget af en række 
m edarbejdere fra Nationalmuseet og mini
steriet, og man forsømte ikke lejligheden til 
at holde flere møder med grønlandske politi
kere og embedsmænd. Disse resulterede i, at 
kulturministeren gav tilsagn om at gøre nye 
forsøg på at skaffe såvel de økonomiske for
udsætninger som den politiske støtte til et 
formaliseret samarbejde med det mål, at 
grønlandske kulturværdier kunne overføres 
fra Danmark til Grønland.

Den 1. oktober 1982 ansatte Grønlands 
Hjemmestyre en fuldtidsmedarbejder og, ef
ter aftale, med arbejdsplads på Nationalmu
seet. Denne skulle være Landsmuseets re
præsentant i Danmark og samtidig arbejde 
videre på at få en samarbejdsaftale form ule
ret og godkendt i samarbejde med Etnogra
fisk Samling.

S amarbejdsaftalen
Der skulle imidlertid gå et helt år, før en 
samarbejdsaftale kunne underskrives. Den

socialdemokratiske regering med Lise Øster- 
gaard som kulturminister blev i november
1982 afløst af en borgerlig regering med Mi
mi Stilling Jacobsen (CD) som kulturmini
ster, og man nærede ængstelse for, at den 
politiske stemning vedrørende samarbejds- 
planerne skulle ændre sig. Det gjorde den 
imidlertid ikke. Den ny kulturminister gav 
udtryk for at ville fortsætte forgængerens li
nie og positive tilsagn ved festlighederne i 
Nuuk i august.

Når det alligevel tog så lang tid, inden sa
gen kom på plads, var det, fordi en hel del 
bureaukratiske forhindringer skulle force
res. Aftalen blev underskrevet den 31. okto
ber 1983 af lederen af Grønlands Landsmu
seum, Claus Andreasen, og Nationalmuseets 
direktør, rigsantikvar Olaf Olsen. I forvejen 
var aftalen og det kommissorium, hvorunder 
det kommende samarbejdsudvalg skulle ar
bejde, blevet godkendt af henholdsvis Mini
steriet for kulturelle anliggender og Grøn
lands Hjemmestyre.

Aftalen skulle træde i kraft den 1.januar 
1984 og indeholdt i det væsentlige, at der 
skulle nedsættes et samarbejdsudvalg, at der 
skulle oprettes et sekretariat for udvalget,

Fig. 6. Konserveringsafdelingen på Landsmuseet.
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Fig. 7. E n del a f  udstillingslokalerne på Landsmuseet med de udstillede mumier fr a  Qilakitsoq.

som af praktiske grunde skulle placeres i til
knytning til Etnografisk Samling, at Natio
nalmuseet skulle ansætte to fuldtidsm edar
bejdere i sekretariatet, mens Grønlands 
Landsmuseum ansatte en, at udgifterne til 
sekretariatets drift skulle fordeles efter nær
mere forhandling, og at samarbejdsaftalen 
skulle tages op til revision senest den 1.jan u 
ar 1987.

Samarbejdsudvalget
Udvalget for det dansk-grønlandske mu- 
seumssamarbejde, i daglig tale benævnt Sam
arbejdsudvalget, blev herefter nedsat. For
uden overinspektør Torben Lundbæk, der 
som leder af Etnografisk Samling ifølge afta
len var født medlem, udpegede kulturmini
steren museumsinspektørerne Jørgen Meld- 
gaard, Etnografisk Samling og Knud Krogh, 
Nationalmuseets 2. afdeling.

Fra grønlandsk side blev lederen af Grøn
lands Landsmuseum, Claus Andreasen samt 
lederen af det grønlandske inuitinstitut, Ilisi- 
matusarfik, professor Robert Petersen, og 
museumsinspektør Mariane Petersen, Grøn
lands Landsmuseum, udpeget af landsstyre

medlemmet for kultur og undervisning.
Udvalget holdt sit første møde den 4. no

vember 1983, hvor man bl.a. drøftede en 
række principielle forhold vedrørende ud
valgets arbejde og kommissorium. Man kon
stituerede sig med Claus Andreasen som for
m and og Jørgen Meldgaard som næstfor
mand, foreløbig for det første år, idet man 
på det tidspunkt var indstillet på, at for
mandskabet skulle skifte mellem Danmark 
og Grønland. Dette frafaldt man imidlertid 
senere. På det første møde blev der desuden 
taget stilling til det kommende sekretariats 
sammensætning og arbejdsvilkår.

Samarbejdsudvalget har siden holdt to mø
der årligt, i alt 7 møder, hvoraf 2 i Grønland.

Grønlandssekretariatet
Grønlandssekretariatet er oprettet som se
kretariat for Samarbejdsudvalget og er en 
selvstændig enhed på Nationalmuseet, men 
med et meget nært samarbejde med Etnogra
fisk Samling, inden for hvis arealer sekretari
atet er tildelt lokaler i henhold til Samar
bejdsaftalen.
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På den danske finanslov er Nationalmuse
ets rammebevilling forhøjet med 500.000 
øremærkede kroner som det danske bidrag 
til sekretariatets lønudgifter og drift. Grøn
land yder 200.000 kroner. Nationalmuseets 
personalenormering er forhøjet med 1 magi
sterstilling og 1 HK-assistentstilling. Grøn
lands Hjemmestyre skal ifølge aftalen ansæt
te 1 fuldtidsmedarbejder, hvilket som nævnt 
allerede var sket. For at få den bedst mulige 
faglige dækning besluttede Samarbejdsud
valget at dele de to stillinger i fire halvtids. 
Med de personer, man herefter valgte til stil
lingerne, dækkede sekretariatet foruden den 
nødvendige sekretærhjælp, kendskab til både 
Nationalmuseets og Landsmuseets arbejds
gang, grundigt kendskab til det arkæologiske 
og det etnografiske materiale på Etnografisk 
Samling samt kendskab og erfaring med 
grønlandske forhold, grønlandsk kultur og 
det grønlandske sprog. Desuden har der til 
sekretariatet været knyttet skiftende fotogra
fer, som under jobtilbudsordningen har vir
ket i perioder på 7 måneder. Endelig har der 
været ansat eskimologer og studerende som 
løs hjælp i kortere perioder.

Ifølge sin instruks er det Grønlandssekre
tariatets overordnede funktion at løse de ar
bejdsopgaver, som Samarbejdsudvalget defi
nerer, og som fortrinsvis omhandler:

-  Tilvejebringelse af et grundlag for, at der 
kan ske overførelse af genstande fra Natio
nalmuseet til Grønlands Landsmuseum 
ved bl.a. at foretage en nyregistrering af 
hele Etnografisk Samlings grønlandssam- 
ling.

-  Tilvejebringelse af et grundlag for, at der 
kan overføres såvel viden som arkæologisk, 
etnografisk og etnologisk materiale om 
Grønland.

-  Bistand ved tilvejebringelse af et frednings- 
arkiv ved Grønlands Landsmuseum omfat
tende såvel bygninger som jordfaste for
tidsminder, så Landsmuseet bliver i stand 
til at administrere bestemmelserne i den 
grønlandske fredningslov.

-  Tilrettelægning og forberedelse af m øder
ne i Samarbejdsudvalget samt efterbehand
ling af de sager, udvalget tager beslutning 
om.

— Koordinering af kontakten mellem Grøn
lands Landsmuseum og danske kulturinsti
tutioner, forskningsrådene, Kommissionen 
for videnskabelige undersøgelser i Grøn
land m.fl.

-  Tilrettelæggelse af supplerende uddannel
se for medarbejdere ved det grønlandske 
museumsvæsen.

Så snart sekretariatet blev funktionsdygtigt, 
satte man kræfterne ind på de tre hovedom
råder, som sekretariatet skulle beskæftige sig 
med: genstandsregistreringen, opbygningen 
af et fredningsarkiv og udarbejdelse af en 
registrant over bygninger opført før 1950 
med en angivelse af, hvilke der kunne vurde
res som bevaringsværdige.

Genstandsregistreringen
Sekretariatets største og vigtigste opgave er 
nyregistreringen af Etnografisk Samlings 
grønlandssamlinger, der som nævnt i indled
ningen om fatter omkring 15.000 etnografi
ske og henimod 100.000 arkæologiske gen
stande. Samarbejdsudvalget havde besluttet, 
at det første overførelsesprojekt skulle om
handle et udvalg af etnografiske genstande 
fra Østgrønland indsamlet før år 1900 og 
med hovedvægten lagt på den samling, Gu
stav Holm hjembragte fra den berømte Ko- 
nebådsekspedition 1883-85. Desuden skulle 
der udvælges nogle repræsentative arkæolo
giske fund fra Østgrønland til overførelse. 
Registreringsarbejdet skulle begynde med 
samlingerne fra Østgrønland.

I alt opbevares på Etnografisk Samling 
over 2500 etnografiske genstande fra denne 
del af Grønland, der belyser den oprindelige 
grønlandske kultur på en mere fuldstændig 
vis end samlingerne fra Vest- og N ordgrøn
land. Det var desuden i overensstemmelse 
med de grønlandske ønsker, at udvalget 
fandt det naturligt at begynde med netop 
dette materiale med henblik på den første 
overførelse. »Østgrønlandsprojektet« skulle 
gennemføres som en slags prøvesag -  en ikke 
helt lille opgave at gå i gang med.

Det arkæologiske materiale fra Østgrøn
land er meget omfattende. På danske ekspe
ditioner blev der i årene 1891-1908 udgravet 
eller opsamlet et betydeligt antal oldsager. I
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1931-50 foretog danske arkæologer systema
tiske udgravninger af bopladser fra Ammas- 
salik og nordefter. Disse undersøgelser brag
te mere end 10.000 oldsager til Nationalmu
seet.

Nyregistreringer er foretaget med ud
gangspunkt i de gamle protokoller. Mangler 
og uoverensstemmelser er konstateret og 
eventuelt korrigeret, genstandene målt og 
indført på nye registreringsark, fotograferet 
og eventuelt sendt til konservering. Yderlige
re informationer er indhentet fra Etnogra
fisk Samlings journaler, fra litteraturen og i 
nogle tilfælde fra Rigsarkivet, Det kgl. Biblio
tek, Arktisk Institut eller lignende steder.

Det har fra arbejdets begyndelse været 
hensigten at stile mod et systematisk katalogi
seringssystem udarbejdet med henblik på, at 
registreringsarbejdet kunne foregå ved 
hjælp af EDB-teknologi. Man har da også un
der det forløbne arbejde brugt en del tid på 
at eksperimentere med dette, men er først i 
den sidste fase af Østgrønlandsprojektet nået 
frem til et registreringsprogram  med 20 vari
abler, som herefter er blevet anvendt som 
forsøg. Man finder imidlertid stadig, at regi

streringen er for mangelfuld, specielt for det 
arkæologiske materiale. Sekretariatet er der
for nu i samarbejde med Etnografisk Sam
ling og Det kulturhistoriske Centralregister 
(DKC) ved at finde frem til nye principper og 
krav til et hensigtsmæssigt registrerings
program, der ikke blot kan dække Grøn
landssekretariatets behov, men som også kan 
anvendes ved registreringen af Etnografisk 
Samlings øvrige samlinger i forbindelse med 
Nationalmuseets fremtidsprojekt.

Den første overførelse
Beslutningen om, at den første overførelse 
skulle være genstande fra Østgrønland, var 
begrundet i Nationalmuseets ønske om at 
markere 100-års dagen den 3. oktober 1985 
for Gustav Holms hjemkomst fra den berøm
te Konebådsekspedition. Man ville åbne en 
stor særudstilling, der skulle fortælle om øst
grønlændernes historie op til omkring år 
1900, og samtidig ville man præsentere de 
museumsgenstande, der skulle overføres fra 
Nationalmuseet til Grønland, så den danske 
offentlighed kunne få lejlighed til at tage »af
sked« med sagerne.

Fig. 8. Udstillingen Tunuam iut — om østgrønlænderne — med en del a f  de overførte østgrønlandske genstande.
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Fig. 9. E t udpluk a f  de østgrønlandske genstande Gusta v Holm indsamlede på Konebådsekspeditionen 1883-85, som 
nu er overført til Grønlands Landsmuseum. Foto: Per Rasmussen, Grønlandssekretariatet.

Udvælgelsen af de genstande og fund, 
Samarbejdsudvalget ville indstille til overfø
relse, er foretaget ud fra følgende princip
per. Man ville tilstræbe:
— at der såvel i Danmark som i Grønland fin

des en repræsentativ museumssamling af 
grønlandske materialer,

— at samlingen begge steder er anvendelig til 
almindelig museumsformidling samt til så
vel forskning som studie- og undervis
ningsformål,

— at naturlige samlinger og enheder bevares. 
Hvor dette ikke viser sig praktisk gennem
førligt, må et nært museumssamarbejde 
mellem Danmark og Grønland også i frem 
tiden åbne for udlåns- og deponeringsaf- 
taler,

— at der lægges vægt på at respektere grøn
landske ønsker om at erhverve særlige 
fund og genstande, der opfattes som væ
rende af betydning for den grønlandske 
identitet,

— at der tilsvarende lægges vægt på at respek
tere en dansk museumshistorisk interesse.

I indstillingsskrivelsen til Kulturministeriet 
hedder det: »De etnografiske genstande, der 
er indstillet til overførsel, vedrører hovedsa
gelig Ammassalik-folkets traditionelle fan
gerkultur, dvs. materiale fra perioden 1883 
til omkring år 1900.

Dette omfatter i alt 748 genstandsnumre, 
der tilsammen skaber grundlag for en tilnær
melsesvis fuldstændig og afrundet udstilling 
om det eskimoiske samfund før europæisk 
påvirkning.

Genstandene er udvalgt af materiale hid
rørende fra 6 samlinger, hvoraf der på Nati
onalmuseet forbliver 995 genstandsnumre. 
H erudover resterer et betydeligt antal gen
stande af lignende art indsamlet i perioden 
1894-1914, således at der fortsat på National
museet vil være fyldestgørende materiale til 
såvel forskning som udstilling vedrørende 
østgrønlændernes traditionelle fangerkultur.

Grundstammen i det etnografiske materia
le, der indstilles til overførelse, udgøres af 
genstande indsamlet på Gustav Holms Kone- 
bådsekspedition 1883-85. Materialet fra det
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te første møde mellem Ammassalik-folket og 
en dansk ekspedition er suppleret med mate
riale fra 5 samlinger, der fra Ammassalik- 
om rådet blev bragt til Nationalmuseet af 
danske og grønlændere i de følgende årtier.«

Af Gustav Holm-Samlingen overføres 235 
genstandsnumre, og 229 genstandsnumre 
forbliver på Nationalmuseet.

Af C. Ryder-Samlingen overføres 47 gen
standsnum re, mens 357 genstandsnumre for
bliver på Nationalmuseet. — U nder C. Ryders 
ekspedition til Østgrønland blev der i 1892 
foretaget indsamlinger ved Ammassalik med 
henblik på at supplere Gustav Holms etno
grafiske materiale.

Af Johan Petersens indsamlinger overfø
res 6 genstandsnumre, mens 396 genstands
num re forbliver. -  Johan Petersens indsam
linger stammer fra hans ophold som Ammas- 
saliks første kolonibestyrer 1894-1914.

Fra botanikeren Kruuses samling overfø
res kun 1 genstand — en maske — som anses 
for at være ret gammel. Der forbliver 13 gen
standsnum re på Nationalmuseet.

Chr. Rosings amuletsamling overføres i sin 
helhed. Den stammer fra Chr. Rosings første 
år som missionær ved Ammassalik 1904-05. 
Amuletterne er overdraget missionæren i 
forbindelse med ejernes forberedelse til den 
kristne dåb, og de vurderes naturligt som en 
del af den traditionelle kulturs genstandsma- 
teriale. På Nationalmuseet forbliver et bety
deligt antal amuletter af lignende art, som 
hidrører fra andre samlinger.

G. C .A m drups samling fra Nuuaalik-hu- 
set, ca. 390 genstandsnumre, overføres i sin 
helhed. -  Materialet stammer fra det såkald
te dødehus ved Nuuaalik, nord for Ammas
salik, hvor Am drup i 1899 fandt det delvis 
sammenstyrtede store fælleshus med alle be
boere døde og et fuldstændigt udstyr 
bevaret.

Af arkæologiske fund overføres genstande 
fra udgravningerne på bopladserne Sukersiit 
og Kangaartik ved Ammassalik, i alt 1386 
genstandsnumre. -  Arkæologen Therkel 
Mathiassen foretog 1931-32 udgravninger i 
Ammassalik-distriktet på 9 bopladser. De to 
udvalgte repræsenterer bosættelser i perio
den ca. 1400-1900.

Fund fra kvindegrav i Kangerlussuaq, 63 
genstandsnumre, der alle overføres.

Dunholm -fundet ved Scoresby Sund Fjor
den om fatter i alt 24 genstandsnumre, der 
alle overføres. Blandt de genstande, der her 
blev fundet, var en kvindekam udskåret i 
hvalrostand og dekoreret med en indridset 
tegning af et kors. Tegningen er tolket som et 
gravkors fra nordboerne og et sandsynligt 
vidnesbyrd om kontakt mellem eskimoer og 
nordboer i 13-1400-årene.

Fund fra mandsgrav fra Kap Harry i Kong 
Oscarsfjord. Om fatter i alt 5 genstandsnum 
re, der alle overføres. Fundet består af dele 
af en harpun, der ved sin type er af særlig 
interesse.

Bopladsen Dødemandsbugten i Nord- 
østgrønland omfattes af 43 husruiner, hvoraf 
der overføres genstande fra de 25 ruiner ud
gravet 1932 af Helge Larsen og 1948 af Jø r
gen Meldgaard. Materialet udgør det største 
samlede fund fra Nordøstgrønland.

Den 26. juli 1985 gav kulturministeren sin til
slutning til, at indstillingerne blev fulgt.

Den 3. oktober samme år kunne National
museet åbne særudstillingen Folket bag Stor
isen, hvor alle genstande, der skulle overfø
res, var særligt afmærkede. Udstillingen blev 
set af mere end 20.000 mennesker inden den 
lukkede den 3.januar 1986. Herefter blev 
udstillingen flyttet til Forhistorisk Museum 
Moesgaard, som havde den indtil l.juni.

Efter de to afskedsudstillinger i Danmark 
blev alle genstande, der skulle overføres til 
Grønland, nedpakket og afsendt med kurer 
til Grønlands Landsmuseum i Nuuk.

Den 18. oktober 1986 kunne Landsmuseet 
åbne en flot udstilling med alle de nyerhver
vede genstande, og ved samme lejlighed kun
ne overinspektør Torben Lundbæk på Natio
nalmuseets og rigsantikvarens vegne officielt 
overdrage det overførte genstandsmateriale 
til Grønland.

Fredningsarkivet
Ifølge den grønlandske fredningslov er jo rd 
faste fortidsminder, der er synlige i terrænet, 
som f.eks. ruiner, bopladser, teltringe, køk
kenmøddinger, grave og stensætninger fre
dede, hvis de er fra tiden før 1900.
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Fig. 10. Registrering a f  jo rd f aste fortidsminder. H er en eskimoruin i nærheden a f  Håbets 0  nordvest fo r  N u u k /Godt
håb. Foto: Hans Kapel.

Det er Grønlands Landsmuseum, der på 
Hjemmestyrets vegne administrerer loven og 
har ansvaret for, at fortidsminder bliver regi
streret og beskyttet.

Med henblik på bl.a. fremtidig arealudnyt
telse i Grønland iværksatte man allerede i 
1979, i samarbejde med Nationalmuseet, en 
kortlægning med tilhørende registrant af de 
fortidsminder, om hvilke man i de sidste 
ca. 200 år havde viden på Nationalmuseet. 
Der blev fremstillet et sæt kortblade over 
Grønland fra Thule til Scoresbysund i måle
stok 1:100.000, hvorpå fortidsminderne blev 
afmærket og num m ereret fortløbende inden 
for hvert kortblad. Sideløbende hermed er 
opbygget et kartotek, hvor oplysninger om 
de enkelte fortidsminder findes. Kartoteks
kortene er ordnede i num m erorden inden 
for hvert kortblad svarende til fortidsmin
dets nummer.

Nördre N<

Q å r q a .

Fig. 11. Eksempel på markering a f  registrerede fortids
minder på et kortudsnit.
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Fig. 12. Arkæologer i arbejde. Inuit-Nordboprojektet i 1976 og 77 var et tværfagligt, dansk-grønlandsk samarbejde. 
Foto: Grønlands Landsmuseum.

Det i 1979 påbegyndte arbejde er blevet 
fortsat af Grønlandssekretariatet, hvortil der 
hvert år indgår nye oplysninger eller nye 
fund, dels fra de rekognoscerings- og besigti- 
gelsesrejser Landsmuseets arrangerer, dels 
på grundlag af iagttagelser gjort af privat
personer eller f.eks. geologer eller andre på 
feltarbejde i Grønland. Alle oplysninger, der 
indgår til museet, bliver registreret og ved 
senere lejlighed bliver nye fund besigtiget af 
m edarbejdere fra Landsmuseet.

Det har været naturligt at opbygge fred- 
ningsarkivet i Danmark, hvor den største vi
den om de enkelte lokaliteter findes i arki
verne på Nationalmuseet og andre instituti
oner.

Kortmaterialet udarbejdes i 2 eksempla
rer, hvoraf det ene eksemplar går til Lands
museet. Materialet stilles til rådighed for 
Hjemmestyrets landsplanudvalg og for kom
m unerne, som kan rekvirere de kortsæt, der 
om handler den enkelte kommunes inter
esser.

Kortlægningen har afsløret, hvilke om rå
der der er rimeligt godt dækket ind med op
lysninger, og hvilke der har store mangler. 
De seneste års arkæologiske feltarbejder har 
derfor været planlagt dels ud fra ønsket om 
en bedre dækning og dels ud fra lokale og 
aktuelle behov som f.eks. bedriftsudvidelser i 
fåreholderom råderne, byggeplaner eller pla
ner om vandkraft, råstofudvinding osv.

Der er indtil nu registreret ca. 5.000 lokali
teter omfattende mindst 20.000 fortidsmin
der, og indsamlet et vægtigt materiale af op
lysninger til belysning af en del af den grøn
landske historie. Også på dette område arbej
der sekretariatet med planer om at foretage 
registreringsarbejdet ved hjælp af EDB, og et 
forberedende arbejde er allerede gjort.

Bygningsregistreringen
Den grønlandske fredningslov omhandler 
også bygninger, bygningsdele og kirkegårde. 
Det er Landsmuseet, der skal indsamle oplys
ninger og registrere bevaringsværdige byg
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ninger og bygningsdele. Det er ligeledes bl.a. 
Grønlands Landsmuseum, der kan rejse 
fredningssag på de bygninger mv., der er af 
betydning for belysning af landets kulturhi
storie.

For at give Landsmuseet det nødvendige 
grundlag for at kunne opfylde disse forplig
telser er Grønlandssekretariatet blevet pålagt 
at udarbejde en registrant over alle bygnin
ger opført før 1950 samt i denne at angive en 
vurdering af, hvilke bygninger der kan be
tegnes som bevarings- eller fredningsvær- 
dige.

Til dette arbejde har sekretariatet haft et 
nært samarbejde med arkitekt Søren Vad- 
strup fra Karsten Rønnows tegnestue, idet 
denne for Landsmuseet allerede inden se
kretariatets oprettelse havde foretaget en del 
undersøgelsesrejser i Grønland med henblik 
på opmålinger og registreringer af beva- 
ringsværdige bygninger.

Ud over denne registrering har sekretaria
tet ligeledes i samarbejde med Søren Vad- 
strup udarbejdet nogle rapporter vedrøren
de bevaringsværdige bygninger og bygnings- 
miljøer i en række grønlandske kommuner.

Andre opgaver
Grønlandssekretariatet er, som det fremgår 
af instruksen, yderligere pålagt en række op
gaver, som forsøges varetaget sideløbende 
med dem, der er beskrevet i det foregående.

Sekretariatet beskæftiger sig imidlertid 
derudover med flere andre emner med rela
tion til samarbejdet mellem det danske og det 
grønlandske museumsvæsen. I den forbin
delse har sekretariatet ved flere lejligheder 
medvirket til såvel planlægning som løsning 
af projekter i Etnografisk Samling eller i 
Grønlands Landsmuseums regi. Sekretaria
tet har således hvert år medvirket ved forbe
redelserne af sommerens feltarbejde i Grøn
land og har i samarbejde med Landsmuseet 
afholdt møde for feltmedarbejderne, hvor 
man bl.a. kunne drøfte eventuelle problemer 
og orientere hinanden om sommerens un
dersøgelsesresultater.

Sekretariatets medarbejdere har også følt 
det naturligt at engagere sig i planlægning og 
opsætning af Etnografisk Samlings to særud
stillinger om Grønland: Qilakitsoq, om de 
grønlandske mumier, og Folket bag Storisen.

Fig. 13. Bevaringsværdigt jordhus i Uummannaq.
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Det fortsatte samarbejde
I henhold til Samarbejdsaftalens ordlyd skul
le den tages op til revision senest den 1. jan u 
ar 1987. Fra Samarbejdsudvalgets side har 
man imidlertid indstillet til både Ministeriet 
for kulturelle anliggender og Grønlands 
Hjemmestyre, at aftalen blev forlænget uden 
æ ndringer og med de samme økonomiske 
forudsætninger som hidtil. Dette er blevet ac
cepteret af begge parter, som i øvrigt ikke 
har ønsket at angive nogen ny tidsbegræns
ning.

Samarbejdet fortsætter altså, og registre
ringen af de mange genstande fortsætter li
geledes efter den plan, som Samarbejdsud
valget har lagt, og som følger en geografisk 
linie, således at Sydøstgrønland-Nordøst- 
grønland gøres færdig, hvorefter der fort
sættes med materialet fra Pearyland og po
lareskimoerne.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvad 
det næste overførelsesprojekt skal omhandle, 
men man stiler foreløbig mod at overføre en 
ny portion grønlandske kulturværdier, anta
gelig i 1989.

Samarbejdsaftalen — en model fo r  andre ? 
Samarbejdsaftalen og de resultater, der indtil 
nu er blevet opnået, har vundet genklang 
rundt omkring i museumsverdenen. I såvel 
UNESCO-regi som inden for ICOM (The 
International Council of Museums) har man 
været særdeles interesserede, og museums- 
m edarbejdere fra både Nationalmuseet og 
Grønlands Landsmuseum har ved flere lej
ligheder på opfordring fortalt om den 
dansk-grønlandske aftale på internationale 
museumsmøder og -konferencer.

Det er naturligvis en lykke, at overførelser 
af kulturhistorisk materiale fra Danmark til 
Grønland har kunnet gøres i et harmonisk 
samarbejde mellem grønlandske og danske 
institutioner og uden fremsættelse af egentli
ge udleveringskrav og følelsesladede diskus
sioner. Hele problematikken er blevet klaret 
inden for rigsfællesskabet ved indgåelse af en 
aftale.

Det var måske en model, som nogle mino
ritetsgrupper i andre lande kunne bruge?
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E N G L I S H  S U MMA R Y

Museum Cooperation between Denmark and Greenland

On 1 January 1981 the Greenland Home 
Rule administration took over responsibility 
for the country’s cultural affairs, and Danish 
legislative and administrative powers in re- 
spect of the Greenland cultural sector came 
to an end. The National Museum, through- 
out more than 100 years, had been in charge 
of or had supported systematic investiga- 
tions, research travel and expeditions for the 
purpose of collecting knowledge about the 
culture and history of Greenland.

Over the course of time this has meant that 
a considerable quantity of material concern- 
ing the cultural history of Greenland has 
been brought back to the National Museum. 
It is estimated that the Greenland study col
lection of the National Museum contains 
about 15,000 ethnographic and some
100,000 archaeological objects. Now the Mu
seum of Greenland -  Kalaallit Nunaata Ker- 
sugaasivia -  itself has taken over the tasks 
which were previously taken care of by the 
National Museum.

The Museum of Greenland was estab- 
lished in the mid-1960s by private initiative, 
and since then has become a private institu
tion with public support. In 1978 the Mu
seum moved into new and up-to-date build- 
ings, and after Greenland Home Rule took 
over responsibility for museums it acquired 
the status of Greenland’s national museum.

In the last 10-15 years several small local 
museums have been set up in Greenland, 
and the majority of them are recognized by 
Greenland’s Museum Board. The Museum 
objects in the Greenland museums are pre- 
dominantly from the period after 1930 and 
have been acquired by collecting or through 
purchase and donation. By systematic in- 
vestigations in cooperation with the National 
Museum, the Museum of Greenland has ac
quired archaeological and ethnological mate
rial for research and exhibition purposes, but 
the material is not sufficiently representative 
and comprehensive to meet the demands 
that might be made of a »national museum«. 
The Ethnographic Collection and the Na

tional Museum’s Board on several occasions 
have expressed the opinion that systematic 
sections of the cultural history material from 
Greenland should be returned there. Succes
sive Ministers of Culture have supported this 
idea. But there had to be a precondition that 
the Greenland Museum’s development 
would have reached a stage where the trans
ferred objects would not be exposed to any 
risks.

In 1982, without any special formal agree- 
ments, the transfer was carried out of 204 
water-colours by the Greenland artist Aron 
of Kangek, who lived around 1860. This re
sulted in the Culture Minister at the time, 
Lise Østergaard, promising to find the 
economic basis and the political support 
necessary for formal cooperation measures 
which would have the goal of implementing a 
major transfer project.

On 1 January 1984 the Committee for Mu
seum Cooperation between Denmark and 
Greenland was set up; it had 3 members 
nominated by the Danish Minister of Culture 
and 3 members nominated by the Greenland 
Government’s Member for Culture and Edu- 
cation. In addition a secretariat was estab- 
lished -  the Greenland Secretariat -  based in 
the National Museum. Denmark was to ap- 
portion the costs of this according to agree- 
ment reached.

The secretariat’s tasks included: the re- 
registration of the National Museum’s Green
land collections; the building up of a protec- 
tion-record dealing with monuments and 
buildings worthy of protection; the coordina- 
tion of contacts between the Museum of 
Greenland and the Danish cultural institu
tions; the execution of ordinary secretariat 
work for the Cooperation Committee.

The secretariat has now re-registered the 
greater part of the objects and finds from 
East Greenland and is continuing with Peary- 
land and the polar Eskimos. The registration 
is carried out both manually and with the 
help of computer technology, which will be 
used to an increasing extent in future.
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The first transfer has taken place. On 18 
October 1986 the Museum of Greenland was 
able to open an exhibition of all the trans
ferred material. It covered ethnographic ob
jects from before the year 1900 collected on 
Danish expeditions at the end of the 19th. 
century.

In all, ethnographic objects corresponding 
to 748 inventory numbers, from 6 collec
tions, were transferred. In the National Mu
seum there are still 995 inventory entries. 
The nucleus of what has been transferred 
consists of objects collected on Gustav Holm’s 
Konebåd Expedition in 1883-85.

The transfer of archaeological material 
centres on 5 typical finds which in part illu- 
strate the pre-history of the Ammassalik peo-

ple from about 1400 until the arrival of Gu
stav Holm i 1883, and in part deal with the 
Thule-culture Eskimos who immigrated into 
N. Greenland in the 13th. and 14th. centuries 
until they disappeared around the year 1800. 
In all about 4000 inventory numbers — a 
small part of the National Museum’s col
lected material -  were transferred.

Before the transfer took place the material 
was shown in the National Museum’s special 
exhibition »The People beyond the Great 
Ice« at the end of 1985, and then at the Pre- 
historic Museum in Moesgård in the first half 
of 1986, until the objects were packed up and 
sent to Greenland in the summer of 1986.

Helge Schultz-Lorentzen



Ravforarbejdning i yngre stenalder
A f  K l a u s  H i r s c h  o g  D a v i d  L i v e r s a g e

Forsøg med fortidens arbejdsprocesser er en 
gren af arkæologien, der har udviklet sig me
get i de senere år. Forsøg på at hugge flint, 
slibe flintøkser, dyrke primitive kornsorter 
efter primitive metoder osv. har alle bidraget 
til bedre forståelse af livet i oldtiden. I det 
følgende vil vi med udgangspunkt i nye fund 
fortælle om nogle af stenalderens ravsmyk
ker, og hvordan de blev fremstillet.

Igennem mange år har Nationalmuseet 
undersøgt spor af gamle bosættelser, som er 
kommet frem under vestkystens nedbryd
ning. På flere steder er der fundet bopladser 
fra stenalderen, hvor man har forarbejdet 
rav, og hvor vi i dag kan Finde mislykkede 
ravsmykker og affald fra forarbejdningen. 
Det har foranlediget, at en af forfatterne 
(K. H.) har givet sig til at undersøge arbejds
metoderne og forsøge selv at forarbejde rav 
udelukkende med værktøj af flint og andre 
materialer, der var til rådighed i stenalderen. 
Arbejdssporene er blevet sammenlignet med 
dem, der forekommer på stenalderfundene.

På de fleste gamle ravsmykker er arbejds
sporene enten slidt væk, fordi smykkerne 
blev båret og gned mod kroppen, eller øde
lagt på grund af dårlige bevaringsforhold i 
gravhøjene. Derimod er arbejdssporene på 
ravet fortrinligt bevaret på værkstedspladser
ne. Man ser straks, at den forhistoriske smag 
var noget anderledes end den nuværende. 
Man lagde ikke vægt på en glatpoleret over
flade og havde ikke noget imod, at ting så lidt 
grove ud i forarbejdningen. Den eneste 
egentlige polering var den, der skete ved, at 
smykkerne gned mod ejerens krop.

Grovtildannelsen blev foretaget ved at 
presse eller kløve fliser af. Man har fundet 
ved forsøg, at det kan gøres med et ægred
skab som en flintflække eller med et spidst 
stykke flint. De løsnede stykker minder på 
mange måder om flintafslag, idet de har 
slagbule og koncentriske ringe. Slagbulen er

mere tydeligt lokaliseret, hvis afslaget er 
trykket af med en spids, end hvis det er gjort 
med flækkens kant. Mange af disse afslags- 
lignende ravstykker er fundet på bopladser, 
hvor man forarbejdede rav (fig. 1).

Den videre udform ning foregik ved at 
skrabe eller glatte med et redskab af flint. 
Det gør en forskel, om redskabet bruges til at 
høvle med med æggen forrest, som når man 
spidser en blyant, eller om det holdes om
trent vinkelret og bruges til at skrabe hen 
over overfladen. I forsøgene efterlader først
nævnte metode en meget karakteristisk af
skallet overflade, som man ser på nogle af 
forsøgsstykkerne såvel som på originalerne 
(fig. 8 og 2). Derimod efterlader skrabning 
snarere ridser på overfladen (fig. 17 og 18a) og 
løsner ganske små krøllede stykker rav, der 
under lup ligner høvlspåner. Skrabning er 
en mere skånsom teknik, egnet til den endeli
ge afpudsning. I virkeligheden findes alle 
mulige mellemting mellem at høvle og skra
be, og stenaldermanden har nok anvendt 
skiftende metoder uden dybere overvejelse.

Ved disse arbejdsprocesser løsnes, hvad 
der for det blotte øje nærmest ligner krum 
mer. Normalt vil man ikke lægge mærke til 
dem under en udgravning, men hvis en jo rd 
prøve lægges i en finmasket si og rystes for
sigtigt i vand, vil en masse bittesmå fliser og 
klumper af rav blive tilbage (fig. 3). På ste
der hvor ravforarbejdning har været særlig 
intensiv, kan man endda se dem på plads i 
jorden, hvis man ser meget godt efter.

Som råem ner brugte man sædvanligvis na
turlige ravklumper, og mange af disse blev 
kasseret ubrugt ved bopladserne. Emner til 
smykker kunne først skæres ud med en snor. 
Dette ses på stykket, fig. 10, som blev skåret 
rundt igennem, indtil kun en lille tap var til
bage, som til sidst brækkede over. Forsøgene 
har vist, at man skærer bedst ved at køre hu r
tigt frem og tilbage med en tør snor. Snorens
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Fig. 1. Flade fliser, der er kløvet a f  under forarbejdning  
a f  rav på en boplads fra  klokkebægerkulturen ved vestky
sten. Undertiden har de slagbule som på flintafslag. N a 
turlig størrelse.

Fig. 2. Dette stykke, hvoraf den anden side ses i fig . 10, 
har få e t sin særlige afskrabede overflade fr a  at være 
forarbejdet med et værktøj a f flin t. Det er funde t i et 
kulturlag fr a  klokkebægerkulturen. N aturlig  størrelse.

Fig. 3. Forarbejdningsaffald siet ud a f  kulturlaget ved 
et værksted fra  stenalderen. Fuldstændig lignende spild 
fremkommer ved eksperimenterende forarbejdning  
(fig. 5). N aturlig  størrelse.

Fig. 4. Forsøgshuller, øverst boret med flin t, nederst med 
ben. I  førstnævnte hul ses tydelige drejeriller, men i sidst
nævnte sidder der en hvid pulveragtig masse, som er rav, 
der har sat sig fa s t på grund affriktionsvarm en. N a tu r
lig størrelse.

Fig. 5. Krummer og små fliser fremkommet ved forsøgs- Fig. 6. Borspidser a f flin t og ben lavet til forsøgene a f
vis forarbejdning a f  rav efter stenaldermetoder. N atur- Klaus Hirsch. N aturlig  størrelse,
lig størrelse.
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Fig. 7. Forsøgsvis slibning a f  rav på sten. Sporene er Fig. 8. Etforsøgsstykke, hvis overflade er blevet høvlet
helt anderledes end sporene efter skrabning, og de er ikke med en flin tkniv. N aturlig  størrelse, 
almindelige på forhistoriske fu n d . N aturlig  størrelse.

Fig. 9. Mini-slibesten fra  en boplads med ravforarbejd
ning. M an  ved ikke med sikkerhed, om den nogensinde 
blev brugt til at slibe rav på. N aturlig  størrelse.

bevægelse danner varme nok til at gøre ravet 
lidt blødt. Hvis man anvender sand og vand, 
tager oversavningen meget længere tid. Lig
nende spor efter udskæring af skiver med 
snor findes på stykker i Nationalmuseets 
samling af mosefundet rav.

Så vidt vi ved, blev smykkerne ikke poleret, 
men slibning er brugt, selv om den er meget 
sjælden på de bopladser, forfatterne har ud
gravet. Derimod kan den ses på en del mose
fund. Sporene er forskellige fra de ridser, 
der forekommer ved skrabning og glatning, 
og minder en del om slibespor på flintøkser 
(fig. 7). Forsøg har vist, at lignende spor op
står, når rav slibes direkte mod sandsten. Det 
er mindre effektivt at bruge sand og vand 
som slibemiddel. Den miniatureslibesten, der

Fig. 10. En flis, der er blevet skåret ud  med snor og den 
sidste tap brækket. N aturlig  størrelse.

vises i fig. 9, er fundet i et område, hvor der 
var særlig meget affald fra forarbejdning af 
rav, og den er muligvis beregnet til slibning 
af rav. Hypotesen er imidlertid ikke sikker, 
og hidtil er der ikke fundet slebet rav på den
ne plads.

Bortset fra rent affald består den største 
del af fundene af perler, der er gået i stykker 
under udboring af hullet. Det er netop ved 
forsøg med boreteknikken, at de mest inter
essante resultater er fremkommet. Hullerne i 
de originale ravperler er koniske og normalt 
boret fra begge sider. Indboringerne mødes 
sjældent helt nøjagtigt i midten, men hullet 
er alligevel godt nok til, at man kan trække 
en snor igennem. De fleste huller har tydeli
ge boreriller. Sådanne riller fremkommer
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Fig. 11a. E t stykke rav udformes ved, at fliser presses a f  
med flin tkn iv .

Fig. 11b. Overfladen skrabes med flintværktøjets æg fo r 
rest, og løsnede krummer og fliser samler sig på bordet.

Fig. 11c. Letskrabning med flin t. Æ ggen følger bagest. Fig. I l d .  Drillen drejes mellem håndfladerne.

Fig. I le .  Pumpedrillen. Tværpinden fungerer som 
vægt, der holder drillen i bevægelse, mens pw npen hæves 
og sænkes.

Fig. l l f .  Buedrill i funktion . E n  sådan drill kan komme 
op på 2500  omdrejninger i minuttet.
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Fig. 12. E t moderne flintbor monteret med harpiks og et 
stykke rav med hul udboret med dette bor.

eksperimentelt, hvis hullet bores med en bor
spids af flint. Flere egnede borspidser er fun
det ved udgravningerne, og et lille udvalg ses 
i fig. 14. Typisk er der tale om smalle, tykke 
spidser, eventuelt udformet på stikkelafslag.

I forsøgene er lignende flintspidser m on
teret ved hjælp af birketjære eller harpiks i 
enden af en tynd rundstok. Et sådant sam
mensat drillbor kan bruges på tre måder, 
som pumpedrill, buedrill, eller det kan drejes 
mellem håndfladerne (fig. 11). I praksis vir
ker pumpedrillen bedst på skrøbelige emner, 
men buedrillen er hurtigere og kan udøve 
større tryk. Borspidsen bevæges lidt fra side 
til side, hvilket ikke er hensigtsmæssigt ved 
udboring af fine huller. Et drillbor, der dre
jes mellem håndfladerne, er lidt svært at sty
re, men hvis værktøjets øverste ende holdes i 
et leje i form af en omvendt skålsten eller 
lignende, der holdes i håndværkerens mund 
eller af en medhjælper, er også denne meto

Fig. 13. Moderne bor a f  ben og hullet, det har boret. 
Bemærk den hvide belægning i h ullet. Dobbelt størrelse.

de udmærket. Men enklest er pumpedrillen, 
som ses i brug på fig. 1 le. Når man hæver og 
sænker stangen, der er gjort fast i snoren, 
drejer drillen først den ene vej og så den an
den efter samme princip som en yo-yo. 
Værktøjet ses i brug på fig. 1 lf. Det er nødven
digt at have en vægt, der giver ekstra drej- 
ningsmoment, og i forsøget er der som simp- 
leste løsning brugt en pind, der sidder på 
tværs. Vi ved ikke med sikkerhed, hvilken af 
disse tre løsninger der blev anvendt i stenal
deren. Bortset fra spidsen var disse appara
ter lavet udelukkende af træ, som naturligvis 
ikke er bevaret, men de må have været gan
ske effektive. Forsøg har vist, at man med 
håndfladerne kommer op på en rotationsha
stighed på 800 om drejninger i minuttet, med 
pumpedrillen på indtil 1000 omdrejninger, 
hvilket svarer til en elektrisk boremaskine på 
lav hastighed, og med buedrillen helt op på 
2500 omdrejninger i minuttet.
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Fig. 14. E t udvalg a f  fin e  borspidser a ff l in t  fr a  forskellige bopladser med 
ravforarbejdning. N aturlig  størrelse.

Man kan også tænke sig borspidser af an
det materiale end flint, f.eks. knogle eller tak. 
Eksperimenter udført med ben har vist, at 
hullerne bliver helt anderledes, end hvis de 
er fremstillet med flint. Drejeriller ses over
hovedet ikke. Ravet bliver ophedet og lidt 
klæbrigt, således at en del af pulveret, der 
dannes ved hullets udboring, klæber sig fast. 
I ekstreme tilfælde kan selve boret sætte sig 
fast. Fig. 13 viser et forsøgsstykke, der er ud
boret med benspids på pumpedrill. En gen
nemgang af mosefundene viser, at begge 
slags bor var i brug. Endvidere om fatter de 
gamle fund to tilfælde, hvor et flintbor er 
gået i stykker, og spidsen er blevet siddende i 
hullet. Disse fund er beskrevet af Sophus 
Müller i Aarbøger fo r  nordisk Oldkyndighed og 
Historie, 1907, s. 97 og C. J. Becker i Fra Natio
nalmuseets Arbejdsmark, 1953, s. 96.

Stenalderens forarbejdningsm etoder var 
således meget enkle. De bestod i at skære til 
og glatskrabe med flintværktøj og undtagel
sesvis i at slibe. Hullerne blev udboret med et 
sammensat værktøj med spids af flint eller 
ben. Forsøgene viser, at man kunne fremstil
le et almindeligt ravsmykke på meget kort 
tid. Med en pumpedrill har man under for
søgene boret et 5 mm dybt hul på ca. et halvt 
minut.

Fig. 15. Boreriller ses usædvanlig 
tydeligt i gennemboringen i denne 
brækkede ravperle fr a  enkeltgravs- 
kulturen.

Til sidst skal der vises tre stykker, hvor 
man ser, hvad stenaldermanden kunne præ
stere.

Stykket på fig. 16 er fra en jættestuetidsbo- 
plads ved Penbjerg i Lodbjerg Sogn i Thy. 
Det er en del af et stangformet mellemstykke 
med tværgående huller, som kunne holde 
sammen på flere koncentriske perlekæder. 
Stykket er omhyggeligt glattet. Langs de to 
smalsider er der skåret en fure, formentlig 
med en flintstikkel, som har forhindret boret 
i at »smutte«, mens man borede en række 
tværgående huller. Tre huller er bevaret 
hele, og smykket er brækket over gennem 
det fjerde. I det overbrudte hul kan man se, 
at der i stedet for boreriller sidder en gul, 
pulveragtig belægning, som viser, at der er 
anvendt borspids af ben eller tilsvarende ma
teriale.

Stykkerne på fig. 17 og 18 er begge fra den 
første del af dolktiden. I det ene tilfælde ville 
stenaldermanden lave en knap med en dia
m eter på 2,5 cm med V-boret hul til påsy
ning. Desværre gik den i stykker under ud
boringen af hullerne, men det gjorde det 
muligt for os at se de to skrå huller, der er 
udboret med flintbor, og som mødes i et 
tredje hul fra forsiden. Stykket er omhygge
ligt glatskrabet, men ikke slebet.
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Fig. 16a. To fragmenter fr a  enjcettestuetidsboplads med 
ravforarbejdning. Stykket til venstre er form entlig slebet. 
Stykket til højre tilhører et samlestykke med flere tværgå
ende huller, som også ses i næste figur. Dobbelt størrelse.

Fig. 16b. Samme samle stykke fra g 
ment fr a  siden, så man ser gennem
boringerne. Det er brækket gennem  
et hul foroven.

Fig. 1 7. To billeder a f  et fladt, halvm ånef ormet smykke fra  klokkebægerkulturen. Det er boret næsten helt 
igennem fra  smalside til smalside. Dobbelt størrelse.

Fig. 18a. Halvdelen a f  en ravknap. Den sidste afpudsning er sket med en let Fig. 18b. Samme stykke fra  siden,
skrabning a f  overfladen, som har efterladt ridser. Dobbelt størrelse. så V-boringen ses.
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Det tredje stykke (fig. 17) viser store ambi
tioner hos den, der ville fremstille det. Arbej
det er imidlertid ikke lykkedes, så man kan 
godt sige, at ambitionsniveauet var for højt. 
Der er tale om ca. halvdelen af et halvmåne- 
formet ravsmykke, der kun er 4 mm tykt. 
Tværs igennem er der boret et 25 mm langt 
ophængningshul, som det lykkedes at bore 
hele vejen parallelt med smykkets bredsider. 
Hullet lykkedes, men desværre var stykket 
for tyndt og gik i stykker i hullet, før det 
havde forladt værkstedet.

Forsøgene har hjulpet os til at forstå, hvor 
dygtige vore forfædre var til at opfinde me
toder, der passede til de midler, de havde til 
deres rådighed. Umiddelbart ville man tro, 
det næsten var umuligt at lave så fint et arbej
de uden andre midler end flint, træ (som jo 
måtte skæres med flint), harpiks fra træerne 
og uld eller plantefibre til snoren. Men det 
viser sig, at det ikke er spor svært, hvis man 
har et vist håndelag. Der kan opnås meget 
med ganske enkle midler.

E N G L I S H  S U M M A R Y

Neolithic m ethods o f working am ber

Excavation of settlement layers in blown sand 
near the west coast of Denmark has pro- 
duced workshop debris from the manufac- 
ture of Neolithic amber ornaments. It can be 
seen that the amber was split, string-cut, 
whittled and scraped into shape, and the 
holes were bored. Grinding was little used.

Closely similar working marks and waste ma
terial were produced using modern flint 
tools of ancient type chipped especially for 
the purpose. A pump-(or jeweller’s) drill was 
found particularly suitable for boring holes.

Hirseh and Liversage



Nu gider en rigtig udstilling ikke høre mere vrøvl
A f  M a r g r e t h e  B r o c k - N a n n e s t a d

Bredeudstillingen satte i 1986 sindene i be
vægelse på Nationalmuseet. Brasil 86 var en 
succes, men den blev svigtet af en stor del af 
Bredes faste publikum. Hvad sker der, når 
en udstilling møder sit publikum?

Brasil 86 er den første Bredeudstilling, 
hvor en publikumsundersøgelse har skullet 
vise, om formidlingen er lykkedes, om udstil
lingens målsætning har kunnet holde.

B redeudstillinger og brugere 
Arbejdsmarken for en stor del af National
museets formidlende virksomhed er Brede- 
udstillingerne -  museets årlige tilbud til alle, 
der kan lide sammensætningen af kultur, 
sceneri, natur og spisning. At tilbuddet er til 
alle betyder i virkeligheden, at man ikke fra 
museets side har en klart afgrænset m ålgrup
pe i tankerne, når man laver udstillinger. 
Udstillingerne i museets hovedbygning i Kø
benhavn bliver ikke besøgt af et repræsenta
tivt udsnit af landets befolkning. Det er for
trinsvis de uddannede og dannede, der be
nytter museets tilbud. Det er et helt alminde
ligt fænomen, der gør sig gældende for alle 
andre museer og kulturinstitutioner, både i 
Danmark og i udlandet. Museumsbesøg, der 
ikke er led i et uddannelsesforløb, foregår i 
fritiden. Det er noget, man skal vælge at b ru 
ge sin tid på, og det er noget, der kræver en 
forudgående interesse både for institutionen 
museum og for de emner, man kan se udstil
linger om.

Imidlertid vil Nationalmuseet gerne have 
besøg af mennesker, der normalt ikke bruger 
deres tid på museumsbesøg, og man har i 
mange år ment, at udstillingerne i Brede 
med de smukke og behagelige omgivelser 
kunne tiltrække andre mennesker end de 
mere traditionelle udstillinger i hovedbyg
ningen i København. Man har ikke defineret 
en særlig målgruppe for Bredeudstillinger- 
ne, men blot ment, at de i sig selv havde til

trækningskraft nok til at gøre den faktiske 
m ålgruppe bredere.

Visse dele af de traditionelle Bredeudstil- 
linger lægger vægt på oplevelsen: opbyggede 
miljøer, hele huse og gadepartier, mens an
dre dele kræver, at man kan lide at stå op og 
udvide sin horisont gennem læsning: store 
og små paneler med masser af tekst, der skal 
forklare de ting, der er svære at vise i en 
udstilling. Man har på denne måde ment at 
tilfredsstille alle typer af mennesker.

H vad skal man bruge publikumsundersøgelser til? 
Der er ikke tidligere blevet lavet publikums
undersøgelser på Bredeudstillingerne, og 
derfor ved man på museet ikke, om de tradi
tionelle Bredeudstillinger tiltrak et repræ 
sentativt udsnit af danskerne, eller om også 
disse udstillinger havde den normale mu- 
seumsmålgruppe som brugere.

Der er ikke nogen lang tradition for publi
kumsundersøgelser på Nationalmuseet eller i 
Danmark i øvrigt. Udstillingsproducenterne 
er som regel totalt udkørte, når en stor ud
stilling, de har lagt års arbejde i, endelig er 
blevet færdig og er åbnet for publikum. Der 
er hverken tid eller lyst til at begynde at dis
kutere, hvorvidt udstillingen har levet op til 
sin målsætning, eller hvorvidt dele af den bør 
ændres undervejs, fordi de har vist sig uhen
sigtsmæssige. Det er betegnende, at en udstil
ling opfattes som færdig, den dag den åbner 
for publikum -  egentlig er det jo først da, 
den starter.

Man kan spekulere over, hvad der er for
målet med at lave en publikumsundersøgelse 
på en udstilling, som ikke bliver ændret i 
form eller indhold i udstillingsperioden. At 
undersøge reaktionerne på en færdig udstil
ling er imidlertid ikke så absurd, som det 
um iddelbart kan virke. Selv om hver udstil
ling, Nationalmuseet laver, er noget særligt, 
er unik, er der fællestræk i anvendelsen af
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udstillingsmediet, der gør, at man kan lære 
af de fejltagelser og de rigtige ting, man har 
gjort på én udstilling og anvende erfaringer
ne på den næste udstilling.

Besøgstal: succes eller fiasko  
Hvis man ikke laver publikumsundersøgelser 
og ikke interesserer sig for, om udstillingens 
målsætning har fungeret, så er der kun ét 
mål for, om en udstilling er en succes eller en 
fiasko: besøgstallet. På Nationalmuseet ved 
man af mange års erfaring, at en Bredeud- 
stilling med succes får besøg af 200.000 m en
nesker. Hvad betyder det, når en udstilling 
kun får 96.000 besøgende? Er den en total 
fiasko, som man lige så godt kunne have luk
ket før tiden -  for at spare på udgifterne? 
Eller kan en udstilling, der får halvdelen af 
en »stor« Bredeudstillings besøg, godt være 
en succes alligevel?

Brasil 86 fik det meget lave besøgstal. Pro
blemet viste sig allerede kort tid efter udstil
lingens åbning, og det gav anledning til m an
ge diskussioner og krisemøder internt på 
museet. At et lavt besøgstal overhovedet er et 
problem, skyldes, at man er økonomisk af
hængig af entreindtægterne, som udgør en 
del af udstillingens økonomiske fundament. 
Hovedparten af diskussionerne beskæftigede 
sig derfor snarere med dette problem end 
med, hvorvidt udstillingen var god nok alli
gevel. Flere mente, at det lave besøgstal 
skyldtes, at udstillingen var anderledes end 
de tidligere års Bredeudstillinger -  den hav
de ikke de mange detaljerede miljøer, den 
indeholdt ikke så mange traditionelle, fine 
museumsgenstande, og så var der emnet: 
hvordan kunne man have besluttet sig for at 
lave en udstilling om Brasilien, når der samti
dig var fodboldverdensmesterskaber i Mexi
co? Skægt nok, så viser disse opfattelser, at 
man regner med at have et fast publikum til 
Bredeudstillingerne. Det er det faste publi
kum, det der kommer hvert år, der har svig
tet, fordi museet har svigtet det ved at lave en 
udstilling, der ikke lever op til forventninger
ne. Man kunne egentlig godt forestille sig, at 
en udstilling, der er anderledes, ville tiltræk
ke et andet publikum, men det skete ikke i 
tilfældet Brasil 86.

Publikumsundersøgelse på Brasil 86  
Beslutningen om at lave en publikum sunder
søgelse på Brasil 86 blev taget, længe inden 
udstillingen åbnede, og havde derfor intet 
med det lave besøgstal at gøre -  men under
søgelsen blev naturligvis påvirket af det i 
gennemførelsen. Formålet har været at un
dersøge, om udstillingen levede op til sin 
målsætning, om publikum fik det ud af ud
stillingen, som producenterne håbede på, og 
om publikums forventninger blev imøde
kommet. Eftersom udstillingens form var an
derledes end i de traditionelle Bredeudstil
linger, ville man gerne vide, om den nye 
form var bedre end den gamle, om Bredeud
stillingerne kan tåle forandringer.

Uanset hvordan man laver en publikums
undersøgelse, er man helt afhængig af publi
kums velvillige deltagelse og venlighed over 
for undersøgeren. Man kan som undersøger 
kun håbe på, at publikum vil synes, det er 
spændende at deltage, dels for at hjælpe m u
seet, dels for at få lejlighed til at sige sin me
ning om udstillingen.

H vordan laves en god publikumsundersøgelse? 
Publikumsundersøgelser kan gennemføres 
på forskellige måder, afhængigt af, hvad 
man gerne vil have at vide gennem undersø
gelsen. Hvis man er interesseret i oplysnin
ger om publikums alder, bopæl, uddannelse 
og erhverv, er det praktisk blot at fremstille 
korte skemaer, som publikum selv kan tage 
og udfylde — hvis det har lyst til at deltage. 
Den slags baggrundsoplysninger er det vig
tigt at kende for et museum, men de har som 
regel ikke så meget med den udstilling at gø
re, man laver undersøgelsen i forbindelse 
med. Man kan også benytte den slags skema
er til at få svar på korte, klare spørgsmål så
som: hvorfor har De valgt at besøge denne 
udstilling i dag; har De været på Nationalmu
seet inden for det forløbne år; hvad er De 
særlig interesseret i at se, osv. Skemaerne kan 
have faste svarmuligheder, og det hele kan 
behandles på edb ved undersøgelsens afslut
ning.

Jeg foretrækker en helt anden arbejds
form. Jeg synes, det er mere spændende at 
høre publikums mening, udtrykt med dets 
egne ord, om dele af en udstilling, en hel
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udstilling, udstillingens emne, udstillingsfor
men, hvordan enkelte museumsgenstande 
opfattes, og hvor meget de kan sige folk, 
hvad publikum forventer af et museumsbe
søg, hvad man kan bruge et museum til. For 
at få den slags oplysninger bruger jeg et in
terviewskema med brede spørgsmål og åbne 
svarmuligheder, og jeg interviewer dele af 
publikum, når de har set en udstilling. Det er 
selvfølgelig meget mere anstrengende end 
blot at have en stak skemaer liggende, men 
jeg synes, det er mere tilfredsstillende for 
museet at få svar på den slags spørgsmål, og 
jeg forestiller mig, at publikum også fore
trækker at tale med et museumsmenneske 
frem for blot at udfylde et skema. Til gen
gæld er der andre problemer forbundet med 
denne arbejdsform. Interviewskemaerne er 
vanskelige at behandle bagefter, fordi der 
ikke er faste svarmuligheder, således at sva
rene kan kodes direkte til edb-behandling. 
Det gør det svært at lave statistik på svarene, 
og det gør i det hele taget efterbehandlingen 
meget tidskrævende. Dette sætter en grænse 
for, hvor mange interviews man kan gen
nemføre, når alle interviewskemaers svar 
skal behandles i hånden. En anden faktor, 
der har indflydelse på forløbet af denne type 
undersøgelser, er, at interviewene er meget 
tidskrævende, og det kan være et problem, 
også for publikum.

Brasil 86: målsætning og udformning 
Målsætningen for Brasil 86 var at vise: udstil- 
lingsproducenternes billede af den brasilian
ske nutid for det brasilianske flertal, med un
dermålsætninger om at vise de former, over
levelsen tager i form af sociale, politiske og 
kulturelle udtryk. Bag denne målsætning lig
ger der, foruden mange og heftige diskussio
ner mellem udstillingsproducenterne, man
ge ideer om, hvordan en anderledes Brede- 
udstilling kan se ud. Brasil 86 skulle tage de 
mange myter om landet og befolkningen op 
til revision. Brasil 86 skulle handle om flertal
let af befolkningen i Brasilien -  og dette fler
tal lever på et eksistensminimum. Udstillin
gen skulle være nutidig -  den skulle vise fler- 
tallets liv i Brasilien i 1986, hverken i 85 eller 
i 87, og synsvinklen skulle være nedefra, fra 
folkets daglige tilværelse. Udstillingens form

skulle være eksperimenterende, der skulle 
være meget lidt tekst, og publikum skulle 
kunne starte hvor som helst i udstillingen og 
bevæge sig frit mellem forskelige punkter, 
hvor centrale em ner blev behandlet: de m an
ge folkegrupper i Brasilien, religionerne og 
naturens tilstand. Emnet indbød i sig selv til 
eksperimenteren, men man ønskede også 
helt bevidst at komme væk fra den traditio
nelle Bredeudstillingsform med den indle
dende historiske gennemgang, de meget de
taljeret opbyggede miljøer, de enorme 
mængder af tekst. De traditionelle Bredeud- 
stillinger henter normalt hovedparten af de 
udstillede museumsgenstande i museets egne 
samlinger. For Brasil 86’s vedkommende 
kunne dette ikke lade sig gøre, for museet 
ejer ikke en samling af nutidig materiel kul
tur fra Brasiliens fattige flertal. Genstandene 
til udstillingen blev derfor dels indkøbt, dels 
lånt i Brasilien. I stedet for at opbygge detal
jerede miljøer valgte man at skitsere stykker 
af den brasilianske virkelighed i genstande 
og billeder, og man indbyggede lydkulisser 
af musik og gadestøj, der skulle give infor
mationer på lige fod med genstande og 
tekster. En vigtig del af udstillingen var et 
stort lysbilledshow, der dels supplerede ud
stillingen med hensyn til Brasiliens historie, 
dels i de utallige billeder gav indtryk af land
skaber og personer, både i naturen og i 
byerne.

Udstillingsformen kan karakteriseres som 
bestående af tre-dimensionale skitser, der 
blev bundet sammen af de synslinier, der var 
i udstillingen. Man bevægede sig fra én tre
dimensional skitse til en anden, samtidig med 
at ens synsvinkel ændredes: fra den fattige 
landarbejders sted kunne man se den slum, 
familien ville ende i, hvis den drog til byen -  
eller man kunne se den grønne jungle med 
de store nybyggerområder, som var det an
det alternativ til landarbejderlivet. Fra slum
men kunne man se tilbage til sine rødder på 
landet eller over til den halve kvadratmeter 
på gaden i Rios centrum, hvor man tjente til 
overlevelsen ved at sælge plasticsandaler. 
Overlevelsen var et centralt begreb i udstil
lingen. Her mentes ikke blot den fysiske 
overlevelse, men i lige så høj grad den indre, 
psykiske eller åndelige, der sikres gennem
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deltagelse i religiøse ceremonier, medlem
skab af kulthuse, deltagelse i forberedelserne 
til karneval, kunstnerisk virksomhed og så 
videre.

Problemer
Til publikumsundersøgelsen på Brasil 86 ud
arbejdede jeg et interviewskema, der dels in
deholdt spørgsmål om publikums opfattelse 
af Brasilien, før og efter at udstillingen var 
blevet set, og brasilianernes måde at leve på i 
forhold til vores egen, dels spørgsmål om, 
hvordan udstillingsformen virkede, og nogle 
mere generelle spørgsmål om publikums 
museumsvaner. Jeg kom i skarp konkurren
ce om publikums opmærksomhed med et 
skema, som var blevet udarbejdet til brug i en 
konkurrence om en rejse til Brasilien. Rejse
konkurrencen var arrangeret af et rejsebu
reau, og fra museets side havde man forestil
let sig, at den ville give ekstra reklame for 
udstillingen. Dette må nok betragtes som 
særdeles tvivlsomt, og skemaet til rejsekon
kurrencen kom desværre i meget høj grad til 
at styre publikums gang gennem udstillin
gen. Det vil altså sige, at rejsekonkurrencen 
ikke blot gjorde publikumsundersøgelsen 
vanskelig at gennemføre; den fik også en af
gørende indflydelse på publikums bevægel
sesmønstre i udstillingen gennem en styring, 
som absolut ikke var planlagt i den frie ud 
stillingsform. Konkurrenceskemaet var imid
lertid meget populært hos publikum, som na
turligt nok foretrak at bruge tid på at udfylde 
det, frem for at besvare mine interview
spørgsmål -  jeg kunne jo  heller ikke præ
miere deltagelse i undersøgelsen!

Forklaringer på det lave besøgstal 
Undersøgelsen gav mange interessante resul
tater, som er vigtige, når man skal tage stil
ling til spørgsmålet om, hvorvidt en udstil
ling har været en succes eller en fiasko. Jeg 
har tidligere omtalt problem erne med at an
vende besøgstallet som mål for succes. En ud
stillings succes er et spørgsmål om, hvorvidt 
dens målsætning har kunnet holde. I tilfæl
det Brasil 86 indeholdt målsætningen ikke et 
ønske om at nå en særlig målgruppe. Udstil
lingen var for alle danskere. I realiteten var 
den, som de andre Bredeudstillinger, for et

bredt udsnit af den del af den storkøben
havnske befolkning, der har museums- og 
udstillingsbesøg som kulturel vane. Men når 
besøgstallet blev så lavt, må det betyde, at 
dette publikum valgte ikke at besøge udstil
lingen -  og et andet publikum stod ikke pa
rat. Der er flere forklaringer på, hvorfor det
te skete. Emnet Brasilien havde tilsyneladen
de ikke tilstrækkelig tiltrækningskraft i sig 
selv, og præsentationen af udstillingen var 
helt utilstrækkelig. Titlen, plakaten og i den 
første periode også annoncerne i aviserne 
fortalte ikke, hvad udstillingen handlede om. 
Det gjorde til gengæld både anmeldelserne i 
aviserne og den introducerende tv-udsendel
se på udstillingens åbningsdag. Her blev ho
vedvægten lagt på den trøstesløse fattigdom, 
og desværre kan man ikke holde ud i læng
den at høre om elendighed, man ikke kan 
gøre noget ved. At udstillingen ikke kun viste 
elendighed, kom ikke i samme grad frem i 
medierne. Det er selvfølgelig ikke muligt at 
bevise, at det er de nævnte ting, der ligger til 
grund for, at en så stor del af det faste publi
kum blev væk. Men det er for mig at se de 
rimeligste forklaringer, og de underbygges 
af de svar, som interviewene med dele af det 
aktuelle publikum gav.

M eninger om udstillingsformen 
Størstedelen af det interviewede publikum 
havde besøgt Bredeudstillinger før, men der 
var ikke enighed om, hvorvidt Brasil 86 lig
nede de andre udstillinger, man havde set. 
Den halvdel, der syntes, at Brasil 86 lignede 
de andre, opfattede ligheden som noget posi
tivt: udstillingsformen i Brede er god, og Na
tionalmuseet må gerne blive ved med at lave 
den slags udstillinger. Man har klare forvent
ninger til en udstilling i Brede, dels med hen
syn til den udførlige behandling af emnet, 
dels med hensyn til detaljegraden i selve ud
stillingsformen -  opbygningen af miljøer. 
Brasil 86 levede altså op til forventningerne 
for denne gruppe af interviewede. Det var de 
samme forventninger, der gjorde, at andre 
dele af det interviewede publikum ikke syn
tes, Brasil 86 lignede en Bredeudstilling. Det
te kunne opfattes både positivt og negativt. 
Når det jævnligt blev opfattet som positivt, så 
var det, fordi man syntes, at udstillingen var
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mere farverig, mere politisk, levende og nuti
dig. Når den manglende lighed mellem Bra
sil 86 og andre Bredeudstillinger blev opfat
tet som noget negativt, så var det, fordi man 
syntes, at udstillingen var mindre, der var 
ikke gjort så meget ud af opbygningen, den 
var ikke så fascinerende, den var overfladisk 
og ikke tilstrækkelig gennemarbejdet. Stør
stedelen af det interviewede publikum ud
trykte tilfredshed med udstillingen, men sav
nede i visse tilfælde netop de ting, som udstil- 
lingsproducenterne havde valgt fra for at gø
re udstillingen anderledes: den historiske 
gennemgang, hvordan de rige lever i Brasili
en (så man kunne se kontrasten) og den tyde
lige røde tråd. Det viste sig, at udstillingsfor
men i Brede både er beskyttet og belastet af 
forventninger fra et publikum, der både er 
museumsvant og Bredevant. Man forventer 
noget andet end en almindelig museumsud- 
stilling, når man tager til Brede -  og man har 
meget store krav til udstillingsformen og kva
liteten af indholdet. Denne opfattelse er i høj 
grad i overensstemmelse med den opfattelse 
af Bredeudstillingerne, der er gældende in
ternt på museet -  og som kom frem i diskus
sionerne om det lave besøgstal.

Brasilien fø r  og efter Brasil 86  
Udstillingsproducenterne havde forestillet 
sig, at emnet Brasilien ville vække stor inter
esse -  at Brasilien som fremtidens og mulig
hedernes land, med uhyre rigdomme og u- 
hyre fattigdom, med problemerne omkring 
udnyttelsen af naturen -  ville være et oplagt 
udstillingsemne, som kunne bygge på de ek
sisterende opfattelser af Brasilien som farve
rigt og eksotisk og måske gøre op med disse 
opfattelser. Desværre viste det sig, at Brasili
en slet ikke har den centrale plads i publi
kums bevidsthed, som man havde forestillet 
sig.

For det interviewede publikums vedkom
mende viste det sig, at Brasilien er et land, 
man ikke er særlig interesseret i, og som man 
har en fragmentarisk forhåndsviden om, og 
det er et land, der ikke har mere betydning 
for Danmark end alle andre lande. Det er et 
land, man gerne vil besøge, men nødig bo i. 
E n stor del a f  det interviewede publikum mente, at 
udstillingen bekræftede det forhåndsindtryk, man

havde, og det var man tilfreds med. Det er spæn
dende at se på den opfattelse af Brasilien og 
brasilianerne, som det interviewede publi
kum gav udtryk for, for den viser, hvilket 
udbytte udstillingen gav -  og de enorme pro
blemer, der ligger i gennemførelsen af en 
udstillings målsætning.

Det viste sig, at de ord, de interviewede 
brugte til at karakterisere landet og befolk
ningen med, kunne ordnes i fire grupper, 
om handlende landets situation, folkets situa
tion, som folket er og folkets aktiviteter. In 
den for hver gruppe af ord viste der sig stor 
overensstemmelse mellem, hvad de forskelli
ge interviewede mente var karakteristisk. Så
ledes blev Brasilien som land karakteriseret 
som et u-land, et tredje-verdensland eller 
blot som et land i Latinamerika. Folkets situa
tion blev omtalt med ord, der alle viser en 
tilværelse på bunden af samfundet: social 
nød, slum, fattigdom, klasseforskelle, elen
dighed osv. Til gengæld er folket selv um id
delbart, impulsivt, spontant, holder mere 
sammen, hjælper hinanden, tager tingene 
lettere, er sparsommeligt, stolt, frit, viser livs
glæde, opfindsomhed, fantasi og fingersnil- 
de. Folkets aktiviteter, det vil sige, hvad fol
ket beskæftiger sig med eller bruger tiden til, 
beskrives med følgende ord: fabrikerer gen
brugsting, sælger til hinanden, holder karne
val og fester, sælger plasticting og sodavand, 
er gadesælgere, bønder, danser samba og la
ver musik osv. Hvis man sammenholder disse 
opfattelser, bliver resultatet, at de fattige bra
silianere er jordens bedste mennesker, og de 
lever under jordens værste forhold. I mod
sætning hertil står vi og vores samfund i de 
interviewedes opfattelse. Vi er tamme, kolde 
og stive, til gengæld er vores samfund karak
teriseret ved, at der ikke er så stor forskel på 
rig og fattig, vi har social forståelse og social 
retfærdighed, velfærd og demokrati og bed
re organisation. Det er nemmere for os at 
lære spontanitet og livsglæde af brasilianer
ne, end det er for brasilianerne at lære af 
vores måde at leve på, for det er svært at 
overføre fra én kultur til en anden, og udvik
lingen skal gå sine egne veje. Vi har organisa
tionen, brasilianerne har følelserne; vi har 
det rolige overblik, og brasilianerne har den 
eksotiske varme. Brasiliens fattige er sorglø
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se, eller rettere sagt er de glade og frie m en
nesker på trods af deres elendige levevilkår. 
Man kan spørge, om folket er fattigt, fordi 
det tager mere afslappet på tingene -  eller 
tager folket mere afslappet på tingene, fordi 
det er fattigt? Dette lidt frække spørgsmål 
var der tilsyneladende ikke nogen af de in
terviewede, der stillede sig selv eller udstillin
gen. Den store modsætning, der er imellem 
opfattelsen af folkets situation og opfattelsen 
af, hvordan folket er, kan umiddelbart få det 
til at se ud, som om de interviewede helt hav
de misforstået udstillingens intentioner om 
at give et mere rigtigt og m indre eksotisk bil
lede af Brasilien. Men i virkeligheden var 
denne modsætning indbygget i udstillingen. 
Udstillingsproducenterne havde ønsket både 
at vise fattigdommen og problem erne, nøden 
og håbløsheden, men også at man kan over
leve med værdighed og skønhed, at man kan 
overleve på trods af bureaukrati og magtmis
brug, at man kan have en kultur, selv om 
man er fattig, at man kan bruge sit minimale 
overskud til fest og glæde i stedet for at spare 
det op. Og det er jo  den samme opfattelse, 
som de interviewede gav udtryk for efter at 
have set udstillingen, kan man um iddelbart 
mene. Men det er ikke helt rigtigt. Udstillin
gen viste fester, karneval, musik, beboeror

ganisationer i slumkvartererne, udnyttelse af 
minimale ressourcer. Men den gjorde det 
uden at beskrive disse handlem åder med ord 
som spontan livsglæde, impulsivitet, um id
delbarhed, fingersnilde og så videre. Den 
klassifikation af de fattige brasilianeres måde 
at være på, som kommer til udtryk i de ord, 
de interviewede brugte, er en klassifikation, 
som de interviewede havde med sig, da de 
kom til udstillingen. Udstillingen formåede 
ikke at ændre denne klassifikation -  og der
for må man stille spørgsmålstegn ved, om 
udstillingens målsætning blev opfyldt. Måske 
er det grundlæggende problem, at man kun 
vanskeligt kan ændre den opfattelse, den 
klassifikation af mennesker fra andre kultu
rer, som publikum bringer med sig til et ud- 
stillingsbesøg. Vante opfattelser kan næppe 
ændres på et udstillingsbesøg, der blot varer 
et par timer. Netop for Brasiliens vedkom
mende er myterne om den eksotiske, varme 
menneskelighed med sambarytmerne noget, 
der konstant underbygges i alle rejsebrochu
rer og reklamer. Det er det, landet sælger sig 
selv på og bliver solgt på. Var Brasil 86 så en 
succes eller en fiasko? Den var i hvert fald en 
rigtig udstilling, der afprøvede nye former i 
Brede.
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E N G L I S H  S U MM A R Y

Much ado about ... a perfectly proper exhibition

With the starting-point of a survey of opinion 
about the Brede exhibition in 1986, »Brasil 
86«, the article dicusses the problems that 
arise when one has to take up a standpoint on 
whether an exhibition has been a success or a 
failure.

»Brasil 86« differed in certain clear ways 
from other Brede exhibitions. The exhibi
tion had a very low total of visitors; in con- 
trast to the traditional Brede exhibitions with 
their detailed reconstructions of interiors, 
environmental settings, etc., with large quan- 
dties of text, the layout of this exhibition was 
based on three-dimensional images of seg
ments of reality in Brazil, as experienced by 
the majority of the Brazilian people. The ex- 
hibition’s objectives were partly to eliminate 
the many myths about the country and its 
people, and partly to show how one survives 
materially and culturally/spiritually when 
one lives at subsistence level. Because of the 
low num ber of visitors the exhibition became 
the subject of many internal discussions in 
the museum, where it was thought that the 
low figures reflected discontent, on the part 
of the public, with the altered form of exhibi
tion. The opinion survey indicated that it was 
rather the subject’s lack of appeal and the 
inadequate presentation of the exhibition’s 
content in press advertisements and in other

media that made the customary clients of 
Brede stay away.

The opinion survey was supposed to make 
evident whether the objectives of the exhibi
tion were valid, and to analyse reactions to 
the new form of exhibition. The public has 
considerable expectations of the form and 
content of Brede exhibitions, and for the ma
jority of the members of the public intervie
wed the »Brasil 86« exhibition had met their 
expectations. Those interviewed expressed 
satisfaction with the exhibition, which they 
thought had borne out their previous, in 
faet very limited, knowledge and preconcep- 
tions about Brazil. Their descriptions of the 
Brazilian people showed that the exhibition 
had not changed their basic classification of 
them as carefree people who exhibit spon- 
taneous gaiety in spite of miserable living 
conditions. The exhibition’s aim of giving a 
more realistic and less exotic impression of 
the way of life and conditions of life of the 
majority of Brazilians apparently did not suc- 
ceed because the ingrained opinions about 
Brazil -  opinions which every tourist bro
chure encourages -  do not change through a 
visit to an exhibition, even if it is to an exhibi
tion one likes.

Margrethe Brock-Nannestad





Huset fra Dyndved
— Frilandsmuseets første bygning fra Als

A f  F r o d e  K i r k

mmê

Fig. 1. Huset fr a  Dyndved efter genopførelsen på Frilandsmuseet. Jesper Herbert Nielsen fot. 1987.

Sønderjylland er godt repræsenteret på Fri
landsmuseet. Museets nordøstslesvigske byg
ninger med deres bulvægge er sammen med 
de grundm urede huse og gårde fra vestkyst
området gode eksempler på landsdelens 
gamle byggeskik. De store gårde fra Osten- 
feld og Ejdersted viser den indflydelse, der 
sydfra har gjort sig gældende i det gamle 
danske kulturområde syd for den nuværen
de grænse, men først fra sommeren 1987 har 
man med huset fra Dyndved på Als kunnet 
få et indtryk af det smukke bindingsværks- 
byggeri, der helt op til vore dage har præget 
Sønderjyllands sydøstlige del.

Det Als, der efter 1. verdenskrig igen blev 
dansk, havde i sjælden grad bevaret sit gamle

udseende. Landskab og bebyggelse kunne gi
ve indtryk af, at øen under den tyske okku
pation havde sovet tornerosesøvn, og at den 
ved genforeningen i 1920 vendte tilbage i 
samme skikkelse, som den havde haft før det 
skæbnesvangre nederlag i 1864. De vanskeli
ge mellemkrigsår og 2. verdenskrig udsatte 
den modernisering af øboernes tilværelse, 
man havde kunnet forvente, og endnu om
kring 1950, da Nationalmuseets Bonde- 
gårdsundersøgelser arbejdede i området, 
kunne man i sjælden grad direkte gøre sine 
iagttagelser i det uberørte, gammeldags 
landsbysam fu nd .

Det blev Mads Clausen, skaberen af Dan- 
foss, der brat skulle komme til at ændre for
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holdene. Med den store virksomhed, han 
skabte på Nordals, fik han på få år forvandlet 
øen til et bagland for de nye fabrikker. Næ
sten ingen familier på øen undgik at blive 
berørt af omvæltningen, og en bred, ny lan
devej skar sig brutalt gennem det smukke 
landskab. Trods de nye tider blev mange af 
de smukke bindingsværkshuse dog bevaret. 
De blev nu romantiske boliger for de nye 
funktionærer på Danfoss.

Frilandsmuseet havde allerede længe før om
væltningen interesseret sig for byggeskikken 
på Als. Halvor Zangenberg, der i 1921 var 
blevet museets arkitekt, var så tidligt som i 
1923 på øen, hvor han blandt andet målte 
nogle af de gårde, som i slutningen af forrige 
århundrede var blevet beskrevet i R. Mej
borgs »Slesvigske Bøndergårde«. På de udvi- 
delsesplaner, som Zangenberg udarbejdede 
for museet, findes der fra 1928 indtegnet et 
alsisk bolsted (gård), og med erhvervelsen af 
en ladelænge med en tilhørende hjelm (træ- 
klædt staklade) fra en gård i Stevning kon

kretiseredes planen. Bygningerne blev hjem
taget til museet i 1941-42 af Zangenbergs ef
terfølger, arkitekt Arne Ludvigsen, og på ud- 
videlsesplanerne fra de følgende år findes 
hele gården fra Stevning indtegnet. Realise
ringen af projektet var dog en særdeles van
skelig sag på grund af gårdens hovedlænge, 
som havde rum m et både stuehus og stald. 
Stalddelen, som endnu fandtes, da Zangen
berg målte gården i 1923, var i mellemtiden 
nedrevet, og det viste sig umuligt at få en 
aftale i stand om køb af stuehuset. Tanken 
om dets erhvervelse blev dog holdt levende 
gennem årene, og der arbejdedes med pla
ner om at erstatte den manglende længe med 
en tilsvarende fra en anden gård på øen eller 
rekonstruere den ved hjælp af bygningsma
terialer fra andre alsiske bygninger.

Med henblik på den sidste løsning sagde 
man i 1961 ja  til et tilbud om at overtage et 
hus fra landsbyen Dyndved i Egen Sogn. Det 
lå i haven ved en af byens gårde, men havde 
tidligere været et selvstændigt kådnersted 
(kådner er den sønderjyske betegnelse for en
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Fig. 3. Gården i Stevning. Udlængerne set fr a  nordøst. Arne Ludvigsenfot. 1941.

Fig. 4. Hjelmen fra  Stevning uden bræddeklædning målt på hjemstedet 1942. 1 :200.
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husmand). Huset havde stået ubeboet siden 
århundredskiftet, men havde en tid været 
benyttet som lade og hønsehus.

Arkitekt Lud vigsen besigtigede det i 1940 i 
forbindelse med overvejelserne om at få Als 
repræsenteret på Frilandsmuseet, og da bon- 
degårdsundersøgelserne i 1951 var nået til 
øen, var det tidligere kådnersted en af de 
bygninger, der vakte interesse. Undersøgel
sen af det kunne dog ikke gennemføres fuldt 
ud, da nogle af rum m ene var fyldt med 
halm. I 1961 fandt man det derfor rigtigst, at 
Frilandsmuseet lod foretage en fornyet op
måling af huset, inden dets materialer blev 
hjembragt til museet.

Under det oprydningsarbejde, der måtte 
iværksættes for at foretage en forsvarlig op
måling, blev man klar over, at det gamle hus 
på trods af, at det havde taget megen skade i 
de mange år, det havde stået ubeboet, allige
vel var bevaret i en sådan stand, at det even
tuelt kunne genopføres som et selvstændigt 
hus på Frilandsmuseet. Vi valgte derfor at 
udføre den om fattende num m erering og op
måling, der sideløbende med fotografering 
og beskrivelse normalt foretages ved flytning 
af bygninger til museet.

Bindingsværkstømmeret i husets ydervæg
ge med de mange dekorative skråbånd, der 
er et typisk alsisk træk, var ret velbevaret, 
bortset fra nordsidens fodtømmer, hvor ter
rænet var vokset op over denne sides lave 
kampestenssyld. Tavlenes udm uring med 
gule, hvidkalkede flensborgsten viste sig at 
være oprindelig. I husets indre var der an
vendt store, ubrændte lersten, og samme sten 
var benyttet til den nyere, kraftige gesims, 
der på de fleste gamle alsiske huse med sin 
hvidkalkning lyser op under tagskægget 
oven på den svære, profilerede tagrem.

Vinduerne og hoveddøren på nordsiden, 
der vendte mod vejen, var fjernet og åbnin
gerne m uret til. Den store loport var dog be
varet på plads og viste, at den ene fløj tidlige
re havde haft den typiske, lille lem til at give 
lys og træk i tærskeloen. Også østgavlens vin
duer var tilmurede, men på sydsiden med 
dens frem springende karnap fandtes både 
døre og vinduer endnu, selv om de fleste af 
de mange blyindfattede ruder manglede. In 
de i huset var en del af skillevæggene revet 
ned. Deres fodtømmer lå dog stadig på plads 
med taphuller, der viste, hvor stolper og dør
åbninger havde været. Alle indvendige døre

Fig. 5. Huset fra  Dyndved på hjemstedet set fr a  syd. Arne Ludvigsen fot. 1940. 
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Fig. 6. Udsnit a f  husets sydside målt på hjemstedet 1961. 1 :50.

var fjernet, men rester af dem fandtes på lof
tet, hvor de var benyttet til at forstærke de 
møre loftsbrædder. Her fandtes for øvrigt 
også nordsidens manglende indgangsdør, 
der var bevaret i brugbar stand. Som kon
trast til de manglende indvendige døre var 
de fire alkover mellem de to stuer endnu på 
plads, og selv om alkovedørene mod det 
rum, hvor der sidst havde været hønsehus, 
var defekte, var den flerfarvede spånbeklæd
ning på den ene alkoves vægge intakt, og 
bagvæggen i den tilsvarende alkove i karnap
stuen havde en meget fin, halmflettet be
klædning.

Karnapstuen, der havde været husets dag
ligstue, dørns, havde foruden alkovevæggen 
panelbeklædning på vinduesvæggen og på 
østvæggen mod det rum, der havde været

storstue, pisel. I dette rum  var der kun pane
ler på vinduesvæggen, og her var begge vin
duer forsynet med indvendige skodder, der 
kunne sænkes ned bag brystningspanelet. I 
den sydlige forstue var der spor på loft og 
vægge fra en fjernet alkove, hvis forside var 
havnet på loftet, hvor den gjorde samme 
gavn som dørene.

Husets skorstene var revet ned, men der 
var rester af vægge fra to åbne ildsteder og 
spor af en stor og en lille bagerovn. I hønse
huset, der tidligere havde været stue i en lille 
aftægtslejlighed, var der intet spor af det op
rindelige gulv. Karnapstuen havde brædde
gulv, og i de øvrige rum var de gamle gulve 
med mursten, brosten eller lergulv mere el
ler mindre godt bevaret. I laden var der syld
sten fra et tidligere hundehus.

Fig. 7. Plan målt på hjemstedet 
1:200.
A. Lade
B. Lo
C. Stald
D. Forstue
E. Pisel (storstue)
F. Gang
G. Kjølle (spisekammer)
H. Dørns (dagligstue)
I. Køkken 
K. Forstue
L. Tidligere to kamre 
M . Køkken 
N. Aftægtsstue

1961.

213



Fig. 8. Karnapstuens sydvæg ved hjemtagningen. Bjarne Stoklundfot. 1961

Fig. 9. Rekonstruktion a f  karnapstuens vægge. 1:50.
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Husets tagværk var meget velbevaret, og 
halmtagets rygning havde ved gavlene den 
karakteristiske, alsiske afslutning med den 
lange, ombøjede halmpølse »ormen«, der 
her holder på rygningshalmen i stedet for 
kragtræerne.

Dyndvedhuset blev hjemtaget og magasi
neret på Frilandsmuseet i november 1961, og 
i de følgende år lod man det alsiske problem 
hvile og genopførte i stedet den store gård 
fra Sønder Sejerslev og bygningerne fra 
Nordøstslesvig i museets sønderjyske afde
ling. I begge disse anlæg er der en stor ho
vedlænge, som rum m er både stuehus og 
stald svarende til forholdene i gården fra 
Stevning, og dette i forbindelse med knap
hed på plads bevirkede, at planen om den 
store alsgård blev opgivet. Man valgte at lade 
det mere beskedne kådnersted repræsentere 
Als, men vedtog dog også, at hjelmen fra 
Stevning, der oprindelig havde været fritlig
gende, skulle genopføres som en selvstændig 
bygning i nærheden af huset. Det samme 
gjaldt et fritliggende bagehus, som i 1948 var 
blevet hjemtaget fra landsbyen Elstrup.

Det kan være en vanskelig opgave at genop
bygge et hus på et frilandsmuseum, for det 
er yderst sjældent, man kan arbejde i over
ensstemmelse med den populære opfattelse 
af, hvordan det foregår. En gammel bygning 
er så godt som aldrig i så god stand, at man 
blot stykke for stykke kan finde de num m e
rerede dele frem og samle dem igen. Meget 
vil være så medtaget, at det ikke vil være for
svarligt at genanvende det i et hus, der også 
på museet vil være udsat for vind og vejr, og

Fig. 10. Karnapstuens nordligste alkove med indvendig  
halvibeklcedning. Holger Rasmussen fot. 1949.

som museumsgæsterne skal kunne færdes i. 
Vigtige dele kan have manglet på hjemstedet 
eller have været erstattet af nye materialer. 
Der må derfor næsten altid foretages en om
fattende restaurering i forbindelse med en 
genopførelse.

På en tegning kan man med en punkteret 
streg forsigtigt vise, hvordan en manglende 
detalje i en bygning kan have set ud, og der 
er mulighed for at antyde forskellige løsnin
ger, men ved en genopførelse, hvor detaljer
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ne skal udføres med solide byggematerialer, 
kan man ikke nøjes med antydninger. Det er 
derfor vigtigt, at der bag hver rekonstruktion 
er dokum entation for, at man har valgt den 
rigtige løsning. Hvis man ikke i registrerings- 
materialet fra husets nedtagning eller ved 
hjælp af spor i de hjembragte bygningsdele 
kan finde løsningen på et problem, må man 
støtte sig til undersøgelser af andre bygnin
ger på husets hjemegn. Et hus på et frilands
museum skal jo  både kunne vise individuelle 
og egnstypiske træk og bør være et udtryk 
for den viden, man på genopførelsestids- 
punktet har på museet om byggeskikken på 
den egn, hvor det kommer fra. Huset fra 
Dyndved var et ganske specielt tilfælde, hvor 
de mange år, det havde stået ubeboet, både 
havde været årsag til det skildrede forfald, 
men også havde bevirket, at usædvanlig m an
ge gamle træk var forblevet uændrede. Det 
gjorde restaureringsarbejdet omfattende, 
men sikkert. Num m ereringen af tømmeret

fra husets opførelse på hjemstedet viste, at 
det meste af det originale bindingsværks 
tømm er var bevaret på dets oprindelige 
plads. Kun mod vest var det fag, der rum m er 
husets lade, en senere tilbygning. Her havde 
huset tidligere haft sin vestgavl lige efter den 
store port, og meget tydede på, at der havde 
været en lodret, bræddeklædt overgavl. De 
smukt buede skråbånd fra den gamle gavl 
var ved tilbygningen blevet rykket med ud i 
den nye gavl.

Ved genopførelsen på museet kunne langt 
den største del af det gamle tømmer genan
vendes såvel i væggene som i tagværket, og 
det udvendige bindingsværk er igen blevet 
opmålet med den for Als karakteristiske, 
rødbrune farve, hvor den mørke dodenkop 
er lysnet op med italienskrødt. Flensborgste- 
nene er genanvendt ved udm uring af tavle
ne, der ligesom lerstensgesimsen er hvidkal
ket. I den tilbyggede del er der såkaldte 
brændte fuger.

Fig. 11. Alkovevæggen i karnapstuen (hovedlejlighedens dørns) efter genopmalingen med de oprindelige farver. L.L. fot. 
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Fig. 12. Den genindsatte indgangsdør på nordsiden med 
rekonstrueret overligger. 1 :50. Nummeret over døren er 
bevaret fra  den tyske tid, hvor huset var registreret under 
nr. 7 i bygn i ngss katte rul le n (Gebåudesteuerrolle). Over 
stalddøren er malet et B.

Den velbevarede hoveddør er kommet på 
plads igen, og dens beklædning med profile
rede brædder, der foroven var tildannet ef
ter en forsvundet, smukt udsvejfet dørover

ligger, har dannet grundlag for rekonstrukti
onen af en ny overligger. Husets øvrige yder
døre er simple revledøre, der er kopieret ef
ter resterne af de gamle. Disse døre har bin
dingsværkets farve, mens hoveddøren og 
dens dørstolper er malet med en kromgrøn 
maling ligesom vinduerne. På hjemstedet ad
skilte de tavl, hvorfra vinduerne var blevet 
fjernet, sig klart fra de øvrige m urede tavl, så 
det tydeligt kunne ses, hvor der ved genop
førelsen skulle indsættes vinduer, og sydsi
dens bevarede vinduer måtte tjene som for
billede, da kun vinduet fra østgavlens lave 
overtavl fandtes i hel stand på loftet sammen 
med det étramm ede spisekammervindue fra 
nordsiden.

Husets indre var som nævnt i langt dårlige
re stand end dets ydre, men der var så at sige 
overalt levnet så gode rester, at en rekon
struktion af forholdene kunne gennemføres 
med stor sikkerhed. Som eksempel kan anfø
res, at en enkelt dørstolpe, der var bevaret på

Fig. 13. Nordøsthjørnet i hovedlejlighedens store køkken. Jesper Herbert Nielsen fot. 1987.
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Fig. 14. Frilandsmuseets hus fr a  Dyndved efter genopførelsen på museet. 1 :200. 
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Fig. 15. Udskæringer over karnapstuens alkover med beboernes initialer.

plads med udstemning til overligger og på
sømmet indfatning, sammen med et ram m e
stykke og en del af fyldingen fra selve døren 
holdt sammen af de gamle hængsler, kunne 
give et klart billede af hele døren. Kun dør
grebet måtte kopieres efter rester fra en an
den af stuedørene.

Ved hjemtagningen havde alle husets ma
lede rum den samme rødbrune farve, men 
den viste sig kun at være gammel i de to køk
kener og i piselen, og de to dagligstuer har 
på museet begge fået deres ældre farver 
igen. I karnapstuen har loftet en varm, m ør
kegrå bemaling, mens vægpaneler og døre er 
mørkegrønne. Som kontrast til de mørke 
vægge og loftet er udskæringerne over de to 
alkovedøre fremhævet med lysende gule og 
røde farver, og de sammenslyngede initialer, 
der havde bevaret rester af bladguld under 
den nyere maling, er igen blev forgyldt. Af- 
tægtsstuens træværk er blåmalet, og her er de 
gulkalkede vægge genskabt med deres små, 
hvide rosetter, der hver er dannet af 6 prik
ker om en midterprik. Ved ovnpladsen er ro
setterne anbragt på sort bund. I aftægts- 
køkkenet, der også er gulkalket, er rosetter
ne anbragt med større afstand. Det store 
køkken havde kun den gule farve, men i pi
selen er der tætsiddende rosetter på den gule 
bund.

De to køkkener har igen fået deres åbne 
ildsteder, og begge bagerovne er genopbyg
get, men kun den lille, højtsiddende ovn i 
aftægtslejligheden kan fungere. Den store 
ovn har sin åbning mod forstuen og har haft 
aftræk direkte til loftsrummet i forbindelse 
med et køllearrangement til malttøring. Dis
se forhold kunne ikke rekonstrueres med 
sikkerhed, og i stedet har aftræksåbningen i 
loftet den primitive lukning, som den havde 
fået på hjemstedet, sandsynligvis efter et 
krav fra de tyske brandmyndigheder.

Vi måtte i dette tilfælde af naturlige årsager 
give afkald på at udspørge de sidste beboere 
af huset, og de oplysninger, der kan findes 
om det i arkiverne, er ret sparsomme. Det 
kan ses, at parcel nr. 76, som huset lå på, i 
1768 ejes af kådner Peder Christensen Su
der, der i 1740 blev viet til Marie Jesdatter af 
Egen og døde i 1779. Huset synes altså at 
være bygget i 1700-årene, men det bærer i 
høj grad præg af en senere ejer, kådner Jø r
gen Hansen. I kirkebogen kan vi læse, at 
»Ung Karl Jørgen Hansen af Dynnewith og 
Pige Anna Kristine Peders af Sellerup Skov« 
den 28. februar 1800 er blevet viet, og det er 
dette ægtepars initialer, der med forgyldte 
bogstaver kan ses i udskæringerne over kar
napstuens to alkover. Meget tyder på, at Jø r
gen Hansen i forbindelse med sit giftermål 
har pyntet op på husets indre med nye pane
ler og døre, og en forklaring på velstanden 
kan sandsynligvis findes i kirkebogen, hvor 
der ved hans død 5. februar 1830 er anført: 
»Jørgen Hansen, Enkemand, forhenværen
de Skipper af Dynnewith, 72 Aar, efterlader 
en eneste Søn Jørgen Jørgensen.« Han har 
altså være 42 år, da han giftede sig, og kan på 
det tidspunkt have været en velhavende sø
mand, der er gået i land. Hans søn, Jørgen 
Jørgensen Glaser, finder vi på en aftægtskon- 
trakt fra 1852, hvor han sammen med sin 
hustru går på aftægt hos datteren, Catharina 
Maria Christiansen, som overtager kådner- 
stedet sammen med et stykke tilkøbt jo rd  i 
det nærliggende Sjellerup. Dette jordkøb har 
måske været årsag til udvidelsen af huset 
med det tilbyggede ladefag. Fra aftægtskon- 
trakten kan citeres:

»Til Beboelse indrømmes Aftægtsfolkene det 
i Huset værende Aftægtsværelse paa 2 Fag 
samt Loftet derover ... den østen for Huset 
beliggende Del af Stedets Have fra det syd
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Fig. 16. Aftægtsstuens ovnplads og alkoven med den flettede spånbeklædning på indeni æggen.Jesper H .Nielsen fot. 1987.

østlige Hjørne ned til Jes Kocks Æblehave 
med alle derpaa staaende Frugttræer, des
uden det sydligste Flaskeæbletræ i Stedets 
Æblehave, samt et Blommetræ som staar op 
til Aftægsthuset. Ejerinden leverer mig hvert 
Efteraar 12 Trillebør Gødning i min Have ... 
fri Brødbagning og fri Korntørring, naar der 
bages og tørres paa Stedet, fri Brug af Male- 
redskaberne.«

Bagerovn og kølle er altså i funktion på det 
tidspunkt, og aftægtens lille bagerovn er må
ske først kommet til senere. I 1880’erne kø
bes stedet af nabogårdens ejer, der i nogle år 
lejede de to boliger ud, og fra 1900 var huset 
som nævnt ubeboet.

På museet er kådnerstedet indrettet med 
begge boliger i brug, som det kan tænkes at 
have set ud i de første årtier efter den tyske 
okkupation. Fra forstuen ved vejen kommer 
man ind i hovedlejlighedens store køkken. 
Det er boligens egentlige opholdsrum, hvor 
der er god plads til det daglige livs mange 
forskellige sysler. Vestvæggens døre giver ad
gang til stalden og til kjøllen, et stort nord
vendt spisekammer. Syddøren fører til dag
ligstuen, »e dørns«, der trods navnet sikkert 
kun i mindre grad har været i brug til daglig, 
men har skullet imponere husets gæster med 
sin karnap og sine panelklædte vægge. De to 
alkover har dog været familiens almindelige 
sovesteder. De har tidligere været så dybe, at
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der var et lille forrum  foran sengene, men 
sengestederne er blevet rykket frem, da af- 
tægsstuens alkover blev placeret ved deres 
bagside, og de dekorative sengeforsider er 
nu ødelagt eller delvis skjult ved at blive søm
met direkte på alkovepanelets inderside. Ved 
hovedenden af ægtefællernes alkove er der i 
det svære murværk under loftet udsparet en 
niche, der i ufredstider har kunnet tilmures 
for at være et sikkert gemmested for famili
ens kostbarheder. Døren til piselen er forsy
net med en forsvarlig lås, og det samme gæl
der haveforstuens yderdør. Piselen er til dag
lig et opbevaringsrum, og her står bl.a. de 
smukt dekorerede kister med familiens 
tekstiler. Sydvæggens skodder, der kan fast
låses, så de dækker det meste af vinduerne, 
har også tjent til at sikre rumm et mod tyve. I 
haveforstuen er der en ekstra alkove bereg
net til gæster. Trappen til loftet er placeret 
ved gangen mellem køkken og stald. Selve 
stalden er beskeden og giver kun plads til et 
par køer og en hest. Den store lo tjener også

som vognport, og det smalle laderum er 
yderligere formindsket af svinesti og hunde
hus. Det utærskede korn har dog også kun
net anbringes i det store loftsrum.

Fra døren i østgavlen går man direkte ind i 
aftægtslejlighedens køkken. Her kan maden 
laves på arnen i den åbne skorsten, og herfra 
kan der fyres i aftægsstuens bilæggerovn. Vi 
ved ikke, hvornår aftægten, »e ophold«, er 
indrettet, men en udskæring i stuens alkove
panel viser, at alkoveforsiden tidligere har 
været placeret vinkelret på bjælkelaget. Den 
ene af de to alkover er indrettet til spisekam
mer. Trappen til aftægtens loft er placeret i 
det ene af kamrene mod nord. Det andet, 
der har dør til begge lejligheder, er et fælles 
rum, hvor bl.a. den store håndkværn er pla
ceret.

Haven er anlagt syd og øst for huset, og i 
den vil det lille bagehus fra Elstrup få sin 
plads, mens hjelmen fra Stevning vil blive an
bragt for sig selv et stykke mod vest.

Fig. 1 7. Husets vejside med de genindsatte døre og vinduer set fr a  nordvest. Lennart Larsen fo t. 1987.
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E N G L I S H  S U M M A R Y

The house from Dyndved:
The first building from Als in the Frilandsmuseum

Southern Jutland (N. Slesvig) is well-repre- 
sented in the Frilandsmuseet (the Open-air 
Museum), both with bole houses and with 
brick buildings; foreign influences within the 
old Danish cultural region are demonstrated 
by the farmyards from Ostenfeld and Ejder- 
sted. The house from Dyndved on Als, which 
was opened to visitors to the Open-air Muse
um in the summer of 1987, now makes it 
possible also to see the fine timber-frame 
constructions characteristic of the south-east- 
ern part of Southern Jutland.

For many years there had been a plan to 
move a large farm yard from Als, from the 
village of Stevning, to the Open-air Museum; 
some of the farm ’s outbuildings were purch- 
ased and stored in 1941-42. The farm ’s main 
building, which had not yet been acquired, 
would have had to be partly reconstructed if 
it had been moved, and the house from 
Dyndved was bought in order to use parts of 
its structure in the projected reconstruction 
work. The Dyndved house had suffered 
slightly from having stood empty since 1900, 
but during the survey-work done on it before 
it was taken apart in 1961 it began to appear 
that in spite of everything the house was in 
good enough condition for it to be possible to 
reconstruct it as an independent building in 
the Open-air Museum. It was therefore de- 
cided to complete the more comprehensive 
num bering and measuring-up, accompanied 
by photographs and descriptions, which 
would normally be undertaken when a build
ing was to be moved to the Museum. In the 
beginning of the 1980s the plan about the big 
farmyard was abandoned, and the choice was 
made to let the more modest small-holder’s 
house from Dyndved represent Als in the 
Museum. It is also planned, however, to re
construct an old wooden barn from the farm 
yard in Stevning and a little bake-house from 
Als.

On its acquisition in 1961 most of the 
timber of the building was in a usable State, 
but its main entrance and several of its win
dows had been bricked up. Inside, several 
partition walls had been pulled down, and 
none of the internal doors were in their origi
nal positions, but four box-beds were well- 
preserved, two of them with even their inter
nal wall-panels intact. The front panel of a 
fifth box-bed was found in the loft, where the 
entrance-door and pieces of the missing in
ternal doors had been used to strengthen the 
decaying floorboards. The chimneys of the 
house had been pulled down, but there were 
traces of two open fireplaces and of two bak- 
ing-ovens in the remaining walls.

In spite of the defects described above, 
there was adequate documentary evidence to 
form the basis for the reconstructions that 
were unavoidable in the process of moving 
the house; in the Museum it has been set up 
as two dwellings, as it was in the first decade 
after the German conquest of Southern Jut 
land in 1864. It was built in the 18th. century, 
but also retains elements from its occupants 
around 1800, when a well-to-do sea-captain, 
on the occasion of his marriage, had the in- 
terior of the house decorated and embel- 
lished. The couple’s initials can be seen in gilt 
lettering carved over the box-beds in the liv- 
ing-room. The living-room (»dørnset«) has 
doors to the parlour (»piselen«), and to the 
kitchen, from where there is access to the 
stables, the threshing-floor and the barn. In 
the two easternmost sections there is an »old 
people’s flat« which was installed at a later 
date, consisting of kitchen, living-room and 
small bedroom. There the captain’s son and 
daughter-in-law lived in their old age.

Frode Kirk
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Jelling-højene dateret
Kristendom m ens indførelse og Gorm den Gamles død

i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
0 10 50 100 160

Fig. 1. Situationsplan afJellingmonumenterne. Højdeforskellen mellem terrcenknrverne er 1 m.
A : Omridset a f  den bronze alderhøj, som Nordhøjen er bygget over.
B: Gravkammeret, der er bygget ind i bronzealderhøjens faste jordmasser.
C: I  Sydhøjen er der ikke noget gravkammer, men på terrænet under højen er funde t fragmenter a f  bautastensrækker 

(også under Nordhøjen er der som angivet iagttaget store sten på overfladen), der muligvis ka n være rester a f  et 
storstilet gravanlæg, fo r  eksempel en skibssætning.

D: Kong Haralds runesten. Undersøgelser har vist, at den står på sin oprindelige plads. Den lille runesten — Kong 
Gorms sten over Thyra — der står umiddelbart vestfor Haralds sten, er først opstillet her i nyere tid. Dens 
oprindelige plads kendes ikke.

E : Forbindelseslinjen mellem de to højes midtpunkter. Kong Haralds runesten er placeret på denne linje og nøjagtigt i 
midtpunktet.

F: Gravkammeret og stolpehuller i Jellings første kirke, der var en trækirke.
G: Omrids a f  den nuværende kirke fra  omkring år 1100.
H : Omrids a f  den nuværende kirkegård.
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Fig. 2. J  elling-monumenterne, set fr a  østnordøst. Luftfoto: Ja n  Kofod W inther 1982.

En nøjagtig datering af gravhøjene i Jelling 
har længe stået højt på arkæologernes og hi
storikernes ønskeseddel, men kom først in
den for mulighedernes rækkevidde, da Na
tionalmuseets naturvidenskabelige afdeling i 
1970 begyndte at arbejde med den dendro- 
kronologiske dateringsmetode — aldersbe
stemmelse ved hjælp af træernes årringe. 
Dendrokronologi er den nøjagtigste af de na
turvidenskabelige dateringsm etoder, der står 
til vores rådighed: i heldige tilfælde kan man 
fastlægge et træs fældningstidspunkt med 
mindre end én måneds nøjagtighed! For at 
opnå et sådant resultat kræves dels, at der 
findes velbevaret træ fra det monument, der 
ønskes dateret, dels at der eksisterer en 
»grundkurve«, som viser de generelle sving
ninger i årringbredderne i det område og 
den periode, hvor træerne har vokset. Begge 
forudsætninger er nu -  efter flere års arbej
de -  opfyldt for Jellings vedkommende.

Det første forsøg på dendrokronologisk 
datering af Jelling-gravhøjene blev dog gjort 
allerede i 1930’erne af den svenske forsker 
Ebba De Geer, længe før der eksisterede no
gen grundkurve for Danmark. Efter hendes

opfattelse skyldtes svingningerne i årring- 
bredderne fra år til år kosmiske forhold og 
måtte derfor være ens over hele jorden; det 
skulle altså være muligt at datere egetræ fra 
Jelling ved hjælp af en grundkurve for fyrre
træ fra USA! I dag ved vi, at variationerne i 
årringbredderne skyldes lokale forhold og er 
forskellige fra træart til træart, og det kan 
derfor ikke undre, at hendes forsøg slog fejl.

Det næste skridt blev taget i 1970, hvor 
m useumsinspektørerne Knud Krogh og Ol- 
fert Voss forelagde en prøve til datering fra 
den stolpebygning, som ved arkitekt Ejnar 
Dyggves udgravning i 1941 var blevet fundet 
på toppen af den sydligste af gravhøjene; se
nere foranledigede museumsinspektør Tage 
E. Christiansen flere prøver undersøgt fra 
samme bygning. Undersøgelserne viste imid
lertid, at bygningen intet havde med hverken 
Gorm den Gamle eller Harald Blåtand at gø
re: den er først opført i midten af 1100-åre- 
ne, muligvis som klokketårn for kirken (se 
nærm ere i Kuml 1975 s. 165-172 og 1982/83 
s. 279-283).

I årene herefter forestod Tage E. Chri
stiansen fremdragelsen fra museets samlin
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ger af stadig flere prøver fra Jelling til date
ring, og ham tilkommer en væsentlig del af 
æren for den endelige succes; et første resul
tat -  datering af en prøve fra Sydhøjens in
dre — blev nået kort før hans død i 1984. 
Siden er undersøgelserne fortsat på Natio
nalmuseets naturvidenskabelige afdeling 
med hjælp fra kolleger i ind- og udland. Her 
skal kun nævnes, at Finsen-instituttet — ved 
lægerne Peter Preuss og Kurt Peters -  med 
stor velvilje har hjulpet os med røntgen-opta
gelser af trægenstande med en i denne for
bindelse helt ny teknik (CT-scanning); heri
gennem har vi haft mulighed for på forhånd 
at se, hvilke af de mange træstykker der var 
egnede til nærmere undersøgelse og date
ring. Og sidst, men ikke mindst, skal der ret
tes en tak til vore kolleger på tidsskriftet 
Skalk, som har haft hele Jelling-materialet til 
undersøgelse på deres eget dendrokronolo- 
giske laboratorium; de nåede -  lykkeligvis -  
til samme resultat som Nationalmuseet!

Dateringen af Jelling-højene bygger på un
dersøgelse af i alt 17 prøver, alle af egetræ, 
udvalgt blandt de hundreder af træprøver, 
som er fundet ved de gentagne udgravnin
ger af højene; de resterende trægenstande er 
for størstedelen af træarter, som ikke er eg
nede til dendrokronologisk undersøgelse, 
men enkelte brugbare stykker vil måske sta

dig kunne findes i magasinerne. 10 af de un
dersøgte prøver er fra Sydhøjen, 7 fra N ord
højen. Alle prøverne er blevet gennemsavet, 
og årringene målt fra marv til bark langs 
mindst to radier. Arringkurverne for de en
kelte prøver er herefter søgt sammenpasset 
indbyrdes og med de foreliggende grund
kurver, og 13 af de 17 prøver har kunnet 
dateres på denne måde. Vurderingen af disse 
resultater danner grundlaget for den date
ring af gravhøjenes opførelse, som skal frem 
lægges i det følgende.

Først Nordhøjen med det plankebyggede 
gravkammer. Ved den første store arkæolo
giske udgravning i Jelling — i 1820-21 -  blev 
det konstateret, at loftet over kammeret be
stod af »runde Egetræer af forskellig Tykkel
se, i alt 24 i Tallet (hvorpaa Barken endnu 
tildels sidder fast)«. Ved genudgravningen af 
højen i 1942 blev der udtaget prøver af fem 
af disse »Egetræer« (prøvenumrene D 561, D 
562, D 563, D 564 og D 3093; fundomstæn
dighederne for D 564 er dog lidt usikre), og 
alle fem er nu dateret: de pågældende træer 
blev fældet lige omkring 960 e.Kr. Når vi 
ikke kan angive fældningsåret helt nøjagtigt, 
skyldes det, at alle prøverne nu har mistet 
barken, og de fleste også splinten -  den yder
ste, aktive del af veddet. Heldigvis har vi da
teret endnu en prøve fra Nordhøjen — en 
bjælkeende med kun 34 årringe (D 3091),

Fig. 3. Prøve D 3091, funde t i 
Nordhøjen oven over den stendyn
ge, som dækker gravkammeret. 
Stykket er blevet savet overfor at 
frembringe et tværsnit, egnet til år
ringmåling. Stammens opbygning 
a f  kerneved (mørkt) og splintved 
(lyst) ses tydeligt. Yderst er bevaret 
en lille smule a f  barken, og vi kan 
derfor være sikre på, at også alle 
årringene i splinten er til stede. Tør
kesprækkerne i splintveddet må væ
re opstået, efter at træstykket blev 
udgravet i 1941; hvis de havde væ
ret der, mens det endnu lå i højfyl
den, ville de være blevet fy ld t med 
jord.
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Fig. 4. Dateringsdiagram fo r  Nordhøjen (til højre) og Sydhøjen (ne
denfor). H ver »bjælke« i diagrammet repræsenterer én prøve. Splin t
ved er markeret med skravering; angivelsen » + s« ud fo r  prøve D 
3093 betyder, at der på denne prøve er konstateret nogle få  splintårrin
ge, som dog ikke kunne måles. -  K un  én prøve, D 3091 , har bevaret 
barken, og kun fo r  denne prøve angiver den yngste årring med sikker
hed træets sidste leveår. For de prøver, der har bevaret splintved, er det 
muligt at angive et tidsrum, inden fo r  hvilket træet sandsynligvis er 
blevet fældet, idet antallet a f  årringe i splinten varierer inden fo r  ret 
snævre grænser. Dette tidsrum er markeret med en vandret linie, der 
omtrent på midten har en lodret streg, som angiver det statistisk set 
sandsynligste fæ ldningsår. For prøver uden splintved kan vi kun angi
ve, hvornår træet tidligst kan være fældet, idet vi ikke ved, om prøven 
foruden splinten mangler en del a f  kerneveddet. Det manglende splint- 
ved er angivet med en pil, hvis længde svarer til det gennemsnitlige 
antal splintår i prøver a f  denne alder, mens de lodrette streger angiver 
den statistiske variation a f  dette antal.

fundet i højfylden oven over den stenbunke, 
som dækkede selve gravkammeret -  og den
ne prøve har bevaret både splint og bark! 
Undersøgelsen viser, at den yngste årring på 
prøven blev dannet i år 958, og at træet må 
være fældet i vinterhalvåret 958-59. Splinten 
på prøven er uden spor af insekt- og svampe
angreb, og de tørkesprækker, der ses, er alle 
opstået i m oderne tid; vi kan derfor slutte, at 
træet er kommet i jo rden  ganske kort tid ef
ter fældningen. Loftsbjælkerne i gravkam
meret nedenunder kan ikke være fældet se
nere end denne bjælke og er næppe heller 
fældet før — i lyset af deres egen datering. Vi 
kan derfor fastslå, at opførelsen af gravkam
meret, og derm ed af Nordhøjen, må være 
indledt i vinterhalvåret 958-59.

I Sydhøjen er der som bekendt aldrig fun
det noget gravkammer, og vores materiale 
herfra består af træstykker, fundet løst i høj
fylden. Syv af disse, hvoraf tre med delvist 
bevaret splintved, men uden bark, har kun
net dateres. Den yngste årring, der er beva
ret på et af disse stykker (D 555), blev dannet

i år 963, og opførelsen af højen kan derfor 
ikke være afsluttet før tidligst dette år. Tager 
vi hensyn til alle prøverne og danner os et 
skøn over de manglende splintårringe, er det 
dog sandsynligt, at byggeriet er fuldført no
get senere: opførelsen af Sydhøjen er for
mentlig først afsluttet omkring år 970.

H vornår anlægget af Sydhøjen er påbegyndt 
er vanskeligt at sige præcist. Vi ved fra Ejnar 
Dyggves udgravning, at højen er bygget i fle
re tempi — en af afbrydelserne var så langva
rig, at der nåede at vokse græs på højoverfla
den, før byggeriet fortsatte. Den eneste af de 
daterede træprøver, hvis placering i højen vi 
kender i øjeblikket, er D 1675. Den er fundet 
i højens midte, ikke langt fra den oprindelige 
jordoverflade, og må stamme fra den ældste 
fase i højens historie. Prøvens yngste årring 
er dannet i år 951, men tager vi hensyn til 
manglende splintved, falder det sandsynlig
ste fældningsår for det pågældende træ i pe
rioden 965-970. Opførelsen af Sydhøjen kan 
altså være påbegyndt 5, måske 10 år efter 
Nordhøjen, men en kortere tidsafstand,
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f.eks. 2-3 år eller endda direkte samtidighed i 
påbegyndelsen af de to anlæg, kan ikke afvi
ses på det foreliggende grundlag -  omend 
den sidstnævnte mulighed (samtidighed) fo
rekommer usandsynlig. — Blandt de prøver 
fra Sydhøjen, som det endnu ikke er lykke
des at datere, er »midterpælen« fra den æld
ste byggefase (D 552) -  den pæl, som ved 
starten af byggeriet blev anbragt for at m ar
kere højens centrum. Kun hvis det engang 
lykkes at datere denne prøve, vil vi kunne få 
et endeligt svar på, hvornår opførelsen af 
Sydhøjen blev påbegyndt.

Når egetømmeret til nordhøjens gravkam
mer blev fældet engang i vinterhalvåret 958- 
59, er det vel nok mest nærliggende at for
mode, at den, der skulle højsættes, er død 
um iddelbart før tømmerhugsten indledes.

Men hvem var det, der da var død og skul
le begraves så fornem t i Jelling? Det er ikke 
så let at svare på, som man måske umiddel
bart vil tro. For det første har man aldrig 
fundet et lig i kammeret, og for det andet er

det en højst usikker tradition, der knytter 
Kong Gorm og Dronning Thyra til de to hø
je. De eneste helt sikre underretninger, vi 
har om Gorm og Thyra, er indskrifterne på 
de to runesten i Jelling, og um iddelbart er 
der intet i disse to tekster, der kan dokum en
tere, at de to høje har noget med Gorm og 
Thyra at gøre. Selvfølgelig er det nærliggen
de at forestille sig denne mulighed, og det 
kan bestemt heller ikke udelukkes, at den er i 
overensstemmelse med virkeligheden, men 
det må erindres, at der i den kongelige fami
lie og miljøet omkring kongen udmærket kan 
have været andre personer, der kunne kom
me på tale i forbindelse med højene.

Da den kongelige Commission for Oldsa
gers Opbevaring i 1820-21 gennemførte den 
første egentlige undersøgelse af Nordhøjen 
og dens gravkammer, blev man klar over, at 
man ikke var de første, der havde gravet sig 
ned til gravkammeret. Andre havde været 
der før, og de havde tilsyneladende fjernet 
den døde. Man antog i 1821, at det var grav
røvere, der havde været på spil. Når liget

Fig. 5. Gravkammeret i Nordhøjen, set fr a  øst. Tegning fra  undersøgelsen 1820-21. Kammeret — ca. 6,75 m langt, 
ca. 2 ,60  m bredt og ca. 1,45 m højt — havde et loft a f  24  barkklædte egestammer. Det er nogle a f  disse, der er blevet 
dateret.

227



Fig. 6. Skeletdelene fr a  gravkammeret i Jellings første kirke. Det er muligvis K ong Gorm den Gamles. Skeletdelene er 
bragt til kirken fr a  en anden grav og anbragt i en dynge, hulter til bulter mellem hinanden, på gravkammerets gulv. 
På billedet har antropologen Jørgen Balslev Jørgensen forsøgt at placere skeletdelene således som de må have ligget i 
forhold til hinanden i den oprindelige grav.

manglede, hvad der um iddelbart må virke 
overraskende, for hvad skulle røverne med 
det, så forklarede man det med at: »Røverne 
have villet undersøge deres Bytte i Mag, og 
derfor medtaget Kisten med Lig og Alt.« 
Imidlertid er der en række iagttagelser fra 
1820-21, der taler mod teorien om simpelt 
gravrøveri. Således har de, der gjorde »ind
brud« i højen, lukket de to indgangshuller, 
de etablerede i gravkammerets loft, omhyg
geligt efter sig med et plankedække. Det lig
ner ikke gravrøveres adfærd men tyder må
ske mere på, at der har været tale om et »offi
cielt« indbrud i højen eventuelt med henblik 
på at flytte det derværende lig andetsteds 
hen.

Ved de udgravninger, som Nationalmuseet 
foretog under kirken i Jelling i 1976-79 (se 
nærm ere herom i Acta Archaeologica, Vol. 
53 — 1982, s. 183-216), viste det sig, at der 
forud for den nuværende, hvidkalkede fråd- 
stenskirke fra omkring år 1100 efter tur har 
stået hele tre trækirker på stedet. Den ældste 
af kirkerne har — set med samtidens øjne -  
haft helt usædvanlig store dimensioner. Den 
skiller sig også på anden vis ud fra normen, 
for det fremgik, at den fra allerførste færd 
var indrettet som en gravkirke. Samtidig 
med at man bygger den store trækirke, ind
retter man et stort, tømret gravkammer inde 
under selve kirkebygningen, og før gulvet 
lægges i kirken, anbringes de jordiske rester 
af en ca. 173 cm høj og 35-50 år gammel 
mand nede i kammeret.

Da det um iddelbart må forekomme næ

sten usandsynligt, at en person, der kan kom
me på tale til at få en så særpræget begravelse 
som den her beskrevne, dør netop i de dage, 
hvor man er ved at rejse stolpeskelettet til 
Jellings første kirkebygning, var det ikke 
overraskende, at udgravningen viste, at den 
person, hvis skeletdele lå i graven, havde væ
ret begravet en gang tidligere andetsteds. 
Den pågældende har ligget en tid lang i sin 
første grav, for da man beslutter, at et grav
kammer med liget af den pågældende skal 
indgå som et led i den ny bygning, man vil 
rejse, er nedbrydningen af den dødes legeme 
allerede så fremskreden, at overførelsen må 
gennemføres ved, at de enkelte skeletdele 
samles i tilfældig orden i en stor bunke, der 
anbringes på gulvet i gravkammeret.

Hvorfra kommer den døde? Og hvem kan 
det være? Kan det dreje sig om det lig, vi 
mangler i Nordhøjens gravkammer?

H er i Jelling, hvor kong Harald Blåtand 
rejser sin kolossale runesten blandt andet for 
at fortælle, at det var ham, der gjorde daner- 
ne kristne, er det selvfølgelig nærliggende at 
forestille sig, at han også kan have opført en 
kirkebygning, da han antog kristendommen. 
Og er det virkelig kong Harald, der står bag 
rejsningen af den første, store kirkebygning i 
Jelling, så er det også ham, der har foranledi
get, at en for længst etableret grav blev brudt 
op, så man kunne flytte de derværende jo rd i
ske rester af en mand til et nyt hvilested i 
gravkammeret under kirken.

Hvem kan man i givet fald tænke sig, han 
ville ofre en sådan omhu på? Det ligger snub
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Fig. 7. Harald Blåtands kristusbillede på den store runesten i Jelling.

lende nær at tænke på faderen, kong Gorm. 
Og er den mand, der får sin anden begravel
se i kammeret under kirken, hentet i N ord
højens gravkammer, så er det i givet fald alt
så kong Gorm, der har ligget i Nordhøjen. 
Og Gorm døde da efter al sandsynlighed en
gang i vinterhalvåret 958-59.

Hvis det virkelig forholder sig således, at 
det er Harald, der giver sin på hedensk vis 
begravede fader en fornem kristen grav i kir
ken, så ligger tidspunktet for Gorms død og 
Haralds tiltræden som konge altså væsentlig 
senere end hidtil antaget. For ud fra de fore
liggende kilder har det været opfattelsen, at

Harald blev konge allerede omkring 940. 
Dette forhold må i øvrigt give anledning til, 
at man generelt tager de pågældende skriftli
ge kilder op til revision.

Uanset hvem, der måtte have hvilet i 
Nordhøjens gravkammer, må vi tage den tra
ditionelle datering af tidspunktet for kristen
dommens indførelse i Danmark op til forny
et overvejelse. Nøjagtigt hvilket år, den dan
ske konge gjorde kristendommen til landets 
officielle religion, ved vi ikke. Men hidtil har 
det på grundlag af en række mere eller min
dre pålidelige skriftlige kilder været opfattel
sen, at det sker engang i tidsrummet mellem
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Fig. 8. Vest-øst snit i Sydhøjen, tegnet a f  E jnar Dyggve 1941. Det frem gik a f  udgravningen, at man under opførelsen 
a f højen standsede arbejdet første gang ved det niveau, der angives ved linjen A-A . Anden gang standsede man ved 
niveauet i linjen B-B , og højen blev nu liggende urørt så lang tid, at der da nnede sig græsbevoksning på overfladen. 
Derefter tager man fa t  igen og fører højen op til linjen C-C, og dermed er højens kerne fuldført. Linjerne D-D ogE -E  
angiver de to yderste, afsluttende fyldlag. M idt i højen er rejst en træstamme, som markerede højens midte under 
arbejdets gang. Stolpehullerne i højens topflade stammer fr a  en bygning, der først blev rejst, da højen var henved et par 
hundrede år gammel.

953 og 965, hvor Harald, hvis tilnavn Blå
tand forekommer første gang i Roskildekrø
niken fra ca. 1140, var konge. Men eftersom 
det i hele sin karakter hedenske gravanlæg, 
som vi nu kalder Nordhøjen, først er påbe
gyndt i vinterhalvåret 958-59, kan vi nu fast
slå, at kristendommens officielle indførelse 
tidligst kan finde sted engang efter starten på 
dette højbyggeri.

Dateringen af træstykkerne fra Sydhøjen 
rejser også en række spørgsmål af grundlæg
gende betydning for opfattelsen af Jelling- 
m onumenternes historie og for drøftelserne 
af tidspunktet for kristendommens indførel
se. Som nævnt har man hidtil sat året 965 
som øvre grænse for det tidsrum, i hvilket 
kristendommen er indført. Men hvis man 
går ud fra den opfattelse, at et højbyggeri 
hører hjemme i hedensk tid -  en opfattelse, 
der principielt ikke forekom mer urimelig — 
så kan kristendommen ikke være indført før
end efter omkring år 970 -  det tidspunkt, 
hvor sydhøjen synes at blive afsluttet. På den 
anden side kan det formentlig ikke ganske 
udelukkes, at Sydhøjen først er påbegyndt

efter kristendommens indførelse -  eller, 
hvad der måske er mere sandsynligt, påbe
gyndt i hedensk tid, men først fuldendt i 
tiden efter kristendommens indførelse. Må
ske kunne der heri ligge en forklaring på, 
hvorfor arbejdet med opførelsen af Sydhø
jen  har ligget stille i hvert fald i én længere 
periode. Den påbegyndte høj lå da urørt i så 
lang tid, at der dannede sig græsbevoksning 
på overfladen. Kunne det mon tænkes, at 
standsningen i højbyggeriet skyldes den æn
drede situation, som formentlig opstår ved 
trosskiftet?

Forholder det sig som anført, bygges der 
af den nu kristne kong Harald videre på det 
monumentale anlæg, hvortil grunden var 
lagt under den gamle tro. I alle tilfælde synes 
dette at gælde for Haralds rejsning af den 
store runesten, der med sit kristusbillede pla
ceres nøjagtigt midt mellem de to store høje. 
Det er i hvert fald vanskeligt at forstå dette 
på anden vis, end at kongen har ønsket, at 
højene og runestenen skulle udgøre et samlet 
hele.
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E N G L IS H  SU M M A RY

The dating of the Jelling Mounds: the introduction of 
Christianity to Denmark and the death of Gorm the Old
The Natural Science Departm ent in the Na
tional Museum has undertaken dendrochro- 
nological dating of 13 samples of oak-wood 
from the Jelling burial-mounds -  6 from the 
north mound and 7 from the south mound. 
The construction of the north m ound began 
in the winter season of 958/959 A.D. That of 
the south mound probably started later, but 
the point in time has not been determined 
precisely; the building of the mound was not 
completed before about 970 A.D., however. 
Archaeological investigations have shown 
that the gravechamber, over which the ear- 
liest church in Jelling was built, housed the ske- 
leton of a man who earlier had been buried 
elsewhere -  perhaps in the gravechamber in 
the north mound, which was empty when it 
was opened in 1821, but had not been plun-

dered by grave-robbers. If this were the case, 
it is a possibility that the skeleton is that of 
Gorm the Old, and that the transfer was car
ried out by his son Harald Bluetooth, who 
became a convert to Christianity. In that case 
King Gorm probably died in the winter sea
son of 958/959. King H arald’s official Chri- 
stianizing of Denmark happened, according 
to opinion to date, sometime in the period 
953-965. The dating of the heathen north 
mound to 958/959 makes it most plausible 
that Christianity was introduced after that 
time; the construction of the south mound, 
however, was probably concluded in the 
Christian period.

Kjeld Christensen 
and K nud J . Krogh
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