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Rigsantikvarens forord

I Nationalmuseets annaler vil 1988 vel først og 
fremmest blive erindret som det år, hvor man 
pakkede hele Etnografisk Samling og Dan
marks Bondestand ned for at give plads for 
de arbejdshold, der i de kommende år skal 
forvandle vort ærværdige museum til en mo
derne kulturinstitution. Det har svdet og gæ
ret i museet, og der er lagt planer som aldrig 
før -  denne gang i bevidstheden om, at de 
allerfleste af planerne efter alt at dømme vil 
kunne virkeliggøres. Det luner svært.

Dog har ikke alt været fremtidsmusik. På 
forunderlig vis har der i årets program også 
været plads og kraft til at gennemføre fire me

get store udstillingsaktiviteter, som alle har 
foldet sig ud i 1988.

Den første var Nationalmuseets bidrag til 
festligholdelsen af 400-året for Christian IVs 
tronbestigelse i 1588. Den driftige Konge, som 
denne udstilling hed, viste livet i Danmark på 
Christian IVs tid og berettede om kongens 
mange energiske forsøg på at ophjælpe er
hvervslivet i Danmark.

Det andet store jubilæum i 1988, 200-året 
for Stavnsbåndets ophævelse, fejrede Natio
nalmuseet på to måder. På Frilandsmuseet 
blev det store kompleks af avlsbygninger fra 
herregården Fjellerup Østergård, der har været

Fra Brede-udstillingen 1988 »På Herrens Mark«. En arbejdsvogn er opstillet foran en fotostat a f  et maleri fra  
o. 1810, der viser bønder på vej til Slagelse i sådanne stive, uaffjedrede vogne.

5



under genopførelse i adskillige år, ved en 
kraftanstrengelse færdiggjort og åbnet for 
publikum i april 1988. Og ugen efter åbnede 
årets Brede-udstilling På Herrens M ark , der vi
ste udviklingen i den danske bondes tilværelse 
fra landboreformernes tid til idag.

Det fjerde initiativ vil manifestere sig for 
publikum i efteråret 1988, netop som bogtryk
keren giver slip på dette bind, så det kan sen
des ud til dets tusinder af abonnenter. Det er 
Hjortspring-fundet, der med »Nationalmuseets 
Venner« som inspiratorer og økonomiske 
bagmænd er genopstået fra sit forfald og nu 
bliver udstillet i prægtige nye ram m er efter en 
vellykket genkonservering.

Fra Christian IV-udstillingen er der glimt i 
en artikel i denne bog; foruden meget andet 
havde udstillingen det væsentlige perspektiv, 
at dele af den kunne fastholdes som led i den 
igangværende modernisering af Nationalmu
seets renæssance-udstilling. Også om avlsbyg
ningerne fra Fjellerup Østergaard er der en 
artikel i dette bind. Hjortspring-fundet ven
der vi tilbage til i næste årgang. Men På Her
rens M ark er der ikke planlagt nogen artikel 
om, og den bør da have nogle linier her i for
ordet. Det fortjener den.

I sin form var På Herrens M ark en ægte 
Brede-udstilling med rekonstruktioner i fuld 
størrelse og store panoram aer, men også med 
et rigt udvalg af ægte museumsstykker og 
med en uhyre gennemarbejdet tekstning på 
flere niveauer. Med reverens til Fjellerup 
Østergaard på Frilandsmuseet er landsbyen 
Fjellerup på Djursland anvendt som eksempel 
på, hvordan det gik. Der er vist interiører fra 
landsbyens gårde før og nu, og en tredim en
sional landskabsmodel, der er et mesterstykke 
i m oderne museumsinformaton, illustrerer 
med lyseffekter, hvorledes m arkerne så ud og 
blev brugt før og efter udskiftningen. Fra liv
agtige rekonstruktioner af bondearbejdets vil

kår går publikum ind i en herregård, hvor 
man stifter bekendtskab med mændene bag 
landboreform erne og endog møder Kron
prins Frederik (VI) i audiensgemakket. På 
den anden side af herregården er man atter 
ude i landsbyen, men nu hundrede år efter 
reform erne, hvor alt har ændret sig, og hvor 
de gamle bondemøbler er stuvet sammen på 
loftet over stuehuset. Besøget ender i Fjelle
rup af 1988, og man før et stærkt indtryk af 
det opbrud, der er sket i bondesam fundet i 
den sidste menneskealder.

På Herrens Mark er både levende, oplysende 
og tankevækkende -  en smuk finale for 
Brede-udstillingerne, der nu ophører indtil 
videre, fordi lokalerne må inddrages til maga
siner under ombygningen af Nationalmuseet. 
I frem tiden vil store særudstillinger fortrins
vis finde sted i den vældige særudstillingshal, 
der bliver indrettet i en overdækket gård i 
Prinsens Palais; her vil de både udstillingstek- 
nisk og sikkerhedsmæssigt få lang bedre vil
kår. I Brede-komplekset, der skal udvikle sig 
fra et sommerudflugtsmål til en helårsattrak- 
tion for Nationalmuseets besøgende, vil vor 
3. afdeling (Dansk Folkemuseum) få store per
manente udstillinger, og det er meningen, at 
Dansk Folkemuseum skal udnytte dele af det 
nuværende særudstillingsareal til tumleplads 
for eksperimenter med nye udstillingsformer. 
Der bliver altså noget at glæde sig til.

Om Nationalmuseets Arbejdsmark 1988  iøvrigt 
blot dette: som alle sine forgængere rumm er 
årbogen udvalgte prøver på, hvad der foregår 
rundt om i vort store hus, og hvad vore med
arbejdere foretager sig ude omkring. Der 
skulle være noget for enhver god smag. Vi 
hælder artiklerne ud af museets store over
flødighedshorn, håber at vore læsere vil 
kunne lide dem, og at rigtigt mange vil smage 
på alle godbidderne.

O laf Olsen



Preface by the State Antiquary

In the annals of the National Museum 1988 
will chiefly be rem embered as the year in 
which the whole Ethnographic Collection and 
the Danish Peasant Collection have been 
packed up to make room for the teams of 
workmen who are to transform our venerable 
museum into a m odern cultural institution in 
the course of the coming years. The Museum 
has hummed and seethed, and plans have 
been hatched as never before - this time with 
the knowledge that most of the plans in the 
long run will actually be carried out. This is 
good to know.

Not all our activities have focused on the 
future, however. Remarkably enough, room 
and energy have also been found in this year’s 
programme to carry out four very large ex- 
hibition-events which have all opened in 1988.

The first of these was the National Muse- 
um ’s contribution to the celebration of the 
400th anniversary of Christian IV’s accession 
to the throne in 1588. »The Enterprising 
King«, as this exhibition was named, showed 
life in Denmark in Christian IV’s time and 
surveyed the King’s many energetic attempts 
to promote economic life in Denmark.

The second major jubilee in 1988, 200 years 
since the liberation of the Danish peasantry, 
was celebrated by the National Museum in 
two ways. At the Open-air Museum (Frilands
museet) the big complex of farm buildings 
from the manor of Fjellerup Østergård, 
which had been under reconstruction during 
many years, was completed as a result of a 
major effort and opened to the public in April 
1988. The following week this year’s Brede 
exhibition, »Tied or Free on the Fields of the 
Lord«, opened; it showed the development of 
the living conditions of the Danish peasantry 
from the time of the agrarian reforms until 
today.

The fourth event will be presented to the 
public in the autum n of 1988, just as the

publisher produces this volume and sends it 
out to the thousands of subscribers. It is the 
Hjortspring Find, which, with the »Friends of 
the National Museum« as source of inspira
tion and Financial support, has been rescued 
from its previous State of disrepair and is now 
to be exhibited in a splendid new setting 
following a successful reconservation.

A glimpse of the Christian IV exhibition 
can be caught from an article in this book; it is 
worthy of note that besides much else the ex
hibition was designed so that part of it could 
be retained as an element in the current mo- 
dernisation of the National Museum’s Renais- 
sance display. The farm buildings from Fjel
lerup Østergård are also the subject of an ar
ticle in this book. We will return  to the Hjort
spring Find next year. There is no article 
planned on the subject of »Tied or Free on the 
Fields of the Lord«, however, so it should be 
accorded some space here in this preface. It 
well deserves it.

As regards its form »Tied or Free on the 
Fields of the Lord« was a true Brede exhibi
tion with full-size reconstructions and large 
panoramas, but also with a rich selection of 
genuine museum-pieces and with exceptio- 
nally well-worked-out texts functioning at se- 
veral levels. As a gesture towards Fjellerup 
Østergård at the Open-air Museum the village 
of Fjellerup on Djursland is used as an ex- 
ample of what happened. Interiors from 
farms from the village are shown as they were 
earlier and now, and a three-dimensional 
landscape model, which is a masterpiece of 
m odern museum information technique, illu- 
strates with lighting-effects what the fields 
looked like and how they were used before 
and after the reform. The visitor is led 
through life-like reconstructions of farm-wor- 
king conditions and then into a manor, where 
he can make the acquaintance of the men be- 
hind the agrarian reforms and even meet
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Crown Prince Frederik (VI) in the audience 
chamber. On the other side of the manor one 
Finds oneself again out in the village, but now 
a hundred years after the reforms; everything 
has changed and the old peasant furniture 
has been stowed away in the loft above the 
farmhouse. The visit ends in the Fjellerup of 
1988, and one is left with a strong impression 
of the breaking-up process that has marked 
agricultural society in the course of the last 
generation.

»Tied or Free on the Fields of the Lord« is 
lively, enlightening and also stimulating - a 
fine finale to the Brede exhibitions, which will 
now be discontinued for the time being, be- 
cause the premises have to be converted into 
store-rooms during the rebuilding of the Na
tional Museum. In future major special ex
hibitions will mainly take place in the capa- 
cious special exhibition hall which will be set 
up in a covered courtyard in Prinsens Palais; 
as regards both exhibition-technique and se- 
curity much better conditions will be provided

there. In the Brede complex, which will be 
developed from a summer excursion-place 
into an all-year-round attraction for visitors to 
the National Museum, our 3rd Department 
(The Danish Folk Museum) will have large 
perm anent displays, and it is intended that 
the Danish Folk Museum should use part of 
the present special exhibition area as a trial 
space for experiments with new forms of ex
hibition. This gives us something to look for
ward to.

One further point concerning the Yearbook 
of the National Museum 1988: like all its pre- 
decessors it contains selected samples of what 
is going on within this big house, and what 
our staff members are working on outside the 
Museum. There should be something to suit 
every discriminating palate. We have poured 
the articles out of the Museum’s vast horn of 
plenty, in the hope that our readers will enjoy 
them, and that many of them will take a taste 
of all the titbits provided.

O la f Olsen



Vejen til Segermes
C. T. Falbes rejse gennem  Tunesien i 1838
A f  J o h n  L u n d  o g  L o n e  W r i e d t  S ø r e n s e n

I efteråret 1987 søsatte Nationalmuseet og de 
historiske institutter ved universiteterne i Kø
benhavn og Odense den første feltkampagne i 
et af de sidste årtiers største danske forsk
ningsprojekter i Middelhavslandene. Formå
let er at undersøge de økonomiske relationer 
mellem en by i det romerske imperium og 
dens opland. Som udgangspunkt valgtes Se
germes, nu et ubeboet ruinom råde i Tune
sien, men for små to tusinde år siden en by i 
det romerske imperium.

I forbindelse med projektet var det natu r
ligt at vende blikket bagud for at undersøge 
studieområdets forskningshistorie. Under 
dette arbejde er det lykkedes os at frem drage 
et hidtil upåagtet materiale, der overraskende 
nok viser, at det ikke er første gang, Seger- 
mesregionen har været genstand for dansk 
udforskning: allerede i 1838 passerede 
C. T. Falbe, søofficer, arkæolog og numismati
ker igennem om rådet som led i en større 
forskningsrejse i Tunesien. I Det kongelige 
Bibliotek opbevares en righoldig dokum enta
tion om turen: En renskrift af Falbes rejse
dagbog på fransk med minutiøse optegnelser 
og et album med indklæbede akvareller og 
opmålinger af m onum enter samt et antal kort 
over nogle af byerne på ruten, antikke såvel 
som senere. Flertil kommer hæfter med af
skrifter af romerske og puniske indskrifter og 
kommentarer til disse. Materialet kan supple
res med Falbes breve især til kronprins Chri
stian Frederik, den senere kong Christian 
VIII. På baggrund af alle disse oplysninger 
kan et meget præcist billede af rejsen sam
menstykkes. Men hvem var C.T. Falbe egent
lig, og hvorfor opholdt han sig i Tunesien for 
150 år siden?

Christian Tuxen Falbe (fig. 1) blev født i 
Helsingør den 5. april 1791 og gennemgik en 
uddannelse i flåden, som han forlod i 1820 
med kaptajns karakter. Frem til 1831 funge
rede han som dansk generalkonsul i Tune-

Fig. 1. Maleri a f  C. T. Falbe udført i 1830 
a f  Adam Müller. I  privateje.

sien, hvor hans interesse for arkæologi åben
bart blev vakt. I den senere del af embedspe
rioden svandt dansk handel og skibsfart på 
den nordafrikanske kyst ind til næsten ingen
ting, hvilket gav ham tid til at udforske og 
opmåle de synlige spor af oldtidsbyen Kar- 
thago. Resultatet af de topografiske og anti
kvariske undersøgelser blev fremlagt i værket 
»Recherches sur l’emplacement de Carthage« 
fra 1833, der blev grundlæggende for alle se
nere studier af Karthagos arkæologi. Falbes 
kort over oldtidsbyen var den første præcise 
opmåling af om rådet og har som sådan værdi 
selv i vore dage.

Gennem sin interesse for oldtiden kom 
Falbe i kontakt med den arkæologi-begej
strede kronprins Christian Frederik. I 
1820rne indledte de en brevveksling, og Falbe 
begyndte at sende antikker hjem til kronprin
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sen som gaver. Denne bevågenhed fra højeste 
sted har sikkert stimuleret Falbes iver for de 
antikvariske undersøgelser, og det er vel ikke 
utænkeligt, at han heri har set et middel til at 
gøre et godt indtryk på landets kommende 
regent.

Efter en periode som dansk generalkonsul i 
Grækenland finder vi Falbe i Paris den 21. au
gust 1837 som medstifter af det såkaldte »So- 
ciété pour l’Exploration de Carthage«, hvis 
formål var at foretage udgravninger i Kar- 
thago og andre oldtidsbyer i Algeriet og Tu
nesien og at udføre alle genstande af kunst
nerisk og videnskabelig værdi til Frankrig. 
Her skulle byttet så fordeles mellem selskabets 
interessenter. Karthago-selskabet sendte alle
rede i september samme år Falbe og en eng
lænder, Sir Grenville Temple, til Tunesien for 
at forestå det praktiske arbejde på stedet. På 
den første del af rejsen fulgtes parret med 
den franske hær, der erobrede Constantine i 
Algeriet i oktober måned, et felttog, som Sir 
Grenville Temple senere udgav en lille beret

ning om (fig. 2). I Bone gik de ombord på en 
fransk skonnert, der den 27. november lagde 
til i La Goulette, dengang som nu havneby for 
den tunesiske hovedstad, Tunis.

I begyndelsen af forrige århundrede var 
Tunesien formelt en del af det ottomanniske 
rige, men landet havde gennem længere tid 
reelt været i hænderne på skiftende lokale dy
nastier. Statholderen, Bey’en, tillod Falbe og 
Sir Grenville Temple at gå fra borde, skønt de 
kom fra den kolerabefængte franske hær ved 
Constantina. I det hele taget var Bey’en vel
villigt stemt over for de to rejsende under hele 
deres ophold i landet, hvor europæere dog 
ikke var noget særsyn. En opgørelse fra mid
ten af det nittende århundrede viser, at ud af 
et samlet befolkningstal på 90.000 i hoved
staden udgjorde muslimer to tredjedele. Re
sten var jøder eller kristne: maltesere, italie
nere, grækere, franskmænd, spaniere, tyskere 
og englændere. Tilrejsende i 1837 kunne 
hente oplysninger i flere beskrivelser af Tune
sien på europæiske sprog. Størst respekt stod
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Fig. 2. To dage fø r  Consta ntines fald den 13. oktober 1837 tegnede Falbe dette prospekt a f  den belejrede by. Det franske  
hovedkvarter lå ved Koudiat A lÿ (A). Ved bombardement a f  bymuren fr a  kanonbatterierne (B, C og D), lykkedes det 
angriberne at åbne en bresche (G), hvorigennem stormløbet fa n d t sted.

der måske om englænderen Thomas Shaw’s 
»Travels or Observations Relating to Several 
Parts of Barbary and the Levant« fra 1738. 
Falbe var fortrolig med dette og andre lig
nende værker, og han kunne naturligvis også 
trække på personlige forbindelser og erfarin
ger fra sit mangeårige ophold i landet som 
dansk konsul. Sir Grenville Temple havde i 
øvrigt tidligere foretaget en rejse gennem Tu
nesien, hvor han i stil med Lord Elgin i Græ
kenland havde ribbet antikke m onum enter 
for skulpturudsmykning.

Falbes forhold til rejsefællen, der var eks
peditionens leder, blev med tiden noget an
spændt. Det skabte bitterhed, at Sir Grenville 
Temple var velhavende, hvorimod Falbe 
måtte vende hver en skilling. Men den vigtig
ste grund til Falbes reservationer over for Sir 
Grenville var antageligt, at denne på forhånd

havde udbasuneret formålet med rejsen til sin 
ven Sir Thomas Reade, engelsk generalkonsul 
i Tunis, som derpå prom pte havde skaffet sig 
selv papir fra Bey’en på, at han havde m ono
pol på udgravninger i Karthagos centrale del. 
Falbe og Sir Grenville Temple måtte derfor 
lade sig nøje med de m indre lukrative om
råder i byområdets nordlige periferi. Sagen 
blev ikke bedre af, at de to rejsekammeraters 
gemytter var vidt forskellige. At dømme ud 
fra de bevarede papirer var Falbe myreflittig 
og i besiddelse af en utrættelig, nærmest mo
noman iver efter at opmåle og observere. Man 
kan læse mellem linierne, at han ikke havde 
meget til overs for m ennesker med et mere 
afslappet syn på tilværelsen, en gruppe, som 
Sir Grenville Temple åbenbart tilhørte.

Udgravningerne i Karthagos nordlige del 
kom omsider i gang den 23.januar 1838, men,
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Fig. 3. Kort over Tunesien udgivet 
a f  det franske krigsministerium især 
på baggrund a f  Falbes opmålinger i 
landet. Til kortets rentegning fik  
Falbe stillet en tegner og arbejds
plads til rådighed, men ministeriet 
har haft en egen interesse i projektet: 
Tunesien, der grænsede op til de 

franske besiddelser i Algeriet, kom i 
1881 under fransk overherredømme.

som Falbe noterede i sin rejsedagbog: »Da der 
fortsat var chikanerier fra Sir Thomas 
Reade’s agenter, beskæftiger jeg mig kun her
med så lidt som muligt, idet jeg  overlader det 
til Mr. Femple at bekrige sine latterlige lands
mænd.« I stedet helliger Falbe sig topografi
ske undersøgelser og landmålingsopgaver.

Det havde været planen, at Falbe og Sir 
Grenville Temple sammen skulle foretage en 
rejse gennem det indre af Tunesien, men som 
tiden gik, stod det stadig klarere, at dette pro
jekt ikke ville blive ført ud i livet, og Falbe 
besluttede sig derfor til på egen hånd at fore
tage en »Excursion til det Indre af dette Riges 
Provindser«. Det erklærede formål var: »at vi
dereføre den triangulering af landet, som jeg 
havde etableret grundlaget til gennem obser
vationer gjort i forskellige målestationer«. De 
omtalte trianguleringer, eller trekantm ålin
ger, var nødvendige, hvis Falbe skulle reali
sere sin tanke om at udarbejde et kort over 
hele runesien. Dette kort blev rent faktisk ud
givet af det franske krigsministerium i 1842 
efter et intenst opfølgende udregningsar- 
bejde i Paris, som Falbe også deltog i (fig. 3).

Der gik små to uger med forberedelserne til 
rejsen. Først og fremmest skulle der indhen
tes en officiel tilladelse til rejsen fra Ahmed 
Pacha Bey. I dette dokument, der er bevaret

mellem Falbes papirer i en fransk oversæt
telse, og som var stilet til guvernørerne over 
femten distrikter af Tunesien, hedder det: 
»Den danske ridder Falbe ønsker at se og un
dersøge sporene efter tidligere tiders befolk
ninger i de egne, hvor I bor. Vi har udpeget 
vores sønner, Mamlukken og Hanba'en til at 
ledsage ham med denne ordre. Hvis de kom
mer forbi hos nogle af Jer, ser vi gerne, at 
man tager sig pænt af den omtalte ridder, 
ærer ham og beskytter ham fra alt, der kunne 
skade ham, fordi han er en gæst.«

Det er bemærkelsesværdigt, at triangulerin
ger og opmålinger slet ikke nævnes i rejsetilla
delsen, hvilket måske kan støtte en mistanke 
om, at Falbe egentlig burde betragtes som en 
slags spion. I de efterladte papirer og opteg
nelser indgår der faktisk et begrænset antal 
opmålinger af fæstningsanlæg samt enkelte 
notitser om disses bevæbning, men begge dele 
er summariske og forekommer at have ringe 
militær værdi. Observationerne kan under 
alle om stændigheder ikke være foretaget i 
hemmelighed, men er sket i overværelse af de 
af Bey’en udpegede rejsefæller. Der kan imid
lertid næppe herske tvivl om, at Falbe var klar 
over, at franskmændene ville have en levende 
interesse i hans arbejde. Allerede i 1833 havde 
han -  i forbindelse med udgivelsen af værket
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om Karthagos topografi -  fået kontakt med 
det franske krigsministerium, der udtalte sig 
rosende om arbejdets topografiske, statistiske 
og militære værdi.

Den 16. marts 1838 købte Falbe tre heste og 
et par kurve til brug på rejsen foruden diverse 
isenkram, lommetørklæder af silke og lærred, 
parfum er, krudt etc. beregnet som gaver til 
beduinerne. Han anskaffede sig også små for
syninger af te, sukker og kaffe til samme for
mål og til eget brug samt noget medicin og

ristet bygmel blandet med aromatiske og for
friskende urter, der mentes at være glim
rende til at blande med urent vand og endelig 
sprit til at opvarme vand. Akvavit og vin var 
derimod bandlyst på turen. Endelig sørgede 
han for at få sin uniformsjakke syet om, så 
den kom til at svare til den, som Bey’ens kava
leri var udstyret med (fig. 4).

Den 28. marts 1838 kl. 7 morgen tog Falbe 
af sted fra Tunis by. Han blev ledsaget af den 
gamle Sidi Rai's Alÿ, identisk med den i rejse-

( a r t l i a  p c  a I r a  v e  r  s J e (  o ] cl e J a P J a i li e

JücAM, rim.

Fig. 5. Falbe udførte på rejsen i 1838 en enestående akvarel a f  akvæduktens synlige dele, et helhedsprospekt på en 
udfoldningsplanche, der måler 16 x 158 cm, hvoraf det desværre a f  tekniske grunde kun er muligt at gengive et lille 
udsnit.
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Fig. 6. Akvarel udført a f  C. T. Falbe forestillende kildehelligdommen på Zaghouan-bjerget. M an ser forneden et bassin 
med flankerende trapper, den hesteskoformede plads og døren til cellaen. Falbe har minutiøst gengivet statuenicherne i 
søjlehallernes bagvæg samt hvælvkonstruktioner, der er rester a f  søjlehallernes tag.

Plan c/ic Åemp/r k ’jèA GHW. IX

Fig. 7. Falbes plan over hellig
dommen. Det kan bemærkes, at 
konturen a f  bassinet neden fo r  
tempelterrassen på planen afviger 
fra  dets nuværende form.
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Fig. 8. Fotografi a f  
kildehelligdommen i 
Zaghouan, som den 
tager sig ud i dag.

passet omtalte Mamluk, der var janitsar og 
tolk ved det danske konsulat. På turen fun
gerede han som dragoman, dvs. rejsefører. 
Herudover deltog Falbe’s mauriske tjener og 
to andre muslimske drenge, der havde til op
gave at passe på bagagen og hestene. Lidt 
uden for Tunis by stødte den sidste deltager 
til selskabet kl. 9: Hanba’en, en stillingsbeteg- 
nelse for medlemmer af Bey’ens politikorps. 
Alle seks var bevæbende og beredne.

Den første indføring om rejsen i dagbogen 
fortæller: »Vi kom igennem dyrkede marker 
mellem paladset (ved Mohammedia) og Gie
bel Ahmar, og vi red derpå langs dem mod 
vest for at søge efter spor af Karthago-akvæ- 
dukten midt i olivenskovene.« I første om
gang var resultatet skuffende. Der sås kun 
spor af en sekundær akvædukt, som ifølge 
Falbe næppe var af antik dato og under alle 
omstændigheder rekonstrueret af araberne i 
middelalderen. Ruinerne af den store akvæ
dukt (Fig. 5) kom først til syne, da rytterne 
kom ud af skovområdet.

Den engelske rejsende Thomas Shaw havde

i sin tid fremsat en teori om, at det romerske 
Karthagos ferskvandsforsyning stammede fra 
kildeudspring på det 1.295 meter høje Zag- 
houan-bjerg, 56 km syd for byen. Falbe havde 
dog argum enteret mod denne tanke i bogen 
om Karthagos topografi fra 1833. Han mente, 
at kilden snarere skulle lokaliseres i et bjerg
område små 15 km vest for oldtidsbyen. Men i 
rejsedagbogen bruges udelukkende betegnel
sen »Karthagoakvædukten«, og det må for
modes, at Falbe i mellemtiden havde skiftet 
mening, selv om han måske inderst inde for
blev skeptisk. Senere undersøgelser har godt
gjort, at Shaw havde ret, og vandledningens 
forløb fra kilden på Zaghouan-bjerget til 
Karthago er i det store og hele fastlagt. Den 
snor sig gennem landskabet og udnytter ter
rænet på en sådan måde, at vandet fik et kon
stant fald, hvorved det af egen kraft løb til 
Karthago. Derfor blev vandledningen betyde
ligt længere end den lige afstand i fugleflugt
slinie mellem de to punkter. Størstedelen af 
forløbet er underjordisk. Kun hvor større dal
strækninger skulle passeres, løftede man ka-
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Fig. 9. Akvarel malet a f  Falbe forestillende romerske mausoleer i Kasserine og Makhtar. Gravmælet i M akhtar hører 
til de såkaldte tårnmausoleer, der fortsætter en numidisk, hellenistisk tradition i Nordafrika, mens mausoleet i Kas
serine for fam ilien Flavii foroven afsluttes a f  en hvælvet niche, hvor en statue form entlig var placeret.

nalen op over det omliggende terræn på de 
karakteristiske piller, hvis fundam ent og 
kerne bestod af den romerske cement, opus 
caementicium, der udvendigt var beklædt 
med sandstenskvadre lagt i mørtel. Talrige 
stenhuggerm ærker vidner om, at byggeriet 
har været højt organiseret, og det har sand
synligvis været forestået af militæringeniører. 
Akvædukten må have været færdigbygget i 
162 e.Kr., indvielsesåret for kejser Antoninus 
Pius’ store therm eanlæg i Karthago, som 
vandledningen førte vand frem  til. Det er an
slået, at akvædukten transporterede 32 millio
ner liter vand om dagen med en gennemløbs- 
hastighed på 370 liter i sekundet. Den spillede 
fortsat en rolle i m iddelalderen, hvor akvæ
dukten blev restaureret flere gange.

Ekspeditionen fulgte i det store og hele 
vandledningens forløb frem til den næste 
større station på rejsen: Zaghouan, hvis nord
vestlige byport blev nået den 30. marts præcis 
kl. 3.15 om eftermiddagen.

Den 31. marts skriver Falbe i dagbogen: 
»Det dårlige vejr forhindrer mig i at bestige 
Zaghouan-bjerget. I mellemtiden begiver jeg 
mig til Zaghouan-templet, der ligger på det 
sted, hvor den kilde sprudler frem, der var 
den anden arterie til Karthago-akvædukten.« 
Efter at have udført sine trigonometriske må
linger og aflæst barom eterstanden udførte

Falbe »en skitse« af templet og tegnede dets 
plan (fig. 6-7). Dagbogen indeholder i øvrigt 
ingen oplysninger om den afbildede bygning
— formentlig fordi andre rejsende allerede 
havde beskrevet den. Der er tale om en kilde
helligdom, et såkaldt nymphæum, der blev 
opført omkring midten af andet århundrede 
e.Kr. og stod færdigt i 160erne eller 170erne 
e.Kr. (fig. 8). Nymphæet er anlagt på terrasser 
på bjergskråningen, der stedvist er hugget 
bort for at give plads til anlægget. Planen, der 
er symmetrisk omkring en midtakse, omfatter 
en stor terrasse omkranset af en hesteskofor
met søjlehal. Foran terrassen ligger et vand
bassin med et ottetalsformet omrids flankeret 
af trapper, der fører op til terrassen. I midten 
af den hesteskoformede søjlehal ligger det 
helligste rum, den såkaldte cella, umiddelbart 
over selve kildeudspringet. Et fragment af en 
statue forestillende en mand med brystpanser 
stammer måske fra en skulpturgruppe i dette 
rum.

Flere slags byggematerialer er anvendt til 
opførelsen. Kvadermuren i hallerne og cel- 
laen er af en hård, blågrå kalksten, hvorimod 
søjlebaser og overbygning er af en fin, lysegrå 
sandsten. Der er desuden brugt opus caemen
ticium til hvælvkonstruktionerne i søjlegan
gens tag. Anlægget er systematisk blevet rib
bet for sin udsmykning, men undersøgelser
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har vist, at gulvene i søjlehallerne var prydet 
af mosaikker, mens væggene i cellaen var be
klædt med marmorplader, sandsynligvis m an
gefarvede. Nogle af de tidligste besøgende 
nævner statuer opstillet i hallens nicher, men 
disse var allerede forsvundne i 1838.

Bestigningen af Zaghouan-bjerget blev en
delig påbegyndt den 2. april kl. 6.23 om m or
genen med to lokale bønder som vejvisere. 
Toppen blev nået kl. 10.55. Falbe skriver, at 
han en times tid senere fik selskab af Zag- 
houans sheik: Sidi Qasem el Fadel, der ved 
profeten svor, at han aldrig ville vende tilbage 
til stedet. Derpå lagde sheiken og guiderne sig 
til at sove -  til stor fortrydelse for Falbe, der 
havde regnet med, at de stod til rådighed med 
oplysninger om navnene på de bjerge, han 
kunne betragte gennem sin theodolit. Formå
let med bestigningen var nemlig at opnå det 
videst mulige udsyn over det omkringlig

gende landskab, hvilket var af stor betydning 
for landmålerarbejdet. Falbe lod derfor sjæl
dent en mulighed gå fra sig til at bestige de 
bjerge og højdedrag, han passerede på turen.

Fra Zaghouan gik rejsen videre sydpå, og 
en af m uham edanernes hellige byer, Kai- 
rouan, blev nået den 7. april. I et brev til kron
prins Christian Frederik dateret den 19. maj 
1838 fortæller Falbe, at han gav afkald på at 
tage ind i byen, fordi adgang er forbudt for 
ikke-muselmænd, og fordi han ikke vil udsæt
tes for pøbelskrig og stenkast. Ikke desto min
dre lykkedes det ham at tegne et kort over 
byen og dens omegn, og i dagbogen redegø
res der omhyggeligt for byportene samt cita
dellet, Kasba’en, der siges kun at rum m e tre 
kanoner i tjenesteklar stand til saluterings- 
brug. Bey’en havde som en sikkerhedsforan
staltning fjernet de øvrige efter at have ned
kæmpet en opstand.

■
/*

Fig. 10. Falbes kort over området ved Kasserine er et godt eksempel på hans omhyggelige arbejdsmåde. Ud over de 
topografiske angivelser og antikke bygninger ser man indtegnet flere a f  beduinernes teltlejre med signaturen »dowar«, 
hvor Falbe overnattede.
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Rejsen fortsatte i sydvestlig retning. Dag
bogsoptegnelserne er utroligt detaljerede, og 
rum m er oplysninger -  undertiden fra minut 
til minut -  om landskabet og dets bevoksning 
samt om alle interessante bygninger og ru in
om råder på ruten. Tilsyneladende gjorde 
Falbe notater om samtlige m onum enter af be
tydning, det være sig antikke eller middelal
derlige, og han angav omhyggeligt de lokale 
navne på alle de observerede steder. Større 
romerske byer blev studeret endnu mere in
tensivt. For eksempel Kasserine, oldtidens Cil- 
üum, som Falbe nåede frem til den 18. april. 
Fler foretog han først sine trigonometriske 
målinger, aflæste barom eterstanden og be
stemte breddegraden; derpå tegnede han en 
plan over byområdet (fig. 10) og fastholdt de 
vigtigste m onum enter i skitser og akvareller, 
blandt andet et mausoleum for familien Flavii 
(fig. 9). Endelig kopierede han et større antal

Fig. 11-12. Romersk lampe og lerkar, som Falbe kom i 
besiddelse a f  i Kasserine. Antiksamlingen inv. no. Chr. 
V I I I574 og 628.

romerske indskrifter og erhvervede en ro
mersk lampe og et lerkar (fig. 11-12). Men så 
var den dag også gået.

Forholdet til lokalbefolkningen synes gene
relt at have været godt. Da den lille ekspedi
tion slog sig ned i ruinerne af den romerske 
by Sbeitla den 20. april, blev Falbe glædeligt 
overrasket ved at se, »at medlemmerne af en 
stamme, der havde ry for at være røvere og 
for deres uregerlige gemyt, ankom og slog et 
telt op ved siden af det tårn, hvor vi havde 
etableret os, og deres kvinder gik i gang med 
at arrangere alt til vores husholdning«. H ar
monien blev end ikke forstyrret af Hanba’ens 
dårlige opførsel. Falbe havde i et brev til 
Bey’en klaget over, at han ikke havde tillid til 
den pågældende person, og netop denne dag 
ankom en afløser til ham fra Tunis. I um id
delbar nærhed af lejren fik den nye Hanba et 
bevis på den førstes skurkagtighed, da han 
spurgte en bonde om vej til lejren. Denne vid
ste godt, hvor rejseselskabet befandt sig, fordi 
den anden Hanba for mindre en to timer si
den »var kommet for at bede mig om nogle 
får til deres aftensmad, og hvis min herre ikke 
havde haft 4 piastre at give ham, ville han 
have bemægtiget sig dem«. Pengeafpresseren 
var i mellemtiden vendt tilbage til lejren, hvor 
han blev konfronteret med vidnerne og tvun
get til at betale de fire piastre tilbage. Falbe 
nævner historien til skræk og advarsel for alle 
senere rejsende i Tunesien, som han råder til 
»at udvise al mulig forsigtighed i deres op
træden, således at de ikke stoler på nogen og 
forbliver døve over for indsmigrende og slesk 
adfærd, der har til hensigt at skabe tillid for at 
misbruge denne senere«.

Vejret var undertiden elendigt. Den 23. 
april trodsede Falbe og Rai's Alÿ samt to lokale 
vejvisere et øsende regnvejr og stærk blæst for 
at prøve at opspore nogle »skulpterede og 
indskrevne sten«, der efter sigende skulle be
finde sig i to kilometers afstand fra vejen. 
Men regnen slog over i sne, og gruppen var 
fuldstændig gennemkold og udmattet, da den 
nåede frem til målet, hvor der skuffende nok 
kun fandtes en enkelt indskrift. Ved tilbage
komsten til lejren kl. 7.10 om aftenen kunne 
Falbe konstatere, at »det var den mest træt
tende og mindst udbytterige dag, jeg hidtil 
har oplevet på min rejse«.
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Fig. 13. Gravsten med libysk indskrift fra  Makhtar. Ind 
skriften lyder: Maziba, søn a f  Mazis. Falbe noterer, at 
stenen blev fundet hulter til bulter med romerske grav
sten, og at den blev hugget itu fo r  at gøre transporten 
nemmere. Antiksamlingen inv. no. i\Bb 111.

Den 26. april nåede Falbe den romerske by 
Makhtar, hvor han foretog en lignende serie 
af undersøgelser som i Kasserine, og han teg
nede også her et mausoleum (fig. 9). Om af
tenen bragte en araber ham en punisk ind
skrift, som han havde fundet under skrånin
gen af en ravine, der adskiller ruinerne af den 
antikke by fra dens gravplads. »Da jeg øn
skede at undersøge, hvad denne nekropol 
rummede, begav jeg mig dagen efter til 
Qaid’en (dvs. guvernøren) for arrondisse- 
mentet Weled Aÿar, der residerer i Magh- 
rawa. Han stiller en betroet mand til min rå
dighed, som jeg giver ordre til at vende til
bage til Makhtar sammen med Bey’ens Hanba 
og grave i visse steder i gravpladsen, som jeg 
havde anvist på forhånd.« Den næste dag tog 
Falbe selv til Makhtar for at se, hvordan arbej
det forløb. »Jeg finder Hanba’en sovende og 
arbejderne siddende ved siden af ham. Arbej
det blev genoptaget. En af Qai'd’ens mænd, en

en lidet habil stenhugger, giver sig til at for
mindske de libyske cippi (dvs. gravsten) for at 
gøre det lettere at transportere dem bort. Han 
slår dem næsten alle sammen itu -  men hvad 
skal man stille op? Jeg giver ham besked om at 
sende alle disse sten til Qaid’en, der har lovet 
mig at sende dem til Tunis.« De pågældende 
indskrifter befinder sig nu i Antiksamlingen 
(fig. 13) og deres præcise fundsted er angivet 
på Falbes kort over Makhtar.

Efter en afstikker mod syd satte Falbe kurs 
mod nordvest og besøgte bl.a. resterne af ro
merske byer ved Dougga og Mustis, hvorfra 
han drog videre via en ruinby ved Hanschir 
Bou Arada, som Falbe identificerede som Co- 
lonia Araditana. Her tegnede han en romersk 
gravsten (fig. 14), som han senere fik myndig
hedernes tilladelse til at hjemføre. Derpå 
krydser han sin udrejserute, og gør den
10. maj kl. 9.06 holdt ved en lokalitet ved navn 
Hanschir el H arath (fig. 15), det arabiske navn 
på et ruinom råde, der senere er blevet identi
ficeret som resterne af den romerske by Se- 
germes, og som er centrum  for det igangvæ
rende danske forskningsprojekt beskrevet i 
indledningen. For Falbe var der naturligvis 
blot tale om en ruinby på linie med hundred
vis af andre, og hans notater fra stedet er ikke 
særligt detaljerede, selv om han opholdt sig i 
området i lidt over tre timer: »Betragtelige 
ruiner, der dækker et areal med en udstræk
ning på 1.000 skridt i alle retninger. Der er 
vildtvoksende oliventræer midt i ruinerne.« 
Størst interesse knytter sig til fire romerske 
indskrifter, som han afskrev under sit ophold. 
Såvel originaloptegnelserne i et kladdehæfte 
(fig. 16) som en senere rentegning af disse 
(fig. 17) er bevaret. Studiet af indskrifterne er 
endnu ikke afsluttet, og det er for tidligt at 
præsentere en fuldstændig læsning og for
tolkning. De foreløbige resultater tyder på, at 
den ene af indskrifterne, nr. 2, er ukendt for 
forskningen — stenen må altså være forsvun
det efter 1838. Falbe skriver, at den blev fun
det i en bunke sten samlet sammen i et under
jordisk rum. Der er tale om et fragm ent af en 
statuebase, der måske kan dateres til kejser 
Caracalla’s regeringstid (211-217 e.Kr.), og 
indskriften fortæller, at statuen er opstillet til 
ære for en romersk ridder, hvis embedskarri- 
ere opregnes. Hans navn er desværre ufuld-
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Fig. 14. Falbes tegning a f  romersk 
gravmonument fr a  Bou Arada, som 
han forærede til kronprins Christian 
Frederik. Antiksamlingen inv. no. 
ABb 148.
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Fig. 15. Side fra  Falbes rejsedagbog 
med de minutiøse optegnelser, der er 
karakteristiske fo r  ham. Den bevarede 
tekst er ikke det originale dokument, 
men en senere renskrivning.
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stændigt bevaret. Indskrift nr. 1 er i vore dage 
mere ufuldstændigt bevaret end på Falbes tid, 
og tegningen er vigtig, fordi den giver et sik
kert grundlag for en læsning af de for
svundne dele af teksten. Nr. 4 er sandsynligvis 
identisk med en allerede kendt indskrift; den 
er især interessant, fordi den nævner Seger- 
mes ved navn: SEGERM ... De sidste bogsta
ver er gået tabt, og Falbe var ikke i stand til at 
rekonstruere dem, så det blev ikke ham, der 
fik æren af at identificere Segermes’ beliggen
hed. Tværtimod karakteriserede han denne 
indskrift som: »et lille, ubetydeligt fragment«.

Fra Segermes rejste Falbe tilbage til Tunis 
via Hammameth, og den 16. maj kl. 6.07 om 
aftenen nåede han tilbage til hovedstaden, 
hvor han med nød og næppe fandt et natlogi. 
Allerede den 19. maj sendte han et brev til 
prins Christian Frederik med en rapport over 
rejsen, hvori han priser sig lykkelig, fordi der 
ikke er sket ham nogen skade, hverken plyn
dring eller halsbrækkelse, skønt han har fore
taget målinger »ligefor de raaeste Araberes
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Fig. 16-17. Side fr a  Falbes kladdehæfte med romerske 
indskrifter og en rentegnet udgave a f  samme.

Aasyn«. Han sendte også en redegørelse til 
Videnskabernes Selskab i København om de i 
alt 23 byer og kolonier, omtalt hos de antikke 
forfattere, hvis beliggenhed, han mente at 
have opdaget eller præciseret på sin rejse. 
Men desværre kom disse iagttagelser ikke til 
at spille nogen rolle i forskningen, for de blev 
aldrig publiceret.

Falbe havde nok planer om at offentliggøre 
resultaterne af rejsen i et værk med titlen: 
»Excursion dans la regence de Tunis«, men de 
blev ikke ført ud i livet. Der er bevaret m anu
skripter til afsnit om handlende de puniske og 
romerske indskrifter, men en planlagt tilsva
rende redegørelse for de arkæologiske opda
gelser blev formentlig aldrig skrevet. Der var 
antagelig flere grunde til, at bogen ikke blev 
udgivet. For det første var det umuligt at til
vejebringe en økonomisk baggrund for publi
kationen, og for det andet fik Falbe travlt med 
andre gøremål, da han i 1842 omsider vendte 
hjem til Danmark. Han blev først inspektør 
ved Det kgl. Mønt- og Medaillekabinet på Ro
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senborg og senere direktør for kong Christian 
V III’s privatsamling af m ønter og antikker på 
Amalienborg.

En kortfattet præsentation som den nærvæ
rende kan kun give et ufuldstændigt indtryk 
af Falbe-materialets videnskabelige værdi. 
Men det er klart, at der forestår et intensivt 
forskningsarbejde, før optegnelserne og teg
ningerne kan siges at være udtøm t for alle 
relevante oplysninger. Et sådant arbejde vil 
være værdifuldt, ikke mindst fordi en del af 
de bygninger og indskrifter, der eksisterede 
for 150 år siden, er gået tabt siden da. Be
skrivelsen af samfundsforhold i Tunesien i be
gyndelsen af forrige århundrede vil desuden 
være af stor interesse for nutidens tunesere, 
der er levende engageret i deres lands fortid. 
Sidst, men ikke mindst, vil en fuldstændig of

fentliggørelse af materialet befæste Falbes po
sition som en af de store danske arkæologer 
og topografer gennem tiderne.
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T he road to Segermes: 
C. T. Falbe’s jou rney  through Tunisia in 1838
In the autum n of 1987 the First major practi
cal phase of a new Danish research project 
took place. The project’s purpose is to investi- 
gate the economic relationship between a 
town of the Roman Empire and its hinterland. 
The project has been undertaken by the Na
tional Museum and the historical institutes of 
the Universities of Copenhagen and Odense. 
The chosen departure-point was the Roman 
town of Segermes, which is now a deserted 
and ruined area of Tunisia.

During an investigation of the research his
tory of the study-area it emerged that Se
germes had already been an object of Danish 
study, 150 years ago: Christian Tuxen Falbe 
(1791-1849) (Fig. 1), naval officer, archæologist 
and numismatist, formerly Danish Consul 
General in Tunisia, in May 1838 passed 
through the Segermes region as a segment of 
a journey undertaken with the purpose of 
mapping out Tunisia and registering the 
relics of antiquity there. The map was pub- 
lished by the French War Ministry in 1842 
(fig. 3). Falbe’s copious notes, sketches and 
water-colours, etc. from the journey have

been preserved in the Royal Library in Co
penhagen. This material can be supple
mented by Falbe’s correspondence with 
Crown Prince Christian Frederik, the later 
Christian VIII, which is preserved in the State 
Archives. From all of this it is possible to piece 
together a very detailed picture of the journey 
and its results.

Falbe stayed in Tunisia as the representative 
of a »Society for research into Carthage«, 
which was founded in Paris in 1837 with the 
purpose of carrying out excavations in Car
thage and other sites in Algeria and Tunisia. 
The resulting »booty« was to be sent to France 
and divided up among the interested parties. 
In the spring of 1838 Falbe handed over the 
excavations to a travel-companion, the Eng- 
lishman Sir Grenville Temple, and instead 
travelled through the Tunisian interior, ac- 
companied by a dragom an (i. e. expedition- 
guide), a hanba (i. e. member of the police 
force) and three servants. The Governor, the 
Bey, who was well-disposed towards Falbe and 
Sir Grenville Temple, gave permission for the 
expedition.
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The route taken is shown on the map 
(fig. 4). The first section of the journey fol- 
lowed the ruined remains of the aqueduct 
which in Roman times provided Carthage 
with water (fig. 5), and which has its starting
point at the Zaghouan Mountain. Falbe pro- 
duced a water-colour of a nymph-shrine on 
that mountain, where one of the sources of 
the aqueduct originates (figs 6-8). Both aque
duct and spring-shrine can be dated to the 
2nd century A. D. From Zaghouan their trav
els proceeded via the holy town of Kairouan 
to Kasserine -  Cillium in antiquity -  where 
Falbe among other things drew a map of the 
area (fig. 10) and made a water-colour of a 
Roman mausoleum for the Flavia family 
(fig. 9). He also acquired a Roman lamp and a 
vase (figs. 11-12) and, as he did throughout the 
journey, copied down the Roman inscriptions 
he found at the site. In Makhtar he made a 
similar series of investigations and started off 
a minor excavation in the necropolis of the 
ancient town, where a num ber of Libyan in
scriptions were brought to light (fig. 13). At 
Bou Arada Falbe made a drawing of a Roman 
grave-stone which he later presented to 
Crown Prince Christian Frederik (fig. 14). On

10 May 1838 Falbe reached a ruined area 
named Flanschir Harath, which is the actual 
ruin of the Roman town of Segermes, the fo- 
cus of the present Danish inter-disciplinary 
research project (fig. 15). To Falbe, naturally, 
this was merely an area of ruins similar to 
many others, and his observations of the site 
are not particularly detailed. The most inter- 
esting is the copy of four Roman inscriptions 
(figs. 16-17). One of the stones concerned has 
been lost since 1838 and another has only sur- 
vived in part.

For a num ber of reasons Falbe himself did 
not succeed in publishing a report of his dis- 
coveries, but the Falbe material is now being 
subjected to academic study. This work is im- 
portant because some of the monuments and 
inscriptions which Falbe recorded have since 
been lost. Moreover, the documents contain 
much information about social conditions in 
Tunisia in 1838 which will be of great interest 
to the present inhabitants of the country. Fi
nally, a publication of Falbe’s observations will 
confirm his reputation as one of the great 
Danish archæologists and topographers 
through the ages.



En byhøj i Thy
Jernalderbebyggelsen ved Vestervig kirke
A f C . L. V e b æ k

I årene 1961-65 foretog Nationalmuseet un
der ledelse af den, der skriver disse linier, en 
om fattende undersøgelse af en del af en me
get stor byhøj fra jernalderen um iddelbart 
nord for Vestervig kirke i Thy. Indtil nu har 
der — desværre -  ikke foreligget nogen egent
lig publikation af denne undersøgelse ud over 
nogle referater i beretninger fra arkæolog
kongresser, hvor jeg i foredragsform  kort har 
fremlagt resultaterne, sådan som de da teg
nede sig. Imidlertid har der gennem årene -  
og særlig de sidste -  været arbejdet mere ind
gående med materialet, særlig ved museums
inspektør Flemming Kaul og til dels ved for
fatteren, hvorved meget nu ligger klarere end 
før, og på en række punkter har tidligere op
fattelser måttet revideres. Selv om der stadig 
er en del arbejde, der må gøres før den ende
lige publikation af dette om fattende m ateria
le, der foruden talrige notater i marken også 
om fatter flere hundrede tegninger, mere end 
tusind fotografier og det store fundmateriale 
af oldsager, særlig keramik, findes det dog ri
meligt på dette tidspunkt at bringe en rede
gørelse for denne vigtige arkæologiske under
søgelse i Nationalmuseets Arbejdsmark.

Begyndelsen til det hele var et større vej
arbejde, som vejvæsenet i det daværende T hi
sted Amt påbegyndte i efteråret 1961. I for

bindelse med dette arbejde skulle vejen, der 
fra Vestervig fører nordpå mod Thisted, om
lægges, så den ikke fik det skarpe sving nord 
og øst omkring Vestervig kirke som i det hidti
dige vejforløb. Det var planen at rette vejen 
ud, så den kom til at løbe om trent nord-syd, 
men herm ed måtte man gennemskære en 
større, noget udfladende banke, et par meter 
høj, lige nord for kirken. Denne banke, der 
var dyrket, viste sig imidlertid at være en by
høj, hvis eksistens ikke forud var kendt. Nogle 
unge lærere ved skolen i Vestervig bemær
kede, at der i vejgennemskæringens sider var 
tydelige, tykke kulturlag, med mange stenlæg
ninger over hinanden, og med lerkarskår og 
andre oldtidslevn. Gennem skolens davæ
rende leder, skoleinspektør Riis-Olesen, skete 
der straks anmeldelse til Nationalmuseet, og 
forfatteren blev omgående sendt til stedet.

Det hele så ret håbløst ud. Den nævnte vej
gennemskæring var helt gennemført til under 
undergrundsniveau. Det skønnedes, at ca. lA  
af den oprindelige byhøj var totalt bortgravet, 
og man var allerede i gang med bulldozere 
med at gennemføre en tilsvarende vejgen
nemskæring i øst-vest for at få forbindelse 
med vejen fra H urup, idet man samtidig gra
vede ind både fra øst og fra vest. Der var i 
første omgang ikke andet at gøre end straks at 
gå i gang med en nødudgravning for at 
redde, hvad reddes kunne. Men dels viste det 
sig meget hurtigt, at lokaliteten var af den 
største arkæologiske interesse, dels at fortsat 
vejarbejde på stedet faktisk totalt ville øde
lægge den del af byhøjen, der endnu stod til
bage øst for vejgennemskæringen i nord-syd, 
så ved forhandlinger med vejvæsenet -  og ved 
megen velvilje fra dettes side -  lykkedes det 
midlertidigt at få standset vejbyggeriet, og det 
blev nu muligt at få foretaget en mere om
hyggelig, systematisk undersøgelse på stedet.

Ingen kunne imidlertid i begyndelsen fore
stille sig, at det skulle blive en så langvarig og
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Fig. 1. Udsigt over byhøjen fr a  kirketårnet (fra syd) foråret 1963, efter at der i det væsentlige er afdækket til bebyggelsens 
fase 5.

Fig. 2. Udsigt over det un 
dersøgte område (fra kirke
tårnet, fra  syd) sommeren 
1965, efter at selve udgrav
ningen er afsluttet, og væg
gene i de fredede hustomter 
markeret med græstørvsvolde. 
Vest fo r  vej gennemskæringen 
ses den bevarede del a f  byhø
jen.
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så vanskelig arkæologisk undersøgelse, men 
rent faktisk kom udgravningsarbejdet til at 
vare lige til sommeren 1965 næsten uden af
brydelse, bortset fra de mest barske vintermå
neder. I mellemtiden var det øst-vestgående 
vejprojekt blevet opgivet, eller rettere ændret, 
så vejen nu kom til at løbe lidt nord for byhø
jen. Til gengæld blev der senere på en del af 
det undersøgte areal og om rådet um iddelbart 
øst-nordøst herfor anlagt to store, meget sær
prægede, rotundeagtige forsænkede parke
ringspladser til brug for m enigheden og be
søgende i Vestervig kirke.

Udgravningen af den østlige del af byhøjen 
ved Vestervig kirke kom til at omfatte ikke 
m indre end ca. 2.500 n r. Dette skønnes at 
omfatte ca. 2/s af den samlede byhøj. Henved 
’/5 er som nævnt helt bortgravet ved vejar
bejde, men tilbage står den del af byhøjen, der 
ligger vest for amtsvejen, mellem denne og 
Set. Thøger kirkegård, og som skønnes at 
være af nogenlunde samme omfang som den 
undersøgte del af bebyggelsen, altså ca. % af 
byhøjen. Dette sidste om råde er totalt fredet 
for frem tiden, dog at der som hidtil kan dyr
kes på stedet. Inden for den i øvrigt udgra
vede del af byhøjen er bevaret (fredet) et lille 
areal længst mod sydvest, hvor udgravningen 
er stoppet op ved den fase af den samlede 
bebyggelse (kaldet fase 5), hvor husene (i 
hvert fald i den østlige del af bebyggelsen) er 
knyttet sammen med et meget fint og velbyg
get system af brolagte gader, og hvor de en
kelte huse tegner sig klart med jordvægge, 
indgangsbrolægninger, dørm åtter af små 
sten, lerforede arnesteder og særlige afløbssy- 
stemer. Der er her bevaret tre huse med om
liggende gader, og hvor græstørvsvæggene 
har stået, er disse m arkeret ved lave græs
tørvsvolde. Der er um iddelbart adgang til det 
fredede område, og mellem husene og amts
vejen vil kunne ses en del kværnsten af for
skellige typer, amboltsten o.a., der er frem 
kommet ved undersøgelserne, og som sekun
dært er placeret her. Til vejledning for de be
søgende er anbragt et større metalskilt og et 
antal mindre.

Det er i det foregående flere gange nævnt, 
at den arkæologiske lokalitet nord for Vester
vig kirke, som denne artikel handler om, er en 
byhøj. Dette ord har i de senere årtier — og

særlig efter fundet og undersøgelsen af byhø
jen  ved Vestervig -  vundet hævd i det arkæo
logiske fagsprog. Med ordet byhøj menes et 
sted, hvor der gennem den ældre jernalder 
(og undertiden -  som i Vestervig -  både lidt 
længere tilbage, til yngre bronzealder, og lidt 
ned i germansk jernalder) kontinuerligt, eller 
med mindre afbrydelser, har fundet bebyg
gelse sted på samme, mindre område, således 
at forstå at man har bygget huse, oven på og 
ind over hinanden. Når et hus var blevet ned
slidt, eller man af en eller anden grund har 
ønsket at ændre det, er de gamle græstørvs
vægge blevet udjævnet, hvorefter der er an
lagt nye gulve, arner, indgangsbrolægninger 
o.a. og nye græstørvs vægge. Dette har i for
bindelse med aflejring af affald igennem år
hundreder bevirket, at terrænet, hvor bebyg
gelsen findes, efterhånden har hævet sig over 
omgivelserne og nu frem træder som en mere 
eller m indre klart m arkeret forhøjning i land
skabet.

Fænomenet kendes mærkeligt nok hidtil 
kun fra Sydthy. Det skal imidlertid her ind
føjes, at byhøje fra jernalderen utvivlsomt 
også findes andre steder i landet -  man er blot 
ikke blevet opmærksomme på dem, idet dog i 
hvert fald en enkelt jernalderbebyggelse uden 
for Thy faktisk nu er ved at blive erkendt som 
bvhøj: Sorte Muld på Bornholm. Før fundet 
ved Vestervig kirke kendte man kun et fåtal af 
disse byhøje. Den første fandtes i Ginnerup 
allerede i 1922, hvor der blev foretaget ud
gravninger først ved Hans Kjær, senere ved 
Gudm und Hatt. Senere kom flere til, bl.a. -  
medens vi endnu gravede ved Vestervig — ved 
Hurup, hvor der gennem flere år blev fore
taget om fattende undersøgelser ved Aino 
Kann Rasmussen og K. Salewicz. Omkring 
1970 foretog A. Kann Rasmussen og Sv. Thor- 
sen en større rekognoscering i Sydthy med 
henblik på at påvise flere byhøje, og det sam
lede antal nåede da også op på henimod 40. 
Siden er endnu flere byhøje kommet for da
gen, herunder en af betydelig størrelse ved 
Heltborg, delvis udgravet 1981-82 af Museet 
for Thy og Vester Han H erred ved Jens-Hen- 
rik Bech.

Til dato er det dog kun et lille antal af de 
thylandske byhøje, der er udgravet, og ingen 
af dem fuldstændigt. Der ligger her en op-

26



27



WÊÊm

Fig. 4. Husene 16 (ved bille
dets midte) og 11 (i baggrun
den), med omgivende brolagte 
gader, set fra  nord-nor døst.

gave for fremtidens arkæologer: en total-ud- 
gravning af en byhøj. Men en sådan under
søgelse ligger nok ikke lige om hjørnet, da 
den under alle om stændigheder vil være et 
meget langsommeligt og kostbart arbejde, 
idet en sådan udgravning så godt som helt bør 
foretages ved håndkraft, ved afgravning og 
afskovling med skovle og graveskeer i ganske 
tynde lag, og med registrering, tegning og fo
tografering af alt, der måtte dukke op: hus
gulve, husvægge, arner, stenbrolægninger af 
enhver art, herunder gader og indgangsbro
lægninger til de enkelte huse, og ikke at for
glemme oldsagerne, der i en byhøj sædvanlig
vis mest vil omfatte keramik, men også om
fatter genstande af f.eks. jern  og træ.

I Vestervig -  for nu at vende tilbage til 
denne byhøj — foregik undersøgelsen som 
ovenfor anført. Der blev så vidt muligt gravet 
over store flader, men ikke nødvendigvis til 
samme bebyggelsesniveau samtidigt. Da al 
gravning blev udført med håndkraft, og for at 
arbejdet kunne skride fremad i et nogenlunde 
rimeligt tempo, var det nødvendigt med en 
stor arbejdsstyrke. Der var til stadighed be
skæftiget 4-10 arbejdsmænd fra Vestervig

med A. Bjerre-Christensen, Thisted, som for
mand, samt et større eller mindre antal arkæ
ologer. Da jeg nødigt vil glemme nogen, skal 
ingen navne nævnes her. Bortset fra en kort 
periode i sommeren 1962 var det forfatteren 
til denne artikel, der forestod arbejdet, og 
som udførte de fleste tegninger i marken og 
optog de fleste fotografier samt gjorde stør
stedelen af notaterne vedrørende udgravnin
gens forløb. Ansvaret for fejl, der desværre 
nu ses at foreligge i forbindelse med det me
get komplicerede udgravningsarbejde, er 
alene mit.

Der skal ikke lægges skjul på, at udgrav
ningen af den østlige del af den store byhøj 
nord for Vestervig kirke var vanskelig og ind
viklet, til dels på grund af forstyrrelser i nyere 
tid, særlig i forbindelse med det foran be
skrevne vejarbejde, men på den sydlige del af 
arealet også i middelalderen, således som der 
kort redegøres for senere i denne artikel. Og 
så var der naturligvis også de større eller min
dre ødelæggelser, der var sket allerede i je rn 
alderbebyggelsens tid, og som hænger sam
men med de ændringer af huse, gader o.a., 
der fandt sted gennem århundrederne.
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Allerede på et tidligt stadium af udgravnin
gen blev det klart, at det ville være muligt at 
udskille en række faser i bebyggelsen, fra de 
ældste spor, der må tilskrives bronzealderen, 
til de yngste, der med sikkerhed kan dateres 
til ældre germansk jernalder (5. årh. e.Kr.), 
både ud fra oldsagsmaterialet, men også di
rekte gennem C-14 bestemmelser. I alt kunne 
der stratigrafisk udskilles 9 faser; m edregnet 
underfaser bliver tallet mindst 11 eller 12 fa
ser. Ved tegning af faserne i marken (hvilket 
skete på millimeterpapir) blev der så vidt m u
ligt søgt sammentegnet de huse, veje, stenlæg
ninger o.a., der skønnedes samtidige. Og ef
ter en revision af materialet er der foretaget 
en rentegning (på hvidt tegnepapir, med 
tusch) af alt, der skønnes at være samtidigt, af 
hver fase for sig. Det er blevet til ikke mindre 
end 125 rentegninger i A2 format. Desuden 
er der for hver fase udarbejdet en oversigts- 
planche i form af fotostater i AO format. Det 
store rentegningsarbejde er i det væsentlige 
udført af topograf P. Færch Magnussen, hvem 
jeg er megen tak skyldig.

Der er i den udgravede del af byhøjen regi
streret i alt 24 huse, num m ereret 1 ff., efter
hånden som vi fandt dem. Hvor der under et 
hus blev fundet et andet i lidt lavere niveau, 
men med samme, eller om trent samme, be
liggenhed, størrelse og udform ning, da har et 
sådant hus bevaret num m eret på det overlej
rende, yngre hus, men blot med angivelse af, 
hvilken byggefase det pågældende hus havde, 
dels inden for det enkelte hus, dels inden for 
den samlede bebyggelse. I et enkelt hus -  hus 
3 — i den nordlige del af bebyggelsen, og be
liggende på det højeste sted i det oprindelige 
terræn, er konstateret 8 faser plus 2 under
faser, hvortil kommer den såkaldte under- 
grundsfase (fase 9). Det er dette hus, der er 
nøglehuset i hele faseopdelingen, og det er 
faktisk kun her, at alle de udskilte faser er 
konstateret. Det skal bemærkes, at andre ar
kæologer måske ville have valgt fortløbende at 
num merere de enkelte huse, efterhånden 
som man fandt nye gulvniveauer, med nye 
arner og til dels ændrede væg- og vejforløb. 
Ved en sådan num m erering ville antallet af 
huse inden for det undersøgte område i Ve
stervig havde været omkring 50.

Adskillelsen af de enkelte byggefaser i Ve

stervig var -  selv i hus 3 -  særdeles vanskelig 
både i marken og ved tegnebrættet, men én 
fase synes dog helt sikker, og det er den, der 
har fået betegnelsen fase 5, et afsnit, der i tid 
synes at kunne placeres sent i ældre romersk 
jernalder i tiden mellem ca. 150-200 e.Kr. I 
denne fase findes der nemlig et ikke alene for 
Vestervigs vedkommende, men også i forhold 
til alle andre hidtil kendte jernalderbebyggel
ser her i landet helt enestående system af vel
byggede, smukt brolagte veje eller gader, der 
har forbundet de enkelte huse, og som i flere 
tilfælde har gået helt rundt om husene. De 
huse (gulvniveauer), der um iddelbart knytter 
sig til dette vejsystem, må alle være samtidige. 
Dette betyder ikke nødvendigvis, at de alle er 
bygget på én gang; således synes det velbe
varede sydligst registrerede hus (hus 11, der 
er et af de 3 bevarede på stedet) at være op
ført lidt senere end de um iddelbart nord her
for liggende huse 15 og 16; i hvert fald er 
gaderne rundt om hus 11 yngre end de nord- 
ligere vejforløb, ja  ses tilmed at være anlagt i 
flere omgange. De brolagte gader i fase 5 er 
som sagt enestående, og de repræsenterer et 
for deres tid højt teknisk stade. Gaderne er 
lagt omhyggeligt, med større eller m indre 
sten, der på oversiden som oftest er flade eller 
svagt rundede og næsten altid helt glatte. En 
meget stor del af disse vejsten er -  ret over
raskende -  vandrullede sten, der ikke kan 
være opsamlet på stedet, men som må være 
bragt hertil langvejs fra, fra stranden fem ki
lometer borte. Det samme gælder de mange 
små, ofte aflangt rundede strandsten, der dels 
er benyttet til at udfylde hullerne mellem de 
større sten i gaderne, dels til fremstiling af 
meget elegante, særprægede sten-måtter, der 
er lagt i sildebensmønster i døråbningerne, og 
som udelukkende synes knyttet til faserne 4 
og 5. Sildebensmåtterne er et bygningsele
ment, der synes særegent for Vestervig.

I forbindelse med omtalen af de fine bro
lagte gader i bebyggelsens fase 5 vil det være 
på sin plads her at nævne, at der også findes 
vej- eller stikonstruktioner både før og efter 
denne fase. Men disse stenlægninger har ikke 
den sammenhængende karakter som i fase 5. 
I de ældste, nederste faser er der mest tale om 
udstrakte, uregelmæssige stenlægninger af 
gennemgående forholdsvis små sten, særlig i
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Fig. 5. Den vestlige del a f  
hus 11 med omgivende bro
lagte gader; bagest hus 15, set 
fr a  syd.

terræ net nord og syd for hus 3; i de yngre og 
yngste faser er det udelukkende enkeltrækker 
af til dels meget store trædesten, der forbin
der nogle af husene, således 1 og 2 længst 
mod øst, men større sammenhængende syste
mer er ikke konstateret.

Der er allerede gjort rede for, hvorledes Ve- 
stervig-byhøjens fase 5 m arkerer sig ved det 
fornemme system af brolagte gader, og ved 
de specielle sildebensmåtter. Men det skal 
også her nævnes, at der til fase 5 -  og til dels 
den overlejrende, lidt yngre fase 4 -  knytter 
sig nogle meget specielle, ikke tidligere og an
detsteds påviste stenbyggede afløbskanaler. — 
I det allernordligst beliggende hus (registre
ret som nr. 7), hvoraf desværre en væsentlig 
del mod vest var helt bortgravet ved vejarbej
det, blev der i den sydlige del af huset, tæt øst 
for en imponerende indgangsbrolægning, af
dækket en forholdsvis bred kanal, der var 
bygget af kantsatte sten med bundfliser og 
dækket af store, flade sten i kanalens forløb 
gennem den 1 m brede græstørvsmur. Denne 
kanal ophører uden for husmuren. Kanalen, 
der i øvrigt efter undersøgelsen blev flyttet og

Fig. 6. Indgangsbrolægning og sildebensmåtte i den 
nordlige del a f  hus 15, nærbillede fra  nord.
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Fig. 7. Det stensatte afløb fra  hus 7 (4 .fase), set fr a  syd.

genopbygget på det fredede areal længst mod 
sydvest, kan kun fortolkes som en afløbskanal. 
Hvad der er løbet ud her, er usikkert; måske 
har det været ajle fra en i givet fald ganske 
lille og ukarakteristisk staldende -  der var fak
tisk lergulv, hvor der normalt i staldenden af 
et jernalderhus ville være jordgulv. Men der 
er også den mulighed, at der i dette hus har 
fundet en håndværksmæssig produktion sted, 
der har krævet et særligt afløb. Herom nær
mere i et efterfølgende afsnit.

I det ganske lille, meget klart afgrænsede 
hus 16 findes der i den samlede bebyggelses 
fase 5 et andet stensat afløb, der er gået ud 
under husm uren mod nord og derefter -  
uden for huset -  er bøjet direkte mod øst som 
en ganske smal stensat åben rende, der har 
fortsat tværs over den lange nord-sydgående 
gade øst for husene 11 og 16, hvorefter den 
fortaber sig i terrænet øst for denne gade, der 
i øvrigt også på denne strækning synes at af
grænse den samlede bebyggelse i fase 5 mod 
øst (se fig. 4). Da hus 16 er ganske lille, og da 
det helt klart gennem sit lergulv og tilstede

værelsen af en lerklædt arne må tolkes som et 
beboelseshus, synes afløbet her ikke at kunne 
have noget at gøre med husdyrhold. Der må 
være en anden forklaring; måske kan det 
være en sanitær indretning, måske har det no
get at gøre med en eller anden produktion, 
måske noget helt tredje. Spørgsmålet er 
åbent. Det samme gør sig gældende ved hus
11, det meget velbevarede hus længst mod 
syd. Her findes i den østlige ende, gennem 
sydmuren, en stensat rende, der i væggen må 
have været stendækket. Afløbet fortsætter 
som en åben rende, til dels foret med små 
strandsten, ud gennem den brolagte gade ved 
den store, kraftige indgangsbrolægning, for 
at udtømmes i et større rektangulært bassin, 
sat af 2 store sten i hver langside og 1 for 
enderne. To af disse sten er for øvrigt gamle 
skubbekværne. Sten kisten har en bundbe
klædning af ganske små strandsten, af samme 
art som i sildebensmåtterne.

Den her beskrevne stenkonstruktion, der 
foreløbig er uden sidestykke, opfattede for
fatteren først som en slags sivebrønd. Men
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Fig. 8. Udsnit a f  den sydlige del a f  
hus 11, og partiet umiddelbart syd 
herfor, med den store indgangs
brolægning, inden fo r  hvilken en 
sildebensmåtte. Th. i billedet af- 
Ijbsinstallationeme, med det store, 
stensatte bassin, set fra  syd.

dels har dette bassin -  sådan som det har vist 
sig — faktisk dårligt kunnet fungere som sive
brønd, dels er der et forhold, der gør sig gæl
dende, og som måske tillader en tolkning, 
som min m edarbejder Flemming Kaul er 
fremkommet med. Sagen er den, at der i den 
stensatte kasse blev fundet et meget stort antal 
lerkarskår, hvoraf de fleste har vist sig at være 
af ét og samme meget store lerkar, netop så 
stort, at det har kunnet stå i og næsten ud
fylde stenbassinet. Man må da tænke sig, at 
dette lerkar har været en beholder, der skulle 
opsamle det, der løb ud gennem afløbet, og 
som man åbenbart har skullet bruge til et eller 
andet formål. Spørgsmålet melder sig så atter: 
hvad var det, der skulle afledes? Var det ajle 
fra et dyrehold, eller var det noget særligt, der 
stod i forbindelse med en eller anden pro
duktion -  men hvilken? Hus 11 er noget større 
end hus 16, men har som dette klart karakter 
af bolig, med arne og lergulv, så sandsynlig
heden for, at den østlige ende har haft stald, 
synes ringe. En sikker forklaring på fænome
net synes ikke mulig for nærværende.

De fleste af de ved Vestervig undersøgte

huse er gennem det meste af jernalderbebyg
gelsen af typen med græstørvsvægge, gen
nemgående 1 m eller lidt mere i bredden. I 
alle de erkendte huse er der fundet arner, i 
form af lave, rundede lerforhøjninger, hvi
lende på en pikning af småsten. I mange til
fælde har arnen været ornam enteret, i smalle 
indridsninger (afstregninger), så der frem 
kom rektangulære felter, det ene inden i det 
andet, undertiden tre, og i et enkelt tilfælde 
med en smuk stempelornamentik, dækkende 
det inderste felt. Når et hus eller en husende 
er forsynet med en arne, og gulvet er ler- 
klædt, tolkes dette altid som udtryk for be
boelse under en eller anden form. Hvis huset 
er langt, med en klar beboelsesende i den 
vestlige del, kan husets østlige ende frem- 
træde med jordgulv, og denne del af huset 
opfattes da som staldende. Et sådant større 
hus med en boligende og en staldende blev 
der i Vestervig faktisk kun erkendt ét sted, 
nemlig hus 3, der gennem de mange århun
dreder, det eksisterede, ikke forandrede sig 
meget. Alle de andre huse i Vestervig var gen
nemgående noget mindre og havde alle (må-
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Fig. 9. Nærbillede a f  den østlige del 
a f  den ornamen terede, lerklædte arne 
i hus 3 (6. fase), set fr a  nord.

Fig. 10. Arnepikninger i hus 3, fase 
4 og 5, med et par sakrale lerkar 
(den runde cementpæl er et Geodæ
tisk Institut-målepunkt).
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ske med en enkelt undtagelse) karakter af kun 
at være bolig. Dette særlige forhold: at der i 
en byhøj kun er konstateret ét langhus med 
stald, men i øvrigt kun m indre huse, der i 
hvert fald i det væsentlige må opfattes som 
boliger, har givet anledning til fremsættelse af 
den opfattelse (af andre arkæologer), at der 
ikke er tale om nogen egentlig landsby med 
flere landbrugsbedrifter, men om en enkelt 
storgård, hvor der gennem tiderne kun har 
eksisteret ét hus med bolig og stald i samme 
bygning -  storbondens -  men samtidig et an
tal m indre huse med forskellige funktioner 
knyttet til storgården. Det er et spørgsmål, 
der ikke umiddelbart kan afgøres, og som jeg 
derfor indtil videre vil lade stå åbent. Men det 
skal dog straks siges, at da kun en del -  vel 
faktisk kun ca. 2/s -  af byhøjen ved Vestervig er 
undersøgt, da kan man ikke på forhånd ude
lukke, at der dels i den ved vejarbejdet bort- 
gravede del af byhøjen, dels i den bevarede 
vestlige del har ligget ét eller flere andre huse 
med en staldende.

Der er i det foregående givet en kort be
skrivelse af de lerklædte arner ved Vestervig. I

fortsættelse heraf kan anføres, at der i flere af 
arnerne, i stenpikningerne under lerbeklæd
ningen, blev fundet små lerkar — således i hus 
3, hvor der i to faser umiddelbart over hinan
den blev fundet sådanne kar, der utvivlsomt 
må opfattes som husofre. I dem må der have 
været mad og drikke; det kan nævnes, at der i 
det ene af de her afbildede sakrale lerkar 
fandtes hasselnødder. Dette forhold kendes 
mig bekendt enkelte andre steder i landet. Til 
det fund, der nu kort skal nævnes, kendes der 
kun én parallel, nemlig fra et bopladsfund på 
Bornholm. Det drejer sig om kraniet af en 
hest og de utvivlsomt til samme hest hørende 
mellemfodsben med tåknogler, der fandtes 
nedgravet samlet, under staldenden af en af 
de ældste faser af hus 3. Disse hesteknogler 
må utvivlsomt -  på samme måde som de små 
lerkar -  betegnes som et husoffer.

I den sydlige del af udgravningsområdet, 
syd for hus 11, blev der konstateret en del for
styrrelser af kulturlagene fra jernalderen. 
Disse forstyrrelser viste sig i hovedsagen at 
hidrøre fra en livlig aktivitet på stedet i ældre 
middelalder. Der blev bl.a. fundet talrige

Fig. 11. Hestekranium og 
mellemfodsben med tåknog
ler (ligeledes a f  hest), ned
gravet under staldenden a f  
hus 3 (7. fase).
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fragm enter af kvadersten, der må sættes i for
bindelse med opførelsen af det meget store og 
prægtige bygningsværk Vestervig kirke om
kring 1200 e.Kr. Til den samme byggevirk
somhed hører to brønde, hvoraf den ene er 
sat af sten, den anden -  på det dybeste sted i 
en naturlig sænkning -  af træ, i form af en 
stor stavtønde, uden bund. Materialet til tøn
destavene er af museumsinsepktør Kjeld 
Christensen bestemt som ædelgran; sandsyn
ligvis er der tale om en vintønde fra Sydtysk
land eller Mellemeuropa. At tønden (brøn
den) er fra middelalderen, nærm ere betegnet 
tiden omkring 1200, bekræftes bl.a. gennem 
nogle vogndele, der fandtes inden i tønden; 
de er bestemt af museumsinspektør Per Ole 
Schovsbo. M iddelalder-stavbrønden var pla
ceret i bunden af en større, naturlig lavning. 
Det væld, der findes her, har allerede været 
benyttet som vandingssted i oldtiden, før jern
alderbebyggelsens tid, hvad der frem går af de 
udstrakte stenlægninger, der findes her i flere 
lag, og hvori der er fundet en del keramik, 
der kan dateres til yngre bronzealder.

Disse forekomster har ikke noget at gøre

Fig. 12. Sænkningen syd fo r  hus 11, 
med bronzealder stenlægninger og 
middelalderstavbrønd, set fr a  syd.

med selve byhøjen, hvis ældste egentlige fase 
tilhører slutningen af førromersk jernalder. 
At der har været bebyggelse på stedet allerede
i yngre bronzealder frem går ikke alene af de 
nævnte stenlægninger i den store sænkning, 
men også af i hvert fald to bygninger, der 
tegner sig meget klart i undergrundens ler i 
form af stolpehuller, vægriller o.a. En af disse 
bygninger, hus 22, hvis grundplan var næsten 
intakt, er en meget ejendommelig konstruk
tion, hvortil jeg  ikke kender nogen paralleller. 
Den bestod af en firsidet ramme med run 
dede hjørner, i form af en smal, gennemgå
ende kun 6-7 cm dyb vægrille. I denne væg
rille fandtes der mindst 300 små fordybnin
ger, der må være sporene efter nedram mede 
tynde pæle (grene), der måske har været dele 
af et vidjehegn. Tæt inden for vægrillen en 
rektangulær ramme med i alt 45 meget tyde
lige store stolpehuller, og inden for disse atter 
andre stolpehuller, hvoraf 4 særlig store skil
ler sig ud som en firkant over ca.6 ,5x3,2 m. 
Ved midten af bygningen fmdes en cirkelfor- 
met nedgravning, hvori der lå ildskørnede og 
sodede sten; det må være en bålplads, blot helt
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Fig. 13. Yngre bronzealderbygning, med vægrille og mange stolpehuller, set fr a  vest.

anderledes end de lerklædte arner fra jernal
derbebyggelsen. Bygningen kan dateres til 
yngre bronzealder, men en nærm ere bestem
melse af dens funktion er usikker. Over hele 
hus 22s areal, som på lokaliteten i øvrigt, fin
des der i undergrunden ardspor, der tyder på 
dyrkning på stedet helt tilbage til ældre bron
zealder, men der er dog ikke fundet spor ef
ter huse fra denne tidsalder, heller ikke fra 
yngre stenalder, selv om der på stedet er fun
det enkelte stenøkser o.a. fra neolitikum.

Som afslutning vil vi vende tilbage til selve 
byhøjen, til den alleryngste fase, 1, der er re
præsenteret bl.a. ved husene 1 og 2, der ligger 
længst mod sydøst på det undersøgte område, 
og som kun om fatter én fase. Disse huse er 
anlagt på gamle affaldslag, og de må tænkes 
opført som en naturlig udvidelse af bebyggel
sen på stedet, efter at der var fuldt udbygget

nærm ere centrum  af byhøjen. Alle husene i 
byhøjens fase 1 synes at være nedbrændt sam
tidigt, og det har sat punktum  for jernalder
bebyggelsen på stedet. Takket være det for
hold, at husene var brændt, var der her be
varet en hel del forkullet træ og korn, især i 
hus 1, der frem trådte klarest og kun lidt for
styrret. I det sidste hus blev fundet en 
mængde korn, ikke mindre end 46,658 kg, 
der placerer det som et af de største -  om ikke 
det største -  fund i sin art her i landet. Kun 
bestemmelsen af en mindre prøve af dette 
korn foreligger endnu (ved museumsinspek
tør David Robinson). Prøven var bemærkel
sesværdigt ren byg. Der er foretaget flere 
C 14-dateringer, både på brændt træ og på 
korn, og det giver en datering til 5. årh. e.Kr., 
måske første halvdel. Særlig fra hus 1 fore
ligger der et stort og repræsentativt keramik
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materiale i form af mange forskellige, hoved
sagelig mindre lerkar, der har stået på hus
gulvet. Dette keramikmateriale, der er blevet 
særligt analyseret af Flemming Kaul, viser ka
rakteristiske træk, der også kendes fra andre 
bebyggelser fra ældre germansk jernalder.

Til allersidst lidt om bebyggelsens karakter 
og samlede alder. Som nævnt foreligger der 
på stedet fund, der går helt tilbage til stenal
deren, der er spor af bronzealderbebyggelse, 
og der er sporadiske fund fra de ældste perio
der af jernalderen; men først fra slutningen 
af førromersk jernalder (periode III) og ned i 
ældre germansk jernalder skabtes den egent
lige byhøj. Der er nogle usikkerhedsmomen
ter, men alt tyder dog på en kontinuerlig be
byggelse på stedet i tiden fra århundredet før 
Kristi fødsel og et halvt årtusinde frem, og det

er denne jernalderbebyggelse, der har skabt 
byhøjen ved Vestervig kirke med dens indtil 
1,5-2 m tykke kulturlag.

Alle fotos er optaget af C. L. Vebæk, der også 
har udført tegningen.
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SUM M ARY

A settlem ent-m ound in Thy
The Iron-Age structure near Vestervig Church

In the years 1961-65 the National Museum 
undertook a partial investigation of an Iron- 
Age site near Vestervig Church in Thy. Dur
ing a reconstruction of the road an intersec- 
tion was cut through a large flattened bank, 
whereupon it became apparent that the site 
was in faet a settlement-mound — a phenom- 
enon previously known almost exclusively 
from Southern Thy. By a settlement-mound is 
meant a place where buildings have existed -  
continuously or with interruption — through- 
out many centuries, so that in the course of 
time thick culture-layers have been built up, 
and the site now appears as a raised area of 
ground; at Vestervig there was a culture-layer
2 metres deep. About ’/s of the settlement- 
mound was estimated to have been comjoletely 
dug away during the road-works, about 2/s (ap- 
prox. 2500 m2) was partially excavated, and 
the rest of the settlement-mound, west of the 
road, was put under protection. The protec- 
tion also covers a small part of the excavated 
area, since the investigation came to a halt at 
the limit of one of the clearest construction-

levels; there one can see the outlines of 3 
liouses with fireplaces, drainage systems and 
paved streets which surround the houses. The 
original walls are m arked by turfed rid ges 
(fig. 12).

In all 24 houses were registered in the 
course of the investigation. It was possible to 
distinguish about a dozen phases in the com- 
position of the settlement-mound, but only in 
a single house (reg. no. 3), in faet the highest- 
lying of the houses, was it possible to trace all 
the phases. Only in relation to that house, no. 
3, could one speak of living quarters in the 
western end and a stable-end at the other; all 
the other houses had the characteristics of 
dwellings. It has been put forward as a possi- 
bility that this was a large farm, including this 
main house, and that it alone had stables, 
while the other houses had different func- 
tions connected with farming on a large scale. 
It must be said, however, that as only a part of 
the site has been excavated, it cannot be ex- 
cluded that in the section destroyed by the 
road-works, or in the still-preserved section of
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the settlement-mound there eould lie one or 
possibly several larger houses with living-and 
stable-areas, so that we might here be dealing 
with a genuine village society. Nearly all of the 
houses have had tu rf walls, of an average 
thickness of 1 metre or slightly more, with clay 
floors (apart from in the stable-end of house 
no. 3) and clay-lined flre-places built on rub
ble paving. Several of the flre-places were dec- 
orated, and in some of them stood small pot
tery vessels which must be interpreted as 
having a ritual significance, perhaps as house- 
offerings. Another house-offering is a horse- 
skull and some other horse-bones which were 
buried together under one of the oldest 
phases of house 3.

The most certain and clear of all the con- 
struction periods in the settlement-mound at 
Vestervig Church is what is described as phase 
5, which falls at the end of the earlier Roman 
Iron Age. In this phase the houses were 
linked together by an extensive system of well- 
built paved streets. To the same phase in the 
settlem ent-mound’s history belong several 
large paved entrance areas, and also some 
»stone mats«, in the actual walls, made out of 
small oblong, rounded beach-pebbles, laid in 
herring-bone pattern. These herring-bone 
mats seem to be peculiar to Vestervig. The 
same is true of some well-constructed stone- 
built drainage arangements found in house 7 
(phase 4) and in houses 11 and 16 (both phase 
5). At house 11, besides a stone-built outlet 
running through the wall, continuing into an 
open gutter across the Street, there was also a 
rectangular stone basin form ing the end of 
the drain, in which there seems to have stood 
a very large earthenware vessel in which 
would be collected all that was to be disposed 
of, and which evidently was to be used for 
some other — unknown — purpose (fig. 8).

Both before and after the Iron-Age settle
ment there were activities of various kinds on

the site. There are culture-traces going back 
as far as the later Stone Age, in the form of 
flint tools; there are traces of ploughing by 
ard (probably in the early Bronze Age) and 
there are house-sites from the late Bronze 
Age. Use was also made, in this latter period, 
of a natural hollow with a spring where stone 
flagstones had been laid to facilitate passage. 
In the same hollow in the later Middle Ages -  
around 1200 — there was a well in the form of 
a dug-down hollowed-out trunk of silver fir, 
and in the same period work was done on the 
site inter aha for the production of ashlars for 
the large and splendid Vestervig Church (fig. 
12).

To return  to -  and conclude the report on -  
the settlement-mound, the latest phase of 
Iron-Age settlement (phase 1) thus lies in the 
early Germanic Iron Age (probably the first 
half of the 5th century A.D.), determined by 
ceramic identification and direct C14 analyses. 
At that time, when the settlement was un- 
doubtedly situated close to the centre of the 
settlement-mound, single houses were erected 
on old refuse-layers at the south-eastern edge 
of the building-area, including the very dis- 
tinet house 1, from which has been found a 
quantity of pottery and a very large amount of 
burned grain. House 1 was in faet a burned 
site, and at the same time as this house went 
up in flames, all the rest of the buildings also 
seem to have burned down, marking the end 
of the Iron-Age settlement-mound at Vester
vig. I here are some points of uncertainty, but 
there seems to be a basis for supposing that 
the settlement-mound represents a contin- 
uous dwelling-site from the end of the pre- 
Roman Iron Age (period III) down to some 
time in the Germanic Iron Age, in all a time- 
span of half a millenium.
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Spejlene i Selsø Riddersal
A f  B e a t e  K n u t h  F e d e r s p i e l  o g  P e r  H a d s u n d

Fig. 1.

Selsø Slot ved Skibby er i besiddelse af to ba
rokspejle. Efter konservering og restaurering 
ved Nationalmuseets Bevaringssektion er de 
nu atter tilbage i deres oprindelige omgivelser 
i riddersalen, hvor de i mere end 250 år har 
prydet rummet sammen med Heinrich 
Krocks malerier og de velbevarede barokm ar
m oreringer (fig. 1). Konserveringen og re
staureringen af spejlene gav anledning til en 
større undersøgelse af deres teknologi- og 
kulturhistorie, som i det følgende vil blive 
kort refereret.

De to spejle er begge signeret og dateret 
Paris 1733, og udgør i deres velbevarede til
stand et vigtigt vidnesbyrd om 1700-tallets 
spejle både i teknisk og kulturhistorisk hen

seende. Teknisk er det måske især selve spejl
glasset, der tiltrækker sig opmærksomheden: 
amalgambelagt glas i så store form ater var sta
dig i 1700-tallet en sjælden og uhyre kostbar 
ting. Men også rammeværkets billedskærer- 
og forgylderarbejde rum m er vigtige oplysnin
ger og vidner desuden om et meget højt 
håndværksmæssigt niveau.

Spejlene har hver en indskrift med kul på 
chassis’ets forside bag selve glasset. På A spej
let er indskriften placeret øverst i gavlen og 
lyder: Montée par Garnier et Bonnemain et 
lannée 1733, le 22 aoust. I det midterste felt til 
venstre på samme spejl: Montée par Garnier 
et Bonnemain. Spejl B (fig. 2) har i øverste 
højre felt under gavlen en næsten identisk
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Fig. 2. E t a f  de afmonterede spejle 
tinder rekonstruktionen a f  de m ang
lende dele a f  billedskær er arbejdet.

indskrift: Montée par Garnier et Bonnemain 
et lannée 1733 le 21 aoust a Paris (fig. 3).

Vi får altså at vide, at spejlene er samlet den 
21. og 22. august 1733 i Paris af Garnier og 
Bonnemain. Hvad præcist udtrykket »mon
tée« dækker i denne sammenhæng er langtfra 
klart. Betyder det f.eks. at Garnier og Bonne
main »kun« har samlet spejlene og m onteret 
dem med ram m er og beslag til ophæng, og 
således måske skal betragtes som en slags en
treprenører? Eller betyder det, at de også har 
udført snedkerarbejdet med chassis’et, billed
skærerarbejdet og forgyldningen af ram m e
værket, inden de har samlet hele herlighe
den.'' Og hvordan med selve spejlglasset? 
Fremstillet det har de næppe, da fremstillin
gen af spejlglas var et selvstændigt håndværk. 
Det er ikke utænkeligt, at de kunne have haft 
spejlglas på lager, som de har brugt til bestil- 
lingsopgaver.

Navnet Garnier er ikke ubekendt i forbin
delse med fransk kunstindustri. François Gar
nier var møbelsnedker og far til Pierre Gar
nier, som blev »maitre éboniste« i Paris 1742. 
Om den Garnier, som har medsigneret Selsø-

spejlene har noget med nogen af disse Gar- 
nier’er at gøre, er indtil videre uklart. Men 
selv om vi ikke ved mere om Garnier og Bon
nemain, er det vigtigt at vide, at vi befinder os 
i Paris i første halvdel af 1700-tallet. På det 
tidspunkt var spejlproduktionen i Frankrig 
den førende i Europa, efter at Ludvig den 
XIVs førsteminister Colbert med sin priori
tering af Frankrigs selvforsyning havde fået 
udkonkurreret den italienske spejlglasindu
stri. En så omfattende produktion af spejle, 
som der faktisk var tale om, forudsatte natur
ligvis en vis grad af rationalisering. Produktio
nen var delt op i flere delprocesser, som bl.a. 
indebar, at montering og tilvirkning af ram 
mer blev udført af guldsmede eller forgyl
dere, alt efter rammens karakter (fig. 4). At 
der dog har været en tæt forbindelse mellem 
spejlmager og forgylder, viser den kendsger
ning, at de fra 1680 var organiseret i samme 
laug. I den forbindelse er det også værd at 
huske, at Frederik IVs guldsmed Jean Henri 
de Moor i 1694 fik privilegium på at oprette et 
spejlmanufaktur på Christianshavn.

På denne baggrund ville det være noget
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forhastet at forsøge at fastslå, hvilken rolle 
Garnier og Bonnemain har haft i tilvirknin
gen af spejlene på Selsø. Det kan dog ikke 
være helt forfejlet at antage, at de kun har 
taget sig af den sidste del af processen: til
virkning af rammeværket og monteringen. 
Den høje grad af håndværksmæssig dygtig
hed, som kendetegner Selsø-rammerne peger 
også i den retning; de er udført af professio
nelle folk, som må have haft billedskærer- og 
forgvlderarbejde som deres speciale.

H vordan og præcist hvornår spejlene er 
kommet til Selsø Slot, kan vi kun gætte om. I 
1721 overtog Christian Ludvig Scheel von 
Plessen Selsø, som på det tidspunkt var et 
stort gods med rigelige indtægter fra landbru
get. Han foretog omfattende ombygninger af 
hovedbygning, porthus og borggård. Ombyg
ningerne afsluttedes 1734. Hovedbygningen 
undergik så væsentlige ændringer, at den helt 
mistede sit renaissancepræg fra 1570erne. Det 
var under ombygningen i 173Orne, at den nu
værende riddersal blev indrettet og prydet 
med Heinrich Krocks malerier og de pragt
fulde barokmarmoreringer. Det er ikke utæn
keligt, at spejlene er kommet til Selsø i for
bindelse med eller kort efter denne ombyg
ning. En gennemgang af Chr. Ludvig Scheel 
von Plessens privatarkiv har dog foreløbig 
ikke givet nærmere oplysninger om spejlene.

At spejlene er monterede i Paris behøver 
ikke at betyde, at de også er købt der af von

Fig. 4. Forgyldning a f  rammer i et 1700-tals værksted. Billedskærerarbejdet bliver krideret og forgyldt. Fra Diderots 
Encyclopædi (1751-1772).

Fig. 3. Detalje a f  chassis’et med indskriften : Montée par 
Garnier et Bonnemain et lannée 1733 le 21 aoust 
a Paris.

Plessen. Det falder um iddelbart for, at så
danne pragtspejle måtte være bestillingsarbej
der. Men at de skulle være bestilt specielt til 
Selsø Slot, forekommer lidet sandsynligt. Det 
er påfaldende, at spejlene ikke passer helt i 
målene til de vinduespiller, hvor de er an
bragt (og hvor de sandsynligvis har befundet 
sig, siden de kom til Selsø). De er lidt for 
brede, så en del af rammeværket rager ud 
over pillen og ses i modlys mod vinduesåb-
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Fig. 5. Østfløjen i beletagen på 
Fredensborg Slot. Det midterste og 
største a f  rummene (forgemakket til 
audiensrummet) var udstyret med 
store trumeaux-spejle, pragtfuldt 
indrammede og med tilhørende 
konsolborde. Den stærke hældn ing er 
karakteristisk fo r  barokkens ophæng 
a f  spejle og malerier. Detalje a f  
farvelagt tegning udført a f  
H . C. Lønborg og H. v. Rosenkrantz 
1729. Tilhører Fredensborg Slot.

ningen. Hvis de var særligt bestilt til dette 
rum, ville man formentlig have respekteret 
vinduespillernes mål.

Den mulighed må tages i betragtning, at 
spejlene kan være købt af von Plessen på en af 
hans mange rejser, hvor de måske tilfældigt er 
kommet ham for øje. Af arkiverne frem går 
det, at von Plessen ofte var i Ham burg, hvor 
han har gjort forskellige større indkøb til sine 
mange godser i Danmark. Det er ikke ude
lukket, at spejlene tidligt efter deres tilblivelse 
er kommet til Hamburg, hvor von Plessen kan 
have købt dem. Endnu en mulighed må over
vejes, måske som den sandsynligste: eftersom 
von Plessen tilhørte den snævre kreds om
kring hoffet, er det også muligt, at disse over
dådige spejle, som ikke står tilbage for de 
pragtspejle, der har prydet Fredensborg Slots 
kongelige gemakker (fig. 5), oprindelig kan 
have været bestemt til kongehuset, men af 
ukendte årsager er endt på Selsø.

Det er kendetegnende for barokken, at 
spejlet indgik som en vigtig del af rum indret
ningen. Ud over den arkitektoniske og deko
rative udnyttelse understregede spejlene 
rummenes rangorden og ejerens sociale posi
tion. Spejlkabinetter og spejlgallerier blev i lø
bet af 1700-tallet en yndet extravagance. Vi 
ved fra samtidige beskrivelser, at disse le- 
gemsstore spejle med deres mulighed for at 
udvide og opløse rummet, har virket dybt fas

cinerende på datidens mennesker. De stadigt 
foranderlige billeder, i hvilke beskueren selv 
optrådte -  lyslevende og dog uhåndgribelig, 
har i høj grad appelleret til barokkens forestil
lingsverden.

Med barokkens interesse for forandring og 
omskiftelighed er det ikke overraskende, at 
netop spejlbilledet har haft en central place
ring. Ikke alene i rumudsmykningen var 
spejlbilledet en ofte udnyttet effekt. Også ti
dens litteratur benytter spejlet igen og igen i 
fantasifulde metaforer. Det er også tiden for 
trom pe l’oeil (illusionsmaleri) og anamorfo- 
ser, dvs. billeder, der tegnes fordrejet og skal 
betragtes gennem f.eks. et spejl for at få deres 
korrekte form. Begge fænomener er udslag af 
den særlige form for illusionisme, som barok
ken dyrkede så intenst, og i begge spiller spej
let en afgørende rolle. Det er i barokken, ha
veanlæggenes labyrinter henrykker med de
res geometri og forvirring og mangfoldighed 
på én gang, helt i samme ånd som spejlene 
brugtes i interiørerne. Spejlbassiner, som i 
mægtige refleksioner gengiver udstrakte faca
der, eller hele arkitektoniske ensembler, har 
ofte være udnyttet i barokkens arkitektur og 
havekunst, ligesom de højt elskede »perspec- 
tives curieuses« -  også de en form for for
vrængning af virkeligheden. Forvanskningen 
dyrkedes til ekstremer i kabinetterne med de 
forvrængende spejle, hvor man kunne opleve
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Fig. 6. Støbning a f  en stor glasplade efter Perrots metode. I  baggrunden ses den specielle vogn, der brugtes til at 
transportere de glohede støbedigler. Fra Diderots Encyclopædi.

sig selv og omgivelserne i groteske narrebille
der. At spejlet samtidig har været opfattet 
som en slags »bevægeligt maleri«, får vi be
kræftet i samtidige tekster, bl.a. i en interes
sant beskrivelse fra 1651 af en festbanket op
levet i overdådige refleksioner i venetianske 
spejle. Sammenlagt giver det hele os et billede 
af barokken som en tid, hvor den visuelle op
levelse af verden må have spillet en ganske 
afgørende rolle.

At anlægge rumm ene »en lilade«, som vi 
ser det på tegningen fra Fredensborg Slot 
(fig. 5), er også et resultat af barokkens dyr
kelse af teatralske og visuelle effekter. Lige 
fra man træder ind, ser man hele suiten af 
rum i respektindgydende udstrækning, som 
det blev moderne i kølvandet på Ludvig den 
XIVs storstilede indretning af sine slotte. Så
danne rum  var efter deres rangorden prydet 
med spejle. Det er i audiensgemakkerne, i

herskabernes sovekamre (som samtidig ofte 
var audiensgemakker), i fornemme spisesale 
og riddersale, ligesom på Selsø, vi finder ba
rokkens spejle. De var dertil udstyret med 
pragtindram ninger, som langt overgik samti
dige malerirammer.

Spejlglas var umådeligt efterspurgt og til
svarende kostbart, hvilket bl.a. skyldtes frem 
stillingsprocessen. Spejlglas af den størrelse, 
som vi finder i Selsø-spejlene, var stadig i 
1700-tallet en sjældenhed. Der er tale om 
amalgamspejlglas, som efter indskriften at 
dømme (fig. 3) er fremstillet i Frankrig. Det 
var venetianerne, der i begyndelsen af 1500- 
tallet havde fundet ud af at lave amalgambe
lagt glas af en kvalitet, som gjorde de veneti
anske spejle efterspurgt i hele Europa -  klart 
og plant glas med en tydeligt spejlende foli
ering af tin og kviksølv. Flalvandet århun
drede senere var Frankrig blevet en hård kon
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Fig. 7. Slibning a f  spejlglas. En mindre glasplade trækkes hen over en større med sand og vand imellem. Oven på den 
mindre glasplade er med gips fæstnet en træplade med stenvægte. På træpladen er monteret et vandretliggende hjul, der 
tjener som håndtag. Som slibemiddel bruges finere og finere sand og sidst slemmet smergel. Fra Diderots Encyclopædi.

kurrent til Venedig. 1(5(55 grundlagde Ludvig 
den XIVs førsteminister Colbert en spejlglas
fabrik i Paris, og 7 år senere blev der udstedt 
forbud mod import af venetiansk glas.

Indtil slutningen af 1600-tallet var alt spejl
glas mundblæst. Man blæste en stor cylinder, 
som blev klippet op i den ene side og rettet ud 
til en rektangulær flade. Det var naturligvis 
begrænset, hvor stor en glasmasse, man 
kunne håndtere på den måde — en m eter på 
den længste led kunne de mundblæste spejl
glas ikke overstige. Men i 1687 blev der i 
Frankrig opfundet en metode til støbning af 
spejlglas, som fik afgørende betydning for 
den franske spejltilvirkning. Den italiensk 
fødte glasmester Bernard Perrot var ophavs
manden. Glasset blev støbt på en kraftig me
talplade og rullet ensartet ud med en stor me
talvalse (fig. (5). Metoden tillod fremstilling af 
glasplader, der var mere end dobbelt så store 
som de mundblæste plader.

Når råglasset var støbt, blev det slebet og 
poleret (fig. 7). Det støbte råglas er helt uigen
nemsigtigt og har en ru overflade. For at det 
kunne bruges som spejlglas, skulle der slibes 
flere millimeter af hver side, hvilket var over
måde besværligt (fig. 7). Efter slibningen blev 
glasset poleret med filtbeklædte klodser og 
pulveriseret jernoxyd.

Den egentlige spejlmagers opgave var at fo
liere glasset (fig. 8). På et belæggerbord med 
en plade af planslebet m arm or eller kalksten 
anbragtes et stykke tinfolie. Når folien var 
helt glat, hældtes flydende kviksølv ud over 
tinfolien i et 3-4 mm tykt lag. Den polerede 
glasplade blev derefter skubbet forsigtigt ind 
over det flydende kviksølv med den forreste 
kant netop neddyppet i kviksølvet. Når glas
pladen var på plads, blev den belastet med 
lodder for at trykke overskydende kviksølv 
bort. Senere skulle spejlet tørre med bagsiden 
opad, hvilket kunne tage op til en måned. Den
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Fig. 8. Foliering a f  spejlglas med tin og kviksølv. De to mænd yderst til venstre er ved at slibe kanterne på en glasplade, 
fø r  den skal belægges. Til højre er belæggeren ved at skyde en færdigslebet glasplade ind over det flydende kviksølv.

Fig. 9. Det ene a f  Selsø-spejlene ved nedtagningen. Det nederste a f  det store spejlglas har fåe t et slag og dele a f  
rammeværket mangler.

45



færdige belægning bestod af en fast legering 
af tin og kviksølv. Legeringer med kviksølv 
kaldes amalgamer, og spejle med kviksølvbe
lægning for amalgamspejle.

Folieringsprocessen var umådelig sund
hedsskadelig. Kviksølvforgiftning m edfører 
svære angreb på centralnervesystemet med 
påfølgende mangel på kontrol over det mo
toriske system, hukommelsestab og depres
sion. Forgiftningen kan til slut medføre dø
den. Kviksølvdampene har forpestet og for
kortet spejlmagernes liv. U nder disse uhygge
lige aspekter bliver en af spejlets mange sym
bolbetydninger -  memento mori (husk at du 
skal dø) -  ubehageligt konkret.

I betragtning af Selsø-spejlenes høje alder 
er deres bevaringstilstand god. Det skyldes til 
dels de ret stabile forhold, hvorunder de har 
befundet sig: et uopvarmet rum  med meget 
langsomme æ ndringer i tem peratur og luft
fugtighed. Alligevel har forholdene ikke altid 
været lige gunstige. De forringedes i vort år
hundrede; riddersalen blev bl.a. brugt til tør
ring af vasketøj, og stod delvis uden ruder; et 
fotografi fra 1950 viser et besynderligt syn: de 
to pragtspejle i et kornmagasin (fig. 10) -  et 
formål, riddersalen tjente i adskillige år.

Da Nationalmuseets Bevaringssektion på
begyndte konserveringen og restaureringen

af spejlene, manglede en del af rammevær
kets billedskærerarbejde, og i det resterende 
rammeværk havde grunderingen, hvorpå for
gyldningen er udført, stedvis løsnet sig fra 
træet, og var nogle steder faldet af. Den un
derste del af det ene spejl var knust (fig. 9). 
Problemet med det splintrede spejl lod sig 
ikke løse på anden måde end ved at skære den 
splintrede del bort og erstatte den med et an
det stykke amalgamspejl. Amalgamspejlglas 
har en blød, grå tone og en særlig karakter, 
som ikke kan efterlignes med andet materiale, 
og det indsatte stykke falder også meget fint 
sammen med det originale spejl.

Bortset fra det splintrede stykke glas er 
spejlglassets bevaringstilstand meget god. 
Korrosion forekommer kun ganske få steder, 
fortrinsvis i de små stykker spejlglas i det gen
nem brudte rammeværk. Disse stykker er hver 
især blevet forsynet med et stykke syrefrit kar
ton tonet gråt med akvarel, så at hullerne i 
belægningen næppe skelnes fra den intakte 
belægning. Kartonstykkerne er limet på de 
små stykker glas langs kanterne, så at selve 
folieringen ligger frit.

Konserveringen af rammeværket omfat
tede en fastlægning af de løse dele af grun
deringen og stabilisering af visse snedkermæs- 
sige detaljer. Den mest komplicerede del af

Fig. 10. Et foto fra  1950erne viser riddersalen på Selsø Slot som kornmagasin — en funktion, som ikke helt harmonerer 
med de fornemme spejle.
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Fig. 11. Rekonstruktion a f  en a f  
dragerne. Der arbejdes på grundlag  
a f  en tegning og en modelleret 
gengivelse. Dragen skæres i lindetræ, 
den træsort, der er brugt til de 
originale dele a f  rammeværket.

arbejdet var de restaureringsmæssige ind
greb, som var nødvendige, for at rammevær
ket kunne fremstå med sin oprindelige hel
hed. De fleste af de manglende dele kunne 
rekonstrueres på grundlag af det originale 
rammeværk. Men en væsentlig detalje mang
lede på begge spejle: dragerne (fig. 11-17). 
Oprindelig har rammeværket ved foden af 
det buede topstykke i hver side været prydet 
med et vinget uhyre. Sådanne fabeldyr indgik 
ofte i barokkens ornamentik, og i rokokoen 
blev de stadig mere eksotiske og mangfoldige. 
At Selsø-spejlenes ram m er har været udstyret 
med drager, frem går af et ældre fotografi, 
hvor rammeværket endnu er intakt. Med fo
tografens hjælp lykkedes det at gøre denne 
detalje mere forståelig. På det grundlag og 
med støtte i lignende fabeldyr på barokkens 
pragtmøbler kunne billedskæreren rekon
struere de tabte drager.

Stilhistorisk må Selsø-spejlene placeres mel
lem barok og rokoko i den stilperiode, som 
betegnes regence. Ornamentikken er stadig 
barokkens, men tidsmæssigt befinder vi os i 
Paris 1733, hvor rokokoen forlængst var slået

igennem i rumudsmykningen. Og spejlenes 
billedskærerarbejde er da også kendetegnet af 
en lethed og elegance og af en skæringsteknik 
med dybe udskæringer, som hører rokokoen 
til. Symmetrien peger tilbage til barokkens 
formsprog, men den er ikke så strengt gen
nemført. Accentueringen af hjørnerne i for
hold til siderne og det opadstræbende top
stykke er også træk, som peger fremad. Med 
den disponering bliver helhedsindtrykket me
get let og yndefyldt med den ganske spinkle 
ornam entering langs siderne. Effekten af 
gennem brudt rammeværk med spejlglas som 
en del af indram ningen er udnyttet siden tid
lig barok, men bliver videreudviklet i rokoko
ens spejlrammer. Men endnu er billedskærer
arbejdet i Selsø-rammerne ikke så kniplings- 
agtigt gennem brudt, som det bliver i roko
koen. Sammenkædningen af de enkelte orna
m enter med C-formede bånd som i topstyk
ket, og de store akantusslyng er også barokke 
kendetegn, ligesom den store cabochon (oval, 
konveks form) centralt placeret i topstykket. 
Top- og fodstykkets store centrale motiv er 
komponeret over muslingeskallen -  et vel
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kendt motiv siden renaissancen, men her i en 
1700-tals tolkning med den stærkt gennem 
brudte form.

Ornam enteringen frem træder meget præ
cist. Det skyldes, at de dekorative detaljer er 
skåret i kridtgrunden og ikke i træet. Det er 
kendetegnende for godt billedskærerarbejde
-  både i barokken og i andre perioder -  at 
man har taget hensyn til, om billedskærerar
bejdet skulle forgyldes. For at kunne forgylde 
udskæringer er det nødvendigt først at dække 
træet med mange lag kridtgrund (fig. 4 og 13). 
H vis den detaljerede ornam entering allerede 
var udført i billedskærerarbejdet, ville den 
blive helt dækket af kridtgrunden. Derfor har 
man først skåret detaljerne i selve krid tgrun
den. I 1700-tallets Frankrig var der særlige 
håndværkere, »repareurs«, til den del af pro
cessen. Det har sandsynligvis kun været de 
store og meget rationaliserede værksteder, 
som har haft en sådan arbejdsdeling; man må 
formode, at billedskæreren i mange tilfælde 
også har haft repareu r’ens funktion.

Billedskærer- og repareur-arbejdet i Selsø- 
ram m erne er af udsøgt kvalitet. Det samme 
gælder forgylderarbejdet. Det er kendetegnet 
ved en flothed, som udelukker småligt pedan
teri. Teknikken er den traditionelle polérfor- 
gyldning: en kridtgrund påført i mange, 
tynde lag, derover flere lag bolus, en rød ler
art, som er grundlaget forbladguldet. I Selsø- 
ram m erne er bolus-laget kun anbragt der, 
hvor det uden besvær kunne lade sig gøre -  
dvs. at de dybe skæringer kun har bolus på 
toppen, mens der i de dybeste bladslyng og 
blomster hverken er bolus eller bladguld. Det 
kan kun forklares med, at det ville have taget 
for lang tid at komme rundt i alle kroge -  og 
det har heller ikke været nødvendigt. Spejlene 
skulle virke på afstand og ses på afstand. De 
steder, som har stået hvidt (dvs. hvor forgyld
ningen ikke har dækket kridtgrunden) har 
man påført et gult pigmenteret overtræk -  
ifølge analyserne tilsyneladende med plante- 
gummi eller lim som bindemiddel. Det er ikke 
muligt at fastslå, om dette overtræk er blevet 
påført hele rammeværket. U nder alle om
stændigheder er resultatet, at de uforgyldte 
dele optisk ikke adskiller sig fra de forgyldte. 
Visse om råder af forgyldningen er poleret 
med en polérsten: alle tunger, hulkele og uor-

nam enterede bånd. Resten står mat. Der er 
altså spillet på kontrasten mellem blankt og 
mat, en effekt, som er almindeligt udnyttet i 
forgyldninger siden middelalderen.

Ved restaureringen er kun de nyskårne or
nam enter blevet forgyldt. De gamle afskalnin
ger på de originale dele af rammeværket har 
fået lov at stå urørt. Afskalningerne er heldig
vis få, og de falder fint på plads i helheden 
kun med en akvarelretouchering af grunde
ringens brudkanter, som tegnede sig hvidt 
mod træet og forgyldningen. Med denne løs
ning har man kunnet begrænse indgrebet i de 
originale dele af rammeværket til kun at være 
konserverende, idet løse partier er fastlagt. 
Restaureringen om fatter udelukkende de nye 
skæringer, som i forhold til helheden er få.

Da spejlene blevet taget ned i 1972, var de 
ophængt dels med det traditionelle ophæng til 
store spejle eller malerier: en omløbende snor 
fastgjort i fire hjørner, dels med en tilsynela
dende utraditionel anordning, som bestod i 
en forbindelse mellem de øverste kroge og en 
krog i væggen — muligvis for at mindske hæld
ningsgraden, som oprindeligt meget vel kan 
have været større. Det er karakteristisk for 
1700-tallets ophængninger, at hældningsvink
len til væggen er ret stor (fig. 5). Spejle an
vendtes som lysreflektorer, lyset rettedes 
nedad mod de dele af rummet, som man øn
skede belyst. Det var også almindeligt, at væg
lysestager var forsynet med et lille spejl, som 
foruden den dekorative virkning også havde 
den praktiske funktion at fordoble lysvirknin- 
gen.

Med en vis hældningsgrad reflekterede 
spejlene også veldækkede borde, som foruden 
at blive indirekte belyst også gentoges som 
overdådige malerier inde i spejlet. Eller den 
indirekte lyskilde rettedes mod fornemme 
skriveborde eller syborde i kabinetterne, hvor 
man trak sig tilbage for at konversere eller 
studere. Naturligvis har den stærke hældning 
ud fra væggen også den praktiske funktion, at 
man er i stand til at se sig selv i hel figur, når 
spejlet hænger i en vis højde.

Spejlene er nu genophængt med den hæld
ningsgrad, som de oprindelig kan have haft. I 
deres rette omgivelser i Selsøs Riddersal, som 
er et af de bedst bevarede barokke interiører i 
landet, er de -  og forbliver forhåbentlig
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Fig. 12. En a f  de færdigskårne drage r mo n teret på 
ornamentet, hvor den manglede. Den er nu  klar til 
forlimning, kr idering og forgyldning.
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Fig. 14. Den endelige detaljering er skåret i 
kridt grunden, og det første lag bolus er lagt. 
Bolus er en lerart, som er grundlaget fo r  selve 
forgyldningen.

Fig. 16. Bladguldet er lagt. Forgyldningen er endnu 
ikke patineret og giver en forestilling om, med hvilken 
pragt rammeværket oprindeligt kan have fremtrådt. 
Visse partier er poleret, andre er efterladt matte — også i 
det originale rammeværk er der spillet på kontrasten 
mellem blank og mat.

Fig. 13. Kridtgrunden er lagt i mange, tynde lag og er 
nu klar til skæring a f  ornamenteringen.

Fig. 15. Boluslaget i Selsø-spejlene er næsten brunligt, 
som det ofte ses i den periode. Som grund fo r  den nye 
forgyldning er der brugt en bolus, som er meget lig 
bolusgrunden i det. originale rammeværk.
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Fig. 17. Efter patineringen falder den rekonstruerede 
drage på plads i helheden.
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mange århundreder endnu -  en oplevelse af 
de sjældne.

Billedskærerarbejdet blev påbegyndt af af
døde billedskærer Skjold Lund og videreført 
af billedskærer Peter Mansted. Snedkerarbej
det er udført af snedker Erik Pedersen. For
gyldningen er udført af konservator Beate 
Knuth Federspiel. Fotos R. Fortuna.

SUMMARY

T he Selsø m irrors
Selsø Castle at Skibby has among its contents 
two m irrors which according to their date and 
style should be classed between baroque and 
rococo. They are both signed and dated »Pa
ris 1733« (fig. 3). The frames have recently 
been restored in the National M useum’s Con- 
servation Department.

The mirrors probably came to Selsø Castle 
either at the time of, or shortly after, the ma
jo r reconstruction which was carried out by 
Christian Ludvig Scheel von Plessen and com
pleted in 1734.

During the baroque and rococo periods the 
m irror was a significant element in interior 
decoration. In addition to their architectural 
and decorative functions, m irrors served to 
emphasize the relative rank of rooms as well 
as the owner’s social position. It cannot be 
ruled out that the magnificent mirrors at 
Selsø were originally meant for the royal fam- 
ily.

In France, the production of mirrors at the 
time when the Selsø mirrors were made was 
extremelv complicated and costly. The bigger 
formats in particular were difficult to make.
1 he Venetians were the First to produce mir-
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ror-glass of high quality; this made Venetian 
mirrors sought-after over the whole of Eu- 
rope. The Venetian technique was also the ba
sis of French mirror-making during the 17th 
century. In 1687 a Frenchman, Bernard Per
rot, developed a simpler technique by which 
glass panes could be cast instead of blown by 
mouth as earlier. The actual m irror-m aker’s 
work was the foliation. For more than 300 
years amalgam-foliation, consisting of tin and 
mercury, was used for m irrors (fig. 8). The 
glass and foliation of the Selsø mirrors are 
extremely well-preserved and of very high 
quality.

Considering the great age of the Selsø mir
rors, the frames are also surprisingly well-pre
served. They are made of gilt carved-work of 
very high quality. The restoration has left the 
original parts of the frames untouched and 
only the loose parts have been secured. It was 
necessary, however, to reconstruct certain 
missing parts. Only the reconstructed pieces 
have been newly gilded.

The mirrors are now back in their original 
setting in Selsø’s Great Hall -  one of the best- 
preserved baroque interiors in Denmark.
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Fjellerup Østergård
— En jysk herregård  på Frilandsm useet
A f  J e s p e r  H e r b e r t  N i e l s e n  o g  M e t t e  S k o u g a a r d

F ig .l. Østergård, 
fotograferet inden 
avlsbygningerne blev 
nedtaget og overført til 
Frilandsmuseet i 1952.
Ser man bort fr a  den 
nybyggede kostald ne- 
derst til højre i billedet, 
viser anlægget i store 
træk den helhed, som 
170O-årenes fæstebønder 
kendte.

I april 1988 åbnedes avlsgården til herregår
den Østergård for gæsterne på Frilandsmu
seet. Bygningerne har oprindelig ligget i den 
østlige udkant af landsbyen Fjellerup på 
Djurslands nordkyst, hvorfra de blev hjem
taget til Frilandsmuseet i 1952. Siden 1965 har 
den store, højremsbyggede lade været gen
rejst, og det har nu været muligt at færdig
gøre anlæggets øvrige længer.

Som den fremstår på Frilandsmuseet, be
står avlsgården af tre sammenbyggede hoved
længer. På hjemstedet lå de placeret over for 
selve hovedbygningen, som stadig findes på 
sin oprindelige plads i den østlige udkant af 
Fjellerup. Det storslåede bindingsværksbyg- 
gede anlæg med de mange ensartede fag skil
ler sig ud fra museets øvrige bygninger, og er 
et smukt eksempel på det højt udviklede østjy
ske bindingsværk. Alt er udført i meget svært 
og gedigent egetømmer med fodrem og dok
ker, og flere steder er der lige så meget tøm
mer som murværk i væggene.

Den vestre længe rum m er kostalden, mod 
syd ligger laden og i forlængelse heraf er en 
kortere, lavere tilbygning, som bl.a. rum m er 
køreport og kornmagasin. Den forbinder la

den med østlængen, hvor der er hestestald og 
plads til svin. Mod øst er der en nyere tilbyg
get tværlænge til får.

Avlsgården repræsenterer en type af m indre 
herregårde, som har været meget almindelig. 
H vornår Østergård blev til en herregård, kan 
ikke siges, men allerede i 1468 nævnes den 
som en særegen gård. 1 1464 ejedes gården af 
Erik Persen Glob, der måske har fået gods i 
Fjellerup sammen med sin hustru Karen 
Markvadsdatter Skjernov. Men gården har 
haft en omskiftelig ejerhistorie og er i tidens 
løb ofte købt og solgt med korte intervaller.

Den tidligste beskrivelse vi har af Østergård 
findes i markbogen fra 1683, der blev udar
bejdet i forbindelse med den første grundige 
matrikulering af Danmark. Her hedder det: 
»Østergaard er en temmelig beliggende 
Gaard, mens af slet Bygning. Dens Marcher 
och Skouff ligger omkring Gaarden.« Der er 
seks vange, der »brugis om hin anden udj 3 
Aar oc huiller udj trrij Aar«.

Gården havde på dette tidspunkt en ikke 
just imponerende besætning bestående af 2 
hopper, 8 køer, 10 stude, 2 føl, 6 ungkrea
turer samt 40 får og svin.



Fig. 2. Landsbyen Fjellerup, beliggende ved vejen langs Norddjurslands kyst. I byens jstligste udkant ser man tydeligt 
herregården Østergård, der skiller sig ud med store markarealer og skove. Foto Ole M alling, 1987.

Østergårds agerjord udgjorde 145 tdr. land 
samt 44 tdr. land jo rd  fra to nedlagte bønder
gårde. Jorden blev dyrket ved hoveri af bøn
derne og husmændene. Men til Østergård 
hørte også store skovarealer, store enge vur
deret til 60 læs hø og græsning til 60 »høve
der«, samtlige gårde og huse i Fjellerup, møl
len, kirken og en del gods i andre landsbyer. I 
1699 var der således 31,9 tdr. hartkorn hoved- 
gårdsjord og 70 tdr. hartkorn bøndergods un
der gården. I landsbyen boede der, ifølge 
mandtallet til kopskatten 1683, 80 voksne 
samt syv tjenestepiger og syv karle. På Øster
gård var der en ladefoged og en røgter og 
ikke andre tjenestefolk, da der ikke boede no
get herskab på gården.

Vi ved ikke hvornår de bygninger, der i dag 
kan ses på museet, er blevet opført, men en 
undersøgelse af bygningernes tømm er ved 
nedtagningen har vist, at længerne oprindelig 
var kortere, således at laden, kostalden og he
stestalden tidligere lå som selvstændige læn
ger og først senere er blevet bygget sammen.

Vi må derfor forestille os 1600-årenes Øster
gård med tre fritliggende længer over for ho
vedbygningen. Laden skulle i øvrigt ifølge tra
ditionen på egnen være flyttet til Østergård 
fra en anden gård i nabosognet Nørager i 
m idten af 1700-årene, i en periode, da går
dene havde samme ejer. En sognebeskrivelse 
af Fjellerup sogn fra 1742 giver os et tilsva
rende billede af et simpelt bygningsværk, idet 
det anføres, at Østergårds bygninger er »maa- 
deligt conditionerede«. Og i Pontoppidans 
Danske Atlas fra 1768 lyder det således: 
»Østergaard, I Fieldrup Sogn, Nørre Flerred, 
ligger i den Øster Ende i Byen Fieldrup, og 
deraf har Navn. Bygningen er maadelig og af 
Bindingsværk. Gaarden har foruden god Sæ
deland, ogsaa Høe avling og Skov.«

Da grev Christen Skeel, egnens store jo rd 
drot, overtog Østergård i 1730, bestod godset 
af 31,8 tdr. fri hovedgårdshartkorn samt 101 
tdr. hartkorn bøndergods. I 1731 forpagtede 
hans enke Østergård bort for 6 år imod 510 
rdl. Besætningen var da vokset til 60 køer og
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80 får -  et tegn på, at mejeribruget havde fået 
betydning for gårdens drift. Grevinden døde i 
1740, og sønnen, grev Jørgen Skeel, udbød nu 
Østergård til salg. Det skulle dog ikke lykkes 
Jørgen Skeel at sælge Østergård i første om
gang. Det er muligvis som et led i disse be
stræbelser, at der i 1752 blev iværksat et større 
ombygningsarbejde på Østergårds hovedbyg
ning, et arbejde, som blev forestået af bygme
ster Nicolaus Hinrich Rieman, som i samme 
periode forestod omfattende arbejder på 
GI. Estrup.

Rieman synede først de gamle bindings
værksbygninger, og affattede et overslag med 
en bedømmelse af deres tilstand. Den gamle 
hovedfløj blev derefter revet ned og genop
ført med anvendelse af nye og brugte mate
rialer. Sommeren 1752 meldte han sig færdig 
og der omtales en ny kampestenskælder og en 
bagerovn, og desuden er sidefløjene gået ef
ter. Den 27. september kvitterer Rieman for 
770 rdl. betalt til tømm erm anden Chr. Høeg, 
der udførte arbejdet på Østergård efter ak
kord med Rieman. Riemans bedømmelse af 
bygningerne inden reparationen var ikke op
m untrende: »... af de gamle nuværende stol
per er der ingen af, som kan tjene igen for- 
medelse de er forskårne, hvor vindueskarme 
er, og de meste er brøstne. Fodstykkerne, som 
ligger der, duer intet ... Vindueskarme, døre, 
slet intet som nu duer. De fleste af tagstenene 
vil også kasseres. Så at der vil behøves imod
4.000 nye tagstene. Lægterne er også slet
te ...«.

Det lader til at ombygningen har kunnet 
betale sig, for i 1753 lykkedes det at sælge 
Østergård til krigsråd Jacob Adler af Hinne
rup Brogård. Skødet var på 10.000 rdl. dan
ske og »en discretion af 200 species Ducater«.

Jacob Adler nåede at forøge godset betyde
ligt i de få år, han havde det, således at dette, 
da det i 1760 blev skødet til Hans Mollerup, 
bestod af 31,8 tdr. hovedgårdshartkorn og 
203 tdr. underliggende bøndergods.

De følgende ejere solgte atter fra godset, og 
da Østergård i 1795 blev skødet til Ivar Am- 
mitzbøll, bestod det af 24 tdr. hartkorn ho- 
vedgårdstakst samt 155 tdr. hartkorn under
liggende bøndergods.

Den udvidelse af avlsgården, som resulte
rede i en sammenbygning af gårdens længer,

må være sket i årene inden 1793, hvor en 
brandtaksation beskriver et anlæg, der stort 
set svarer til det nuværende. Man kan for
mode, at det kan hænge sammen med Jørgen 
Skeels ombygning af hovedbygningen, eller at 
det er sket i forbindelse med Jacob Adlers 
godsforøgelse, men vi kan ikke sige noget 
med sikkerhed på basis af det nuværende kil
demateriale.

Ivar Ammitzbøll, der som før nævnt købte 
Østergård i 1795 for 20.000 rdl., solgte igen 
gården allerede i 1798 til rådm and og vejme
ster Hans Peter Ingerslev fra Århus for
30.000 rdl. courant. Han må have gjort en 
god forretning, for i de få år, han havde 
Østergård, solgte han bøndergods svarende 
til omkring 74 tdr. hartkorn for ca. 8.000 rdl., 
og der var da kun 6 fæstegårde og 22 hus- 
mænd tilbage i Fjellerup til at sørge for hov
arbejdet på hovedgårdsmarken. En del af ho- 
vedgårdsmarken var yderligere blevet udstyk
ket til nye gårde og huse, og bøndergodset 
reduceredes atter af de efterfølgende ejere, 
indtil overkrigskommissær Jørgen Mørch Se- 
cher i 1810 fik tilladelse til at udstykke jo rden  i 
8 parceller. Herefter var der næsten ikke no
get bøndergods tilbage under Østergård, og i 
disse år blev der heller ikke investeret i byg
ningerne.

Først i 1820 oplyser brandtaksationerne, at 
en smedie på 4 fag blev føjet til anlægget, og 
ifølge en taksation fra 1833 havde de østligste 
fag af portlængen fået tilbygget 6 fag med 
kælder under de 4 fag til kartofler. Herved 
udvidedes det tidligere stensatte ganske lille 
kælderrum, hvorom den mundtlige tradition 
på egnen vil fortælle, at det blev benyttet som 
straffehul, dengang bønderne i Fjellerup »gik 
til hove«. Over kælderen indrettedes rum  til 
kornmagasin, og de to østligste fag anvendtes 
til vognport.

En brandtaksation fra 1841 oplyser, at den 
østre længe var blevet forøget med 4 fag til 39 
fag, og i 1848 omtaler en taksation, at samme 
længe var tilbygget en tværlænge på 14 fag, 
indrettet til fårehus. Herved har anlægget 
stort set fået den form, der genskabes på m u
seet. Vi har således et anlæg, der har fået sin 
grundlæggende udform ning ved udvidelser, 
foretaget inden de store landboreform er (som 
førte til en udskiftning af jorden i Fjellerup i
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Fig. 3. Østergård i 
slutningen a f  1800- 
årene. De mørkeste 
partier er de ældste. 
De stiplede linjer 
viser en senere 
fjernet tilbygning. 
Den lille bygning 
mellem hestestaldens 
nordende og hoved
bygningen er fjernet 
i begy ndelsen a f  
1800-årene.
Tegning Frode Kirk, 
1987.

1794). Der er tale om udvidelser i produk
tionsapparatet, der afspejler de økonomiske 
opgangstider i slutningen af 1700-årene, hvor 
kornpriserne var i stadig stigning, og hvor 
herregårdenes produktionsomkostninger var 
lave, ikke mindst som følge af bøndernes ho
veri. Ifølge det bevarede generalhoveriregle- 
ment fra 1770 skulle Østergårds bønder på 
forlangende kunne yde: 1 »Køre- eller Spand
dag« (hvor man stillede med et spand heste), 2 
»Haand- eller Gangdage« med en karl og 1 
med en pige eller dreng ugentligt, bortset fra 
den travle så- og høsttid, hvor bønderne 
skulle stille med 3 »Køre- eller Spanddage«, 3 
»Haand- eller Gangdage« med en karl og 3 
med en pige eller dreng ugentligt. (Sammen
lignet med hoveriet på en række andre her
regårde var hoveribyrden i Fjellerup ikke 
blandt de letteste, men falder nærmest i en 
mellem kategori).

Også i 1800-årene skiftede Østergård ejer 
mange gange, indtil den i 1889 blev købt af 
kamm erherre, hofjægermester Niels J. C. G. 
Juel for 111.000 kr., og hans søn, skovrider 
Christian Fr. Juel overtog den 1920. Han

overtog også Mejlgård i nabosognet Glesborg, 
og siden har de to gårde været forenede.

Østergård var langt den mindste af de to og 
da udlængerne ved midten af dette århun
drede blev overflødige, kunne de flyttes til 
Frilandsmuseet.

Arbejdet med genopførelsen af avlsgården 
blev genoptaget i 1984. Som første etape til
byggedes den såkaldte portlænge til ladens 
østgavl og dernæst fulgte den meget lange he- 
stestaldslænge, hvortil der i den nordlige ende 
er tilbygget en større længe, beregnet til fåre- 
hus. Endelig blev der i 1986 truffet forbere
delser til opførelse af kostaldslængen, der, 
indtil hovedbygningen senere bliver opført, 
lukker gårdspladsen af og understreger hel
heden i anlægget.

I flugt med kostaldens nordlige gavl blev 
der tillige sat en række lindetræer, der er 
stærkt medvirkende til at markere afgræns
ningen af avlsgårdsanlægget. Det er naturlig
vis meningen, at disse træer skal nå at vokse 
sig større til det tidspunkt, hvor det vil være 
muligt at genopføre en hovedbygning til her
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regården. Trærækken udgør således i første 
omgang en afgrænsning af gården, men skal, 
som det var tilfældet på hjemstedet, senere 
fungere som et overgangsled mellem avlsgår
den og hovedbygningen.

Kostalden er 20 fag lang (godt 35 m), ca. 6,5 
m bred og har to indgange i østsiden fra 
gårdspladsen, i 4. fag fra syd og i 5. fag fra 
nord. Man kan desuden få adgang til stalden 
gennem en lille dør, som er isat sydgavlen og 
giver mulighed for passage fra ladens kørelo. 
Over de to døre mod gården er der kviste 
med luger. Stalden er indrettet med spiltov 
langs begge ydervægge. Mod vest følger spil
tovene stolperækken i ydervæggen og mod øst 
er de opsat med lidt mindre mellemrum, da 
de er beregnet til kvier og kalve. Mod syd og 
nord er der i gårdsiden indrettet nogle kalve
bokse og i staldens nordvestre hjørne et kam
mer til røgteren. Det er et meget beskedent 
kammer, der indvendigt måler ca. 3 m gange 
2,20 m. Afstanden mellem de to grebninger 
giver plads til en m idtergang af en bredde på 
omtrent 1, 2 m.

Som det fremgår har køerne i vestsiden og 
kvier og kalve i østsiden stået bundet med ho
vedet mod ydervæggen, hvilket har nødven- 
diggjort at såvel hø og halm som vand blev 
båret op til hvert dyr. Der har ingen krybber 
været. Køerne skulle vandes to gange om da
gen og de drak af selve spandene.

Kostalden er opført som en bindingsværks- 
konstruktion med tømmer af egetræ. Bjælker, 
rem og tagværk er i fyrretræ. Bjælkerne er 
tappet gennem stolperne og er ret lavtsid
dende, hvorved der dannes et højt styrtrum. 
Stolperne er tappet i fodremmen og forbin
des foruden af tagremmen af løsholter. De 
enkelte fag er opdelt i fire tavl ved en over- og 
underdok. Indvendigt er det karakteristisk, at 
alle stolpefag er forsynet med korte skråbånd, 
der afstiver samlingen mellem stolpe og 
bjælke. Tavlene er udm uret med munkesten 
af samme format, som har været anvendt ved 
hestestaldslængen. Nordgavlen har den øver- 
ste del af gavltrekanten beklædt med bræd
der, mens længen mod sycl er bygget sammen 
med laden, således at staldens vestside flugter 
med ladens vestgavl. Taget er, som ved alle 
avlsgårdens bygninger, tækket med rør.

Som det er karakteristisk i hele anlægget er 
tavlene hvide og træværket streget op sort. I 
begge sider sidder der i hvert fag små, to- 
rudede vinduer, hvilket giver en særlig blød 
og dæmpet lysfordeling i det principielt 
ubrudte rum, som kostaldslængen rummer. I 
røgterkam m eret er der dog gjort en undta
gelse, idet der i ydervæggen mod vest er et 
større seks-rudet vindue. Dette fortæller til
lige beskueren udefra, at der her er m enne
skebolig, omend af beskedent tilsnit. Gulvene 
er overalt brolagt med sten, der er en anelse 
mindre end de, der dækker gårdspladsens 
areal. Grebningen er, som det ofte ses, pikket 
med endnu mindre, lidt runde sten.

I 1952 blev de nu opførte bygninger opmålt, 
registreret og nedtaget fra Fjellerup Øster
gård. På dette tidspunkt var kostalden alle
rede flere gange blevet udsat for ændringer 
og ombygninger. Som den forefandtes i 1952 
havde den såvel udvendigt som indvendigt en 
helt anden frem toning end den, der var ka
rakteristisk for de forskellige bygningsafsnit 
iøvrigt. Resterne af de gamle stolper fortæller 
ved deres spor om, at bjælkerne har været hæ
vet, idet de oprindelig lavtsiddende taphuller 
er blevet øget opad og derm ed har kunnet 
give en forøgelse af lofthøjden på omkring 20 
cm.

Formentlig et stykke over midten af 1800- 
årene blev den frie gavl mod nord omsat i 
grundm ur. Det må være sket i sammenhæng 
med en udskiftning af taget, idet man på de 
registrerede spor ved opmålingen kan måle 
taghældningen til ca. 45 grader. Dette har 
ikke været den oprindelige hældning, og det 
drejer sig sandsynligvis om en tagudskiftning, 
der har omfattet en helt nv tagkonstruktion, 
hvor bjælkerne blev kæmmet over m urrem 
men. I 1891 blev der opført en ny kostald øst 
for avlsgården og ved denne lejlighed blev 
den gamle kostald indrettet til kviestald. Den 
største og mest radikale ombygning skete dog 
i 1903, da hele vestlængen blev taget ned og 
kun østsiden mod gården genopstillet som 
bindingsværk. Bygningen blev gjort ca. 2,5 m 
bredere, idet vestsiden blev rykket ud og op
ført i grundm ur. Nordgavlen blev øget på den 
måde, at den østlige tagflugt blev forlænget 
og vestsiden rykket ud. Dette var naturligvis
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betinget af, at der var samme taghældning i 
det nye tagværk som i det tidligere. Østsiden 
blev som nævnt genopsat i bindingsværk, nok 
overvejende af æstetiske eller romantiske 
grunde. Efter en meget kraftig renskæring af 
samtlige stolpeender -  for råd i bunden -  blev 
fodtømmeret hævet på en pudset sokkel. Fa
get ved den sydlige dør blev udm uret og på 
m urværket blev de manglende tømmerstyk
ker malet op. Det har tydeligvis været ønske
ligt at fastholde udseendet af en bindings- 
værkslænge ind mod gården, hvor de øvrige 
store længer og hovedbygningen frem trådte i 
bindingsværk.

I det indre var der på nedtagningstids- 
punktet intet tilbage fra den oprindelige byg
ning. Rækkerne med kobåse var rykket ind 
fra ydervæggene, således at der langs hermed 
var en fodergang med gennemløbende trug. 
Midt imellem rækkerne af båse var en m idter
gang mellem grebningerne til udmugning. I 
nordøst hjørnet en følboks, et redskabsrum og 
i sydenden endnu nogle bokse til kvier og 
kalve. Gulvene var støbt i beton og enkelte 
steder var der i nogle båse brosten lagt i ce
ment.

På Frilandsmuseet er kostalden opført som 
en rekonstruktion, idet det ikke har været 
muligt at benytte originalt materiale. De re
sterende, stærkt forskårne stolper har ved 
nøje undersøgelse givet grundlag for place
ring af taphuller for bjælker og løsholter samt 
de korte, indvendige skråbånd, der er bladet i

siden på stolperne. Der foreligger en del 
skriftlige kilder til underbyggelse af rekon
struktionen og desuden er der ved undersø
gelserne i forbindelse med nedtagningen ind
samlet beretninger fra gamle mennesker, der 
enten har arbejdet på stedet eller på anden må
de haft deres gang på gården. Disse m enne
sker har i nogle tilfælde været i stand til at huske 
tilbage til tiden før ændringen af stalden i 
1891. At nordgavlen har været grundm uret 
og bjælkerne kæmmet over remmen på dette 
tidspunkt behøver ikke at have påvirket indret
ningen væsentligt. I hvert fald er der på dette 
tidspunkt tale om den oprindelige brug af 
bygningen, så muligheden for, at der er gen
nemført store ændringer indtil da, er ikke stor.

At opføre en så stor bygning uden brug af 
originale elementer på Frilandsmuseet har 
naturligvis givet betænkeligheder; men re
konstruktionen har kunnet gennemføres på 
et ret sikkert grundlag, og hensynet til den 
store og veldefinerede helhed, som avlsgår
den er, har vejet tungt og gjort det forsvarligt 
at komplettere med nyt på dette punkt.

I forbindelse med afsætning til opførelsen 
af kostalden blev der justeret på sammenbyg
ningen mellem kostalden og laden. Da laden i 
1965 blev opført på Frilandsmuseet var det 
klart, at den i mange år skulle ligge alene 
uden sammenbygninger i øst og vest. Derfor 
valgte man at se bort fra en tilsyneladende lidt 
mærkelig afvigelse fra facadeflugten i ladens 
nordside mod gården. Laden blev altså opført

Fig. 4. Østergårds hovedbygning 
findes endnu på sin oprindelige 
plads i den østlige udkant a f  Fjel
lerup. Bygningen hører i dag 
under godset Mejlgård. Foto Ole 
Malling, 1987.
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Fig. 5. Avlsgården set fr a  sydøst. 
På trods a f  den ensartede materia
lekarakter, der binder anlægget 
sammen, kan man erkende de 
enkelte bygningsdele, som er tilføjet 
gennem tiderne. Foto Jesper Her
bert Nielsen, 1988.

Fig. 6. Kostaldens næsten ubrudte rum, der præges a f  opdelingen i spiltov langs begge ydervægge. Her set f  ra gavlen 
der er sammenbygget med laden. Foto Jesper Herbert Nielsen, 1988.
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uden denne skævhed, som da iøvrigt også ville 
have set lidt umotiveret ud på den fritlig
gende ladebygning. Da nu kostalden skulle 
bygges til ladebygningen, dukkede spørgsmå
let om denne skævhed op igen. Det forholder 
sig således, at laden oprindelig har ligget med 
frie gavle mod øst og vest. På et tidspunkt før 
vore skriftlige kilder nævner ladens længde, 
er denne blevet forlænget mod vest og bygget 
til med nordsiden i retning af kostaldens syd
østre hjørnestolpe. På grund af dennes afvi
gelse fra flugten af ladens nordside, er væg
gen blevet »trukket« ud det nødvendige 
stykke. Dette forhold er der nu ved en mindre 
regulering af ladens yderm ur blevet rådet 
bod på. Herved er det blevet tydeligt for den 
besøgende, at laden er bygget til kostalden -  
og ikke omvendt.

Den store lade mod syd adskiller sig fra den 
østre og vestre længe i avlsgården. Ved sin 
højremskonstruktion opnår den betydelige 
dimensioner i både højde og bredde. I m od
sætning til den almindelige bindingsværks- 
konstruktion med tagbærende stolper i yder
væggene hviler spærene på højremme, der 
inde i bygningen bæres af to stolperækker, 
der er tappet i kraftigt fodtømmer. I længde
retningen er de to stolperækker, højremsvæg- 
gene, afstivet og støttet af kopbånd, løsholter 
og andet fyldtømmer. I tværretningen er de 
to rækker indbyrdes forbundet af to bjælker, 
der ved hvert stolpepar er tappet gennem høj
stolperne lige under løsholtet og tagremmen. 
Også her er der afstivet med kopbånd, der er 
karakteristiske ved at være tappet i højstol
perne og samlet ved svalehaleformede blade i 
bjælkerne. De to rækker stolper adskiller mid
tergulvet fra agerum og baggulv, hvorover 
der er ført stikspær til de lavere ydervægge. 
Korte stikbjælker forbinder ydervæggenes 
tagrem med højstolperne. Agerummet, der 
ligger ud mod gårdspladsen, er gjort bredere 
end baggulvet og forsynet med porte i begge 
gavle.

Mod øst er den gamle, knægtbyggede gavl 
bevaret, hvorimod vestgavlen er nyere og 
med enklere udform et bindingsværk, hvoraf 
noget af det anvendte tømm er er i fyrretræ. 
Alt øvrigt konstruktionstømmer er eg.

En undersøgelse af bygningens tømmer vi

ser, at den oprindelig har været kortere. De 8 
østligste fag er de ældste, og der er spor efter 
den oprindelige vestgavl, der som østgavlen 
har været knægtbygget. På et tidspunkt er la
den som tidligere nævnt blevet sammenbyg
get med kostalden, ved at forlænge den 4 høj- 
remsfag mod vest. Også denne senere gavl 
har været knægtbygget. Senere igen er laden 
blevet forlænget med 1 fag på godt 1,5 m og 
ved denne udvidelse blev den nuværende, 
enklere gavl bygget i flugt med kostaldens 
vestside. En undersøgelse, som nyligt er gen
nemført i samarbejde med Nationalmuseets 
Naturvidenskabelige Afdeling, har ved år- 
ringsdatering vist, at tømmeret til den ældste 
del af laden er fældet i tidsrummet 1650-(30.

Portbygningen forbinder laden med heste- 
staldslængen, den østre længe i gården. Den 
er 6 fag lang (godt 9 m) og af samme bredde 
som hestestaldslængen, ca. 5,8 m. Bygningens 
ene halvdel overdækker en gennemkørsel, 
der giver adgang for kørende trafik til gårds
pladsen. Den anden halvdel udgør et rum, 
der er beregnet til en kørevogn samt til går
dens brandslukningsudstyr. Den halvåbne kø
report dannes derved, at der mod gårdsplad
sen kun er egentlig væg i det østligste fag, 
mens der mod syd er en to-fløjet port i de to 
østligste fag. Således er indkørslen til gården 
skrå i forhold til hestestalden, hvilket giver 
mening, når man tænker på hovedbygningens 
placering og disponeringen af gårdspladsen. 
Midt i rækken af lindetræer, der adskiller 
gårdspladsen i avlsgården og gårdspladsen 
foran den trefløjede hovedbygning, er der en 
lidt større afstand mellem træerne end mel
lem de øvrige. Her kører man ind på hoved
bygningens gårdsplads. Den kørende skal så
ledes fra portbygningen skråt over mod den 
store mødding, der ligger i den vestlige halv
del af gårdspladsen, langs med møddingens 
kant, der nøjagtigt giver retningen til træræk
kens midte. I il venstre for den to-fløjede port 
mod vejen er en dør, beregnet til passage, når 
porten er lukket.

Længen, der ligger i forlængelse af ladens 
østgavl, og hvis vægplan er trukket ca. 50 cm 
ind fra ladens, kan umiddelbart opleves som 
et hele, og er således ialt 16 fag lang. Ved et 
nærmere eftersyn viser længen sig dog at
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Fig. 7. Situationsplan over Østergård. Indretning a f
avls gårds længerne svarer til forholdene efter genopførelsen på Frilandsmuseet; 
mens hovedbygningen, som endnu ligger i Fjellerup, er angivet i omrids. M ål 1:700. Tegning a f  Ulla Skaarup, 1988.
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være meget sammensat. De 4 fag øst for den 
egentlige portbygning udgøres af hestestalds- 
længens gavl, idet denne bygning på et tidligt 
tidspunkt er blevet forlænget 7 fag mod syd 
ud til vejen. Atter øst herfor er en 6 fags ud 
bygning, som vi første gang hører om i en 
taksation fra 1833.

Portbygningen og hestestaldslængens gavl, 
der udgør de 10 vestligste fag af længen, er 
bygget allerede før 1793, og alt tyder på, at 
disse bygningsdele er opført samtidigt.

I de to sydligste fag af hestestaldslængen er 
det såkaldte redskabsrum, der har adgang fra 
køreporten. Kun en mindre del af gulvet er 
brolagt, mens det meste er udlagt med bræd
der, da der herunder er kælder. Den nævnes i 
1830rne at være beregnet til kartofler og er 
utvivlsomt oprindelig fra den overliggende 
bygningsdels opførelse. Da man byggede til
bygningen mod øst, opførtes denne med kæl
der i de 4 vestligste fag. Denne kælder blev

forbundet med den ældre kælder, der har en 
højde på ca. 1,45 m i modsætning til den nye, 
hvor dækket er lagt op på gulvlæggere på fod
tømmeret, hvilket giver kælderen en højde på 
ca. 1,70 m. I den nye bygning er trægulvet me
get kraftigt, da rummet er beregnet til korn
magasin. Fra kornmagasinet træ der man ad 
en lille træ trappe ned i de 2 fag vognport, som 
afslutter Østergårds lange bygningsforløb 
langs vejen mod øst. Som ved portlængen er 
der um iddelbart til venstre for den to-fløjede 
port en dør, her med adgang til kornmagasi
net.

Såvel den ældre portbygning som den se
nere udbygning mod øst er opført som bin
dingsværksbygninger; men i modsætning til 
den oprindelige konstruktion i ko- og heste
stalden har bjælkerne aldrig været stukket 
gennem stolperne. 1 stedet er bjælkerne lagt -  
kæmmet -  over tagremmen og spærene tap
pet ned i bjælkeenderne. M aterialerne er, som
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Fig. 8. Den lille stald, »Herskabs
stalden«, med plads til fire  køreheste, 
set fr a  indgangen . Foto Jesper Her
bert Nielsen, 1988.

ved hele avlsgårdsanlægget, egetræ og med 
tagværket i fyrretræ. Det er karakteristisk, at 
fagene mellem stolperne er opdelt i 5 tavl, 
idet der over løsholtet er anbragt en dok og 
under løsholtet to dokker. På denne måde er 
også hele hestestaldslængen opbygget, i m od
sætning til kostalden mod vest, hvor der kun 
er een over- og een underdok. Det er van
skeligt at give en forklaring på denne forskel 
mellem ko- og hestestaldslængen, der på et 
tidspunkt har ligget som fritliggende længer 
over for hinanden. De har dog aldrig ligget 
som pendanter, idet de ikke ligger helt paral
lelt, og desuden også oprindeligt har haft for
skellig længde med kostaldens 20 fag og he
stestaldens 24 fag.
Hestestaldslængen, der afgrænser avlsgården 
mod øst, er den ubestridt længste bygning i 
hele anlægget og måler med sine 39 fag over 
63 m. De ialt 6 porte og døre giver i vestsiden 
adgang til de forskellige afsnit, som længen er 
opdelt i. Mod øst er der kun een indgang -  
det er en halvdør, der giver adgang til he
stestaldens sydligste del. Mod gårdsiden er 
der 4 kviste med luger.

Hele længen er opført som en bindings- 
værkskonstruktion med fod- og vægtømmer i 
egetræ og bjælker og tagværk i fyrretræ. Bjæl
kerne er tappet gennem stolperne, men har i

modsætning til kostaldens bjælkelag ikke væ
ret hævet ved øgning af stolpernes taphuller. 
Den placering, som hestestaldens bjælker har
1 stolperne, svarer principielt til kostaldens 
forøgede bjælkehøjde.

På tidspunktet for nedtagningen af bygnin
gerne var der næsten overalt ændret på den 
oprindelige bindingsværkskonstruktion. I ste
det for de gennemstukne bjælker var der lagt
2 stykker halvtømmer op på remmen for hver 
stolpe. Dette skete omkring 1890 og har været 
en enkel måde at hæve bjælkelaget på, da man 
således ikke kom i karambolage med tapsam
lingen mellem stolpe og rem. Kun enkelte ste
der var de gennemstukne bjælker bevaret, 
nemlig i to af de nordligste stolper og i fagene 
ved karlekamrene. På Frilandsmuseet er byg
ningen genopført i sin oprindelige konstruk
tion.

De to sydligste fag af hestestaldslængen er 
som omtalt indrettet til redskabsrum med 
kælder under. De næste 5 fag mod nord er 
afsat til den såkaldte »herskabsstald«, som 
blev indrettet i 1889. Her er plads til 4 heste, 
og et lille selekammer er indrettet i rummets 
sydvestre hjørne. Mod nordvest er der til ven
stre for spiltovet plads til en foderkiste og ad
gang til en lem i loftet.

De følgende 6 fag er benyttet til værksted
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Fig. 9. Det store karlekammer. Til 
venstre ses sengen, der er opdelt og 
beregnet til fire  personer. Foto Jesper 
Herbert Nielsen, 1988.

og følbokse. På nedtagningstidspunktet var 
alle 6 fag udnyttet til følbokse. De tre sydlige 
fag til eet rum og de tre mod nord opdelt i to 
af en langsgående bræddebeklædt skillevæg. 
Der var dog spor efter en mere regulær tvær
gående skillevæg, og beretninger fra m enne
sker, der havde haft deres gang på gården 
godtgjorde, at der i de tre sydlige fag havde 
været værksted for en hjulmager og nord her
for to følbokse. Umiddelbart nord for de to 
følbokse, og begge med direkte adgang dertil, 
ligger den lange hestestald. Den har en 
længde på 15 fag (ca. 25 m) og rum m er spiltov 
til 14 arbejdsheste. De står langs østsiden og 
bag grebningen er der en knap 2 m bred 
gang, hvor der blandt andet står en foderkiste 
og en smørebuk til at smøre seletøj på. Lyset i 
rumm et er næsten ensidigt fra vest, hvor de 
små støbejernsvinduer sidder regelmæssigt i 
hvert fag.

Foruden den to-fløjede dør til gården mod 
vest er der i staldens sydlige ende en halvdør 
mod øst og de nævnte døre til følboksene. 
Mod nord er der en dør til hakkelsesrummet, 
hvorfra der tillige er adgang til to karlekamre. 
Hakkelsesrummet og det lille karlekammer 
nord herfor spænder ialt over 3 fag og ligger 
ud til gården. En langsgående væg adskiller 
disse to rum fra et større karlekammer, der

ligger mod øst og ligeledes spænder over 3 
fag.

Den sidste del af længen er indrettet til svi
nesti i 6 fag og brændehus i de 2 nordligste 
fag. I svinestien er der seks svinebokse, tre 
placeret mod nord og de øvrige tre anbragt 
op ad længens østside. Fra gårdspladsen er 
der adgang til rum m et gennem en to-fløjet 
dør, og over for denne er der i østsiden ad
gang til det tilbyggede fårehus. Mellem de to 
døre er der fodergang til de tre bokse mod 
nord og langs ydervæggen mod gårdspladsen 
er der en bredere gang til de øvrige tre bokse 
og desuden plads til foderkasse, vægt og et 
kar »til at slå mælken i«.

De sidste to fag er afsat til brændehus med 
indgang fra gårdspladsen.

Hestestaldslængen var på 35 fag, da den 
nævnes i en taksation fra 1793. Bygningen er 
imidlertid blevet udvidet ved flere lejligheder. 
De 7 fag mod syd er tilbygget; det ses ved at 
der både mod øst og vest er et skråbånd, der 
tidligere har udgjort en afstivning af det yder
ste fag før gavlen. Skråbåndet er tappet i fod
tømmeret og i siden af de tidligere gavlstol
per, om trent i højde med den gennemstukne 
bjælketap.

En anden udvidelse af hestestalden er også 
foretaget før 1793, ved at 4 fag er tilføjet mod
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nord. Denne udvidelse om fatter i dag hen
holdsvis det 5., 6., 7. og 8. nordligste fag af 
længen, og giver sig tilkende ved skråbånd i 
9. fag fra nord samt et gennemgående stykke 
fodtømmer i 5. nordligste fag. Skråbåndet, 
som tidligere har været placeret i gavlfaget er 
blevet flyttet et fag mod syd for at give plads 
til en to-fløjet dør. Det er denne dør, der i dag 
giver adgang til svinestien.

Som en sidste udvidelse er der i 1841 tilføjet 
yderligere 4 fag mod nord, hvorefter heste
staldslængen nåede en udstrækning på 39 fag, 
i hvilken skikkelse den er genopført på Fri
landsmuseet. I en taksation, som blev fore
taget um iddelbart efter udvidelsen, nævnes 
det, at længen nu også blev benyttet til fåre- 
hus. Det har utvivlsomt været indrettet i den 
del af længen, som senere ombyggedes til svi
nesti.

Få år efter blev den sidste tilføjelse til avls
gården foretaget, da det store fårehus i 1848 
blev opført. Det var en 14 fag lang bygning 
(næsten 23 m) med en bredde på ca. 7,5 m. 
Den blev tilbygget vinkelret på hestestaldslæn
gen og har nordsiden trukket 4,5 m tilbage 
for dennes nordgavl. Mod øst er gavlen halv- 
valmet. Da terrainet falder mod øst var den 
første del, nærmest ved hestestalden, funde
ret som normalt med syldsten, mens resten 
var opført på en sokkel af hugne granitsten. 
For at afrette den øverste del af soklen for 
fodtøm meret var der udlagt et skifte mursten. 
Mod nord-vest opnåede soklen en højde på 
70-80 cm.

Også denne bygning blev opført som en 
bindingsværkskonstruktion med gennem 
stukne bjælker. Tømmeret er dog mere spin
kelt end vi ser det i de øvrige bygninger og 
også her er bjælkerne omkring 1890 blevet 
»lagt op«, dvs. at de oprindelige bjælker er 
blevet erstattet af halvtømmerstykker, der 
hviler af på remmen på begge sider af stol
pen. Et krumvokset skråbånd m arkerer yder
fagene i henholdsvis nord- og sydsiden. Mod 
syd er der opsat to kviste med luger.

På tidspunktet for nedtagningen var der til 
bygningen adgang ad to døre. Den ene i sydsi
dens 4. fag fra hestestalden og den anden 
midt i østgavlen. De var tydeligvis kommet til 
på et senere tidspunkt, og fungerede helt i

overensstemmelse med den indretning til svi
nehus, som blev foretaget så sent som i 1928. 
Denne indretning indebar to langsgående 
rækker svinebåse med en smal midtergang 
samt sidegange langs nord- og sydsiden. Den 
søndre dør var placeret netop ud for en tvær
gang. Svinehuset omfattede tillige en del af 
hestestaldslængen -  om trent den del, som 
havde været benyttet til den første svinesti, og 
som ses på Frilandsmuseet i dag. I et mellem
liggende tidsrum har der i længen været ind
rettet svinehus med en bred midtergang og 
svinebåse ud til hver ydermur.

Det andet fag fra hestestalden er bredere 
end de øvrige i bygningen. Det ses tydeligt på 
sydsiden, at der her har været en to-fløjet 
port, idet der foruden skråbåndet mod he
stestalden er skråbånd i det tredje fag. På 
nordsiden overfor bekræftes dette, da faget er 
halvanden gang så bredt som de almindelige 
fag; der er således 2 over- og underdokker, 
hvor der i de øvrige fag blot er 1 overdok og 1 
underdok.

Porten, som er retableret ved genopførel
sen på Frilandsmuseet, er bygningens eneste 
adgang udefra. Den fører ind til en lo, som er 
i åben forbindelse med »fårestien«, kun ad
skilt ved nogle bokse til læmmende får. Fra 
loen er der gennem en dør adgang til svine
stien i de tilstødende fag af hestestalden. Det 
store ubrudte rum, som selve fårestien udgør, 
om fatter omtrent % af længen. En vis under
støtning af bjælkerne og især tværafstivning af 
den brede bygning er etableret ved skråsti
vere, der i hvert andet fag øst for boksene er 
opsat fra stolpefod til bjælke.

Efter en gennemgang af den lange heste- 
staldslænge, der er opdelt i afsnit af forskellig 
størrelse, er det en im ponerende oplevelse at 
træde ud i det store, rolige rum, der er ensi
digt og meget smukt belvst ved de små vin
duer, der skiftevis med lemme sidder i sydsi
den af bygningen.

Ret beset består det bygningsanlæg, som avls
gården udgør, af bygninger med forskellig 
størrelse og udform ning. Når avlsgården alli
gevel opleves som en sammenhængende, slut
tet helhed, skyldes det i høj grad den gennem
gående materialebehandling, som præger 
bygningerne. De frem træder alle med sort
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Fig. 10. Fårehuset, som er bredere end de øvrige længer i avlsgården, er kun opdelt a f  nogle bokse beregnet til lam 
mende får. Rummet i forgrunde?! a f  billedet benyttes til lo. Foto Jesper Herbert Nielsen, 1988.

opstreget bindingsværk og hvidkalkede tavl 
mellem stolper, remme og fyldtømmer. Alle 
bygninger er stråtækte og en væsentlig detalje 
som sternbrættet, der lukker mellem tagrem 
og stråtag, enten skråtstillet eller vandret bå
ret af knægte -  ofte begge typer på samme 
bygning -  er gennemgående i hele anlægget. 
Det lange forløb af bindingsværksvægge, tag
udhæng og stråtækte tagflader binder læn
gerne så stærkt sammen, at forskelle i byg- 
ningsbredder, taghældninger og gavlafslut
ninger ikke form år at bryde helheden.

For så vidt angår den ældste del af avlsgår
den er det interessant at se på sammenhæn
gen mellem kostalden, laden og hestestalds
længen.

Det var naturligt at forvente, at der i det 
mindste i hestestaldens ældste del ville findes 
stolper med taphuller i laveste position, sva
rende til kostaldens. Når dette ikke er tilfæl
det kan forklaringen være den, at kostalden 
repræsenterer den ældste bygning på Øster

gård. Da den nuværende hestestaldslænge er 
blevet opført -  eventuelt som erstatning for 
en ældre bygning -  er den blevet konstrueret 
med et lavere styrtrum, hvilket kostalden har 
fået ved at hæve bjælkelaget. En anden for
klaring kan være den, at de to bygninger har 
haft så forskellige funktioner og indretninger 
(og måske tillige opførelsestidspunkter), at de 
ikke kan forventes at være beslægtede.

Der er flere forhold, foruden den tidligere 
nævnte opdeling af fagene og længden af byg
ningerne, som adskiller de to længer. For det 
første kostaldens bredde på 6,5 m i forhold til 
hestestaldens 5,8 m. For det andet ligger de to 
længer ikke parallelt; men, som man ser på 
situationsplanen, med en afvigende vinkel 
indbyrdes. At hovedbygningen synes at ligge 
efter samme orientering som kostalden, 
kunne tyde på, at vi her har at gøre med den 
oprindelige retningsstruktur. Som allerede 
nævnt blev hovedbygningen i begyndelsen af 
1750erne totalt ombygget, idet hovedfløjen
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blev revet ned og genopført med anvendelse 
af nye og brugte materialer. Sidefløjene be
skrives ved afleveringen som værende »gået 
efter«. Der er således grund til at formode, at 
hovedfløjen er genopbygget på de gamle fun
damenter, eller i hvert fald efter samme ret
ning, og derm ed at orienteringen er den 
samme som tidligere.

Laden er placeret vinkelret på hestestalden 
og er formodentlig opført -  eller flyttet til 
Østergård, som sagnet vil -  i sin oprindelige 
udstrækning på 16 fag på et tidspunkt, hvor 
hestestalden har ligget med sin frie gavl mod 
syd i flugt med kostaldens. Ladens nordside 
ligger i denne flugt og er placeret nøjagtig 
midt mellem de to fløjes hjørnestolper mod 
henholdsvis sydøst og sydvest.

Det var ved opmåling og nedtagning af avls
gårdens bygninger i 1952 ikke muligt også at 
inddrage hovedbygningen i undersøgelserne. 
Det er tanken, at dette skal ske, gerne supple
ret med arkæologiske udgravninger på stedet. 
Efter fjernelsen af avlsgårdens bygninger i 
1952 er arealet ikke blevet bebygget igen, men 
ligger hen som en grusbelagt åben plads mel
lem hovedbygningen og vejen. Arealet er såle
des tilgængeligt for udgravning. Resultaterne 
heraf vil, ledsaget af kulturhistoriske under
søgelser og studier af andre lignende anlæg, 
kunne bidrage til at afdække såvel Østergårds 
bebyggelseshistorie som udviklingen af be
slægtede anlæg ved de mindre østjyske her
regårde.

SUM M ARY

Fjellerup Østergård
In April 1988 the home farm of Østergård 
M anor was opened in the Frilandsmuseum 
(Open-air Museum). The buildings came 
from the village of Fjellerup on the north 
coast of Djursland, and were acquired in 1952. 
Since 1965 the barn has been undergoing re- 
construction in the museum, and now it has 
proved possible to complete the remaining 
wings of the building.

The home farm consists of three adjoining 
wings. In its original location they were placed 
opposite the main building itself, which is still 
to be found on its site in the eastern outskirts 
of Fjellerup. The west wing houses the cow- 
shed; to the south lies the barn, and a shorter, 
lower building, added on to it, houses the 
coach-house and granary. This links the barn 
to the east wing, which contains the stables 
and pigsties. To the east there is a more re
cently added transverse wing for sheep.

In the museum the home farm represents a 
type of smaller m anor which was once very 
common. The farm  is First referred to in 1468, 
when it was owned by Erik Persen Glob. Over 
the course of time it had a history of very 
varied ownership, and was bought and sold

innumerable times, until in 1889, under the 
Juel family, it became linked with the Mejl- 
gård Manor in the neighbouring parish of 
Glesborg.

We do not know when the buildings which 
can today be seen in the museum were con- 
structed, but an investigation of the timber of 
the buildings made when they were taken 
down showed that the wings were originally 
shorter, so that the barn, cowshed and stable 
formerly were independent buildings, and 
were later joined together by additions. We 
can conjecture that there was a 17th century 
structure with three detached wings opposite 
the main building. Gradually these wings 
were lengthened, so that the farm buildings 
adjoined one another; this happened before 
1793. Later on further additions were made, 
but the character of the building did not sig- 
niflcantly change.

The building which has been re-created in 
the Frilandsmuseum has therefore acquired 
its basic shape by means of extensions carried 
out in the economically flourishing era of the 
latter half of the 18th century.
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De Hahnske barokkister
A f  A n e t t e  K r u s e ,  S u s a n n e  P e t e r s e n  o g  B o d i l  T a a r n s k o v

Fig. 1. Den overdådige udsmykning på gavlen (fodenden) a f  Vincents Halms kiste. Rytteren indrammes a f  krigens 
attributter, på den ene fane  ses Christian 5 .s monogram. Foto Roberto Fortuna.

I 1985-86 blev Vor Frue kirke i Roskilde gen
nemgribende restaureret. Allerede fra begyn
delsen var man opmærksom på de meget fine, 
men også temmelig forsømte barokkister, der 
stod i det såkaldte Hahns kapel i nordre side
skibs vestforlængelse. Ansporet af gode resul
tater fra kisterestaureringer i domkirken

søgte menighedsrådet Kirkeministeriet om et 
tilskud til istandsættelse af de tre kister, som 
er af metal.

Takket være bevillingen fra Kirkeministe
riet kunne metalkisterne i april 1987 sendes til 
konservering på Nationalmuseet i Brede, og i 
december 1987 var de atter tilbage i kirken.
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Fig. 2. Kobberstik fra  den trykte 
ligprædiken, der blev udgivet efter 
Vincents Hahns død i 1680.
En laurbærkrans indrammer hans 
portræt, der flankeres a f  krigsguden 
°S ]agtens gudinde; ovenover blæser 
Fama i basun. Aneskjoldene vidner 
om hans høje byrd. Det krigeriske 
udstyr, globus’en, kompasset, lutten 
og bogen bevidner hans indholdsrige 
liv. Stukket a f  Lorens Salm efter 
forlæg a f  Abraham Wuchters.
Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Man troede næsten ikke sine egne øjne: var 
det virkelig de grågrønne kister, som før 
havde syntes næsten at gå i ét med det mørke, 
fugtige kapels skjoldede vægge? Nu lyste de 
med fortidens glans og vakte til nysgerrighed 
om deres ejermænd -  hvem var det, der øn
skede at sætte sådanne m inder over sig selv?

De to metalkister har svagt nedad og indad 
skrånende sider og tresidet låg. De er begge 
rigt besat med forgyldte beslag i højt relief. 
Udsmykningen på den ene er af udpræget 
martialsk karakter. På gavlen ses en rytter i 
fuld rustning indram m et af standarter og an
det krigsarmatur. Våbenskjold og monogram 
afslørede, at kisten tilhører Vincents Joachim 
Hahn (1632-1680). Den anden kistes udsmyk
ning består af slyngende blomster adskilt af et 
stort relief i fint ciselørarbejde på hver lang
side. Motiverne er »Kristi gravlæggelse« og

»Ezekiels syn« (Ez. 37). Lågets sider er domi
neret af slægtsvåben, hvoraf nogle mangler. 
Midt på låget er et krucifiks, hvis Kristusfigur 
er forsvundet; korsenderne prydes af fire små 
reliefmedaljoner med de fire evangelister. Ki
sten er desuden smukt bemalet med laserende 
(gennemskinnelige) farver. Ved hjælp af vå
benskjoldene kunne kistens ejer identificeres 
som Ida Hedevig Rumohr, Vincents Hahns 
anden hustru (1648-1681). Begge kister fik 
ved konserveringen påsat deres gamle ind
skriftplader, som blev hentet fra Nationalmu
seets og Roskilde domkirkes samlinger. Det er 
ikke lykkedes at finde regnskaber eller skifter, 
der kunne give yderligere oplysninger om ki
sternes tilblivelse, men der synes at være en 
sammenhæng mellem disse kister og en række 
adelige kister fra det holstenske område, 
hvorfra Ida Rumohrs slægt stammer.
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Det er disse to kister, som denne artikel vil 
handle om; den tredje metalkiste, en pragt
fuld svungen kobberkiste med forgyldte hjør
nebeslag, tilhører Charlotte Amalie Krabbe 
(1689-1709).

Vincents Hahn var overhofjægermester og ses 
ofte omtalt som Christian 5.s yndling. Tre år 
gammel kom han til Danmark sammen med 
sin mor på flugt fra Trediveårskrigens ræds
ler; hans far var faldet under et forsøg på at 
forsvare sit slot Hinrichhagen i Mecklenburg. 
Som ganske ung blev han præsenteret ved 
hoffet, og da han viste udpræget talent for 
jagt sendte kongen, Frederik 3., i 1649 den 
unge mand på efteruddannelse i Dresden. Da 
Svenskekrigene brød ud tog Vincents Hahn 
tilbage til Danmark og meldte sig under fa
nerne, hvilket nok ikke har forringet hans 
karrieremuligheder. De blev endnu gunsti
gere. Enevældens indførelse i 1660 betød at 
folk udefra fik mulighed for at avancere til 
embeder, som tidligere havde været forbe
holdt danske adelsmænd. I 1670 kom Chri
stian 5. på tronen og hans yndlingsbeskæfti
gelse var jagt. Frederik 3. havde udnævnt Vin
cents Hahn til overhofjægermester, og dertil 
føjede Christian 5. embedet som generalin
spektør for de kongelige skove. Herved blev 
Vincents Hahn ophavsmanden til den første 
skovforordning, der efter sachsisk forbillede 
omhandler bestyrelse, fredning og pleje af de 
danske skove.

Han var på alle om råder en indflydelsesrig 
mand og den ledende kraft i »det Hahnske 
Parti«, en klike ved Christian 5.s hof. Under 
Skånske Krig var han med kongen overalt, og 
det er således ikke uden grund at det er kri
gens og jagtens guder, der omgiver hans por
træt på kobberstikket fra hans ligprædiken. 
Ved køb og ved ægteskab erhvervede han sig 
store jordbesiddelser; ved sit første ægteskab
-  med Sidsel Kaas -  godserne Sparresholm og 
Jomfruens Egede. I en række år var han inde
haver af Abrahamstrup, som på denne tid 
skiftede navn til Jægerspris.

H an er ofte blevet beskrevet som en rygges
løs stræber og som prototypen på den bon- 
deplagende tyske herrem and. Bønderne 
kunne vel også have god grund til at forbande 
»jægermester Hane«, det var jo dem, der

Fig. 3. Roskilde domkirkes vestre del, bygningsmodel fra  
o. 1750. Under det store vestvindue ses de nedrevne 
kapeller på hver side a f  kongeporten, Hahns mod syd, 
Krabbes mod nord. I  sydkapellet ses Vincents Hahns og 
Ida Rumohrs to gyldne kister. Foto Roberto Fortuna.

måtte bære omkostningerne, når H ahn fore
tog forbedringer og indførte rationel drift på 
sine godser.

Syv år efter sin første hustrus død ægtede 
han Ida Hedevig Rumohr i 1674. Fra bryllup
pet er bevaret et digt, skrevet på tysk af ven
nen, præsten Frederik Brandt. Det beskriver i 
poetiske vendinger ægteskabet som »die aller- 
lieblichste Wild=Bahn« (»den allerkæreste 
vildtbane«), hvor brudgomm en, jægeren, går 
ud i den forårsgrønne skov for at jage sit vildt, 
»die Bahn ist an sich gut, das Wild doch vieler- 
lei« (»selve banen er god, men vildtet er af 
enhver slags«). Han finder dog det ædle vildt,
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bruden, »die Keusch und sittsam ist, nur ihre 
Liebes Pflicht, wie ein Magneten Stahl, nach 
eignem Polus richt« (»der er kysk og ærbar og 
kun retter sin kærlighedspligt mod sin egen 
pol, ligesom et magnetjern«). Ægteskabet va
rede dog ikke mange år. I begyndelsen af 
1680 blev den 47-årige overhofjægermester 
ram t af en hidsig feber, og selvom han fik 
kongens livlæge Thomas Bartholin tilsendt 
hjalp intet. Året efter fulgte Ida Rumohr ham 
i graven.

Omkring tre m åneder efter sin død blev Vin
cents H ahn bisat i Nikolaj kirke i København, 
men vi har desværre ingen underretning om, 
hvordan bisættelsen foregik. Beskrivelser af 
begravelser fra datiden findes af og til i trykte 
ligprædikener, men en sådan er ikke m edta
get i Hahns. Et lille fingerpeg giver den rust
ning, der er bevaret fra begravelseshøjtidelig- 
heden og som i dag er anbragt i Roskilde 
domkirke på det sted, hvor Hahns kapel op
rindelig var. Det drejer sig om en pragtrust
ning, som indgik i begravelsesoptoget. Ud fra 
beskrivelsen af Christian Gyldenløves bisæt
telse en snes år senere, kan vi danne os et 
indtryk af, hvordan bisættelsen er foregået.

En fornem  herre som Hahn er sikkert ble
vet kørt til kirken under en sort fløjlsbaldakin 
midt i en stor sørgeprocession, hvor de 16 
anefaner, den røde blodfane, den sorte sørge
fane og frydefanen har vajet i vinden, mens 
skoledrenge bar brændende vokslys. Mænd 
og kvinder i lange kapper, heste i sort ska
berak og sandsynligvis også sørgemusik, har 
lulgt den afdøde. De fornemste af mændene 
bar afdødes kårde, handsker og hjelm — en af 
dem har ledt hans sørgeklædte hest, og en har 
været iført begravelsesrustningen. Var der 
tale om en elefantridder som Hahn, blev 
denne orden også frem båret ved begravelsen 
på en sort pude.

Inde i kirken blev den indre kiste anbragt i 
den prunkende yderkiste, der stod under en 
sort sørgehimmel omgivet af brændende ker
ter. Her var tale om et overdådigt iscenesat 
skuespil, hvis effekt forstærkedes ved, at det 
gerne fandt sted om aftenen eller natten, hvor 
brændende fakler forøgede virkningen.

Denne pragtudfoldelse blev da også forsøgt 
stoppet ved gentagne kongelige påbud, de så

kaldte luksusforordninger fra bl.a. 1624, 1654 
og 1682, hvori der lovgives f.eks. for ligkister
nes udstyr gradueret efter afdødes stand og 
rang. For at hindre overdreven pragt ved be
gravelsen skulle liget begraves senest 14 dage 
efter at døden var indtrådt. Der blev ofte dis
penseret herfra, og således fik Vincents 
Hahns arvinger lov til at vente tre måneder 
med bisættelsen. De gentagne love viser, hvor 
svært det var at holde pragtlysten og standsbe
vidstheden nede, og en række kister, bl.a. fra 
Ove Skades krypt i Roskilde domkirke, er så 
overdådige, at det må have kostet en formue i 
bøder, eller også må dispensationer have væ
ret almindelige.

Vincents Hahns arvinger sikrede ham et 
hvilested i Roskilde domkirke. Her indrette
des familiens gravkapel i et middelalderligt 
kapel syd for kongeporten. Mod øst og nord 
var væggene gennem brudt af fine 
smedejernsgitre, og et inventarium fra 1685 
omtaler, at der i kapellet er ophængt 16 anefa
ner og de tre hovedfaner.

U nder restaureringsarbejder ved dom kir
ken i 1860erne blev Hahns og Krabbes kapel
ler nedbrudt. De mest medtagne kister begra
vedes på kirkegården, de øvrige anbragtes i 
domkirkens krypter. I 1910 overførtes ki
sterne til den gamle Vor Frue kirke, og i 1914 
indrettedes et kapel i vestenden af hvert af 
sideskibene. Bag de gamle smedejernsgitre, 
der ligeledes blev overført, er de tre kister kom
met om ikke på rette så dog smukt på plads.

Kisterne blev indleveret til konservering på 
Nationalmuseet for at nedbrydningsproces- 
serne skulle stoppes, samt hvis det var muligt, 
give kisterne deres oprindelige udseende til
bage og derved give et godt indtryk af, hvilke 
pragtstykker de var ved begravelserne.

Både i kapellet i Roskilde domkirke, i kryp
ten sammesteds og nu i kapellet i Vor Frue 
kirke har kisterne stået i uopvarmede rum, 
hvoraf de to sidstnævnte med sikkerhed har 
haft en meget høj fugtighedsprocent i vinter
halvåret.

Kisternes grønne korrosionslag skyldes pri
mært de meget fugtige opbevaringssteder. I 
fugtige rum  vil luftens fugt fortættes til en 
vandhinde på kisterne. Dette skaber korro
sion. Dertil skal nævnes, at støv, som har sat
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Fig. 4. Vincents Hahns kiste, som 
den så ud, da Nationalmuseet modtog 
deri til konservering.
Foto Niels Erik Jer bo.

Fig. 5. E t udsnit a f  venstre side fra  
Vincents Hahns kiste viser en 

farveforskel i korrosionslaget.
Øverst langs underkistens kant ses de 
indvendige jernforstærkninger.
Foto Niels Erik Jerbo.

sig på kisterne, vil holde på fugtigheden. På 
den måde vil metaloverfladen gennem den 
fugt, som støvet har samlet, blive våd og kor
rodere. Støvet vil endvidere skabe et mikro
klima, der medfører, at vandhinden lokalt vil 
dannes ved en lavere luftfugtighed.

Den grønne kobberkorrosion (»ir«) dæk
kede alle overflader på Vincents Joachim 
Hahns kiste, der så ud til at være en ren kob
berkiste med indvendige jernforstærkninger 
(fig. 4). Da vi kiggede nærm ere på den, kunne 
vi se små om råder af guld. Desuden kunne vi 
iagttage farveforskelle på beslagene (fig. 5). 
Det viste sig, at de gulgrønne om råder var 
kobber, mens de gulbrune om råder var mes
sing. Reliefbeslagene var fyldt med puds og 
støv, derfor blev de afm onteret og registreret 
før konserveringen. I enkelte af beslagene var 
der rester af beg. På bagpladerne kunne vi,

efter at reliefbeslagene var fjernet, konstatere 
sølv. De forskellige metaller blev bestemt med 
Scanning Elektron Mikroskop.

Selve kisten (fig. 6) består af rent kobber (> 
99,5%) med forskellige urenheder af bly, tin 
og antimon. Tydelige ham m erm ærker og stor 
variation i pladetykkelse viser, at kobberkisten 
er fremstillet på en hammermølle.

På Ida Rumohrs kiste kunne vi se bemalede 
partier. Vincents Hahns kiste blev derfor eks
tra grundigt undersøgt. Eftersom vi ikke 
fandt bemalede områder, kunne vi til fjer
nelse af kobberkorrosionsprodukterne bruge 
kemiske væsker, der opløser korrosionen men 
også en eventuel bemaling. Efter nærm ere 
undersøgelser viste det sig, til vores store 
overraskelse, at guldlaget var bevaret næsten 
intakt. Dette fik os overbevist om, at hele ki-
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Fig. 6. Vincents Hahns 
kiste efter at relief be
slagene og bagpladerne 
var afmonteret. Den 
grønne korrosion er 
omtrent fjernet og den 
rene kobberf arve ses. 
Foto Lene Klit.

Fig. 7. To a f  de afmonterede reliefbeslag fra  
Vincents Hahns kiste. Det venstre er deformeret og 
dækket aj grøn kobberkorrosion. På det højre er korrosio
nen fjernet, og det er blevet opciseleret. Foto John Lee.

sten skulle afrenses totalt, idet vi nu følte, at vi 
havde mulighed for at give kisten dens op
rindelige pragt tilbage (fig. 7).

Forgyldningen er en lueforgyldning. Nav
net kommer af, at genstandene bliver forgyldt 
over en lue, dvs. under opvarmning. Ved at 
opløse guld i kviksølv fås et guldamalgam, der 
påsmøres genstandene, som derefter bliver 
opvarmet indtil kviksølvet er fordampet. Re
sultatet er en mat guldoverflade, som poleres 
op med blankpoleret stål. Herved bliver gul
det blankt og hærder. Denne forgyldningsme- 
tode er meget mere holdbar end belægning 
med bladguld, men også mere kostbar. En til
svarende metode er blevet brugt ved forsølv
ningen af bagpladerne.

Halvdelen af reliefbeslagene var deform e
rede. Vi observerede, at de var ens fire og fire. 
Dette gjorde, at vi kunne opciselere (opbanke) 
beslagene til deres oprindelige form. Opcise-

l l l l l
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leringen blev foretaget af ciselør Ole Bjørn 
Jensen. Til opciseleringen var det nødvendigt 
at bruge træpunsler (»træmejsler«), idet me- 
talpunsler ville ødelægge forgyldningen. Un
der reliefbeslagene lå en begkugle, der var 
understøttet af en læderkrans. Ved sin plasti
citet hindrede begen, at beslagene blev banket 
tynde ved opciseleringen. Beg er prim ært ind
dampet trætjære og kan fremstilles i forskel
lige hårdheder afhængigt af, hvilket metal der 
skal opciseleres. Bløde metaller som kobber 
og messing kræver en blødere begkugle end 
jern. Den beg, vi fandt i reliefbeslagene, stam
mer fra en sådan begkugle. På kobberbesla
gene, som er kraftigere i godset end messing
beslagene, er der en detaljerigdom, som ikke 
kan ses på messingbeslagene. Dette skyldes, at 
der foruden ciseleringen er graveret detaljer i 
metallets overflade.

Reliefbeslagene og bagpladerne er fast
gjorte til kobberkisten med skruer formet som 
rosenhoveder. Mange af beslagene manglede 
skruer. Det var derfor nødvendigt at få frem 
stillet 250 rosenhovedskruer, som blev støbt i 
bronze.

Vi har valgt at lakere kisten, idet en lak vil 
forhindre fugt i at nå metallet og herved hin
dre, at der sker yderligere korrosion, så længe 
lakken er intakt. Endvidere har vi valgt en lak, 
der aktivt beskytter mod kobberkorrosion (In- 
cralak). Denne lak er det også muligt at fjerne 
igen.

Vincents Joachim Hahns kiste frem står nu 
(fig. 8) med sin oprindelige pragt i sølv og 
guld.

Ida Hedevig Rumohrs kiste er i lighed med 
hendes mands udført i kobber og beklædt

Fig. 8. Vincents Joachim Hahns kiste efter endt konservering. A l kobberkorrosion er fjernet, og kisten fremstår med sin 
oprindelige forgyldning og forsølvning. Foto Roberto Fortuna.
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Fig. 9. Farveskitse a f  låget på Ida Hedevig Rumohrs kiste. Foto Roberto Fortuna.

Fig. 10. Farveskitse a f  detalje på venstre side a f  
Ida Rumohrs kiste. Foto Roberto Fortuna.

Fig. 11. Frugtklase og del a f  det ovale relief på venstre 
side a f  Ida Rumohrs kiste efter konservering.
Foto Lene Klit.

med tynde plader, som danner baggrund for 
tætsiddende reliefbeslag.

Da vi efter modtagelsen af kisten betrag
tede den, kunne vi hist og her se nogle farver, 
som afveg fra den støvede grønne farve, der 
ellers dom inerede kisten. Vi prøvede at gøre 
farverne våde med en svamp, hvorved det 
pludselig blev tydeligt, at kisten var bemalet 
med de for barokken så typiske røde, grønne, 
blå og gyldne kontrastfarver. Det er dog gan
ske enestående at møde dem på tidens lig
kister.

Bemalingen er blevet delvist skjult, idet kor
rosionen bryder igennem utallige mikroskopi
ske porer i farvelaget, som også har gennem
gået en forandring med tiden. Farver og kor
rosion ligger således som et sammmenblandet 
lag oven på metalbaggrunden.

Ved hjælp af arbejdslup og -mikroskop gik 
vi i gang med at kortlægge farverne, hvilket 
resulterede i skitserne på figur 9 og 10. Vi 
lagde stor vægt på at dokum entere materia
lerne, som kisten består af, dels for at kunne 
tage stilling til konserveringsmetoden, dels 
fordi kistens bemaling er så sjælden.

Der blev indledningsvis fremstillet et antal 
repræsentative små prøver (metalslib) af be
slagenes tværsnit for at undersøge farvelag og 
underliggende materialer. Ved analyse af me- 
talslibene i Scanning Elektron Mikroskop 
fandt vi frem til, at nogle beslag var af for-



sølvet messing, mens andre var af forgyldt 
kobber. Årsagen til, at der er anvendt forskel
ligt basismateriale, er sandsynligvis et ønske 
om at forstærke farvevirkningen, da det tynde 
lag guld frem træder rødere på kobber, mens 
sølvet behøver en blegere baggrund for at be
vare sin hvidhed.

Med henblik på at identificere de forskel
lige farvepigmenter iagttog vi afskrabede far- 
veprøver i lysmikroskop. Her sås i alle prøver 
en sammenblanding af farvepigmenter og 
korrosionspartikler, mest i grønne men også i 
røde farver. Den blå farve, som vi finder på 
nogle af englenes skærf på kistelåget (fig. 13), 
var det lettest at fastslå. Farven består af 
smalte, som er knust koboltglas — et meget 
anvendt farvestof i 1500-1600-tallet. Pigmen
tet blev altid groft revet for at farven ikke 
skulle blive for svag, hvilket samtidig har gjort 
den mat. -  Altså har de blå skærf altid frem 
trådt matte.

De grønne farver kan være svære at skelne 
fra den ligeledes grønne korrosion, idet 
grønne farvepigmenter ofte bestod af kobber
salte. Et eksempel er kobberresinat, som vi 
finder på laurbærkransene omkring de ovale 
relieffer på kistens langsider (fig. 11). Farve
stoffet blev i gamle dage fremstillet ved at 
hænge tynde kobberplader i vineddike
dampe, således at der dannedes kobberacetat, 
som er grønt. Dette grønne lag blev skrabet af

Fig. 12. Aneskjold på Ida Rumohrs 
kiste efter konservering. Bemærk den 
røde farve, som ses tydeligst på rævens 
hoved ved hjelmtegnet til venstre.
Foto Lene Klit.

pladerne, revet og til sidst opvarmet i veneti
ansk terpentin (vegetabilsk). Slutproduktet 
kobberresinat gav en glansfuld, laserende 
dybgrøn farve, som med sin forgyldte bag
grund har taget sig godt ud. Farven ændres 
imidlertid med alderen og bliver mat og brun
lig, som den er på kisten i dag.

På båndet ved en af de otte frugtklaser på 
kistens langside (fig. 11) ses en anden grøn nu
ance, som er fremstillet på en helt anden 
måde, nemlig ved blanding af blå og gule pig
menter. De blå er smalte, og de gule er for
modentlig et organisk farvestof — det vil sige 
fremstillet af urteekstrakter. Sidstnævnte er 
ikke så bestandige som uorganiske farver, der 
består af metalsalte.

De gule nuancer på blomsterrankerne og 
den røde farve på aneskjoldenes symboler 
(fig. 12) er begge organiske farvestoffer, og er 
derfor svære at identificere præcist. Den røde 
farve må være kraplak, som er fremstillet af 
udtræk fra krapplantens rod. Dette kan vi til
lade os at sige, fordi det gængse udvalg af 
farvepigm enter var ret begrænset i 1600-tal- 
let, og samtidig må vi regne med, at der har 
været anvendt de samme farvestoffer til ki
sten, som på den tid blev brugt til bemaling af 
træværk i kirkerne.

Fælles for disse farvestoffer er, at de dan
ner laserende farver. Dvs. at de tillader ki
stens sølv- og guldbaggrund at skinne igen-



nem med sin metalliske glans. Der blev fore
taget en analyse til bestemmelse af farvelage
nes bindemiddel, som fortæller os, om det er 
en olie eller en lak (harpiksholdig). Analysen 
viste, at kisten er bemalet med farveholdig 
lak, og at visse partier består af bladforgyld
ning på oliegrund.

Vi var nu i stand til at danne os et detaljeret 
indtryk af kistens oprindelige udseende. H er
til er den farvelagte skitse (fig. 9) og billedet af 
den færdigkonserverede kiste (fig. 13) den 
bedste hjælp. Vi skal nu forestille os, at alle de 
hvide felter på skitsen er gylden lasur på sølv
baggrund, som spiller igennem med sin me
talglans. De smalle blomsterborter har samme 
nuance, men her er en del blade og blom
sterdetaljer desuden bladforgyldte.

Alle de farvede detaljer, med undtagelse af 
et par engles matte blå skærf, har været la
serende. De røde detaljer på anetavlerne er 
som kontrast malet på guld, der stråler igen
nem med en varm tone.

Englenes vinger og hår samt kronerne er 
bladforgyldte, og hjørnefigurerne står luefor- 
gyldte.

Låget har været det mest farvestrålende. Vi 
må forestille os, at resten af kisten har haft 
samme gyldne farveholdning. De grønne nu
ancer på laurbærkransene og på frugtkla
serne har dannet en smuk kontrast hertil.

Vores ønske var at fjerne korrosionen og 
beholde bemalingen. Men dette er umuligt, 
da korrosion og maling er blandet sammen, 
og rensevæskerne opløser malingen. Vi kunne 
derfor vælge enten at rense både korrosion og 
farver af indtil forsølvning og forgyldning, og 
derefter lave en rekonstruktion af farver og 
bladforgyldning, eller at bevare de oprinde
lige farver og blot fjerne snavs og skæm- 
mende korrosion. Vi valgte den sidstnævnte 
løsning, idet vi ikke kender andre kobberki
ster fra 1600-tallet med en så omfattende be
maling. Det er netop den originale bemaling, 
der gør denne kiste så enstående. Kisten er 
derfor blot afrenset let og lakeret med en tynd 
lak, som netop mætter farvelaget og giver det 
glans, men ikke gør kisten blank.

Barokkisterne er nu efter konserveringen 
atter tilbage i det Hahnske kapel bag smede
jernsgitteret med den røde hane og de små 
jagtscener.

Fig. 13. Ida Hedevig Rumohrs kiste efter endt konservering. Foto Lene Klit. 
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Fig. 14. Hahns kapel i Vor Frue kirke 
i Roskilde. Forrest ses de tre 
metalkister. Til venstre Vincents 
Joachim Hahns kiste, i midten Ida 
Hedevig Rumohrs kiste og til højre 
Charlotte Amalie Krabbes kiste.
Foto Roberto Fortuna.

SUMM ARY

The H ahn baroque coffins
In connection with the restoration of Vor 
Frue Church in Roskilde, in 1987 the National 
Museum undertook the task of restoring the 
baroque coffins of Vincents Joachim Hahn 
(1632-80) and Ida Hedevig Rumohr (1648- 
81), a married couple. Both belonged to the 
German nobility.

Vincents Hahn was Master of the Royal 
Hunt, one of Christian V’s favourites and an 
extremely influential man.

The lavish splendour of the coffins reflects 
the burial customs of the nobility at that time.

Before they were brought to the National 
Museum, the coffins were green with copper- 
corrosion caused by the very damp conditions 
in which they had been housed.

Both coffins are made of copper with gilt 
and silver-plated brass and copper mount- 
ings. The decoration of that of Vincents Hahn 
is distinguished by flags and symbols of war, 
while that of Ida Rum ohr’s consists of family 
coats of arms and entwined flowers coloured 
with translucent enamel in shades of yellow, 
green, red and blue.

The painting determined the choice of con- 
servation method. Vincents Hahn's coffin was 
treated to remove all corrosion as far as pos
sible, and the damaged mountings in relief 
were restored. Ida Rum ohr’s coffin, however, 
was treated only by cleaning off dust and dirt, 
since it would have been impossible to remove 
the corrosion without also removing the paint.
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Christian IVs norske bjergværker
og nogle økser fra Det kongelige Kunstkammer
A f  H e n r i k  L a r s e n

Bjergværk,
Mining, silvcr oi og Pengepolitik

Fig. 1. Christian IV -udstillingens »bjergværksrum«. Foto Lennart Larsen 1988.

Den 4. april 1588 døde Frederik II og efterlod 
riget til sin elleve-årige søn, Christian, der al
lerede som fire-årig var blevet hyldet som 
tronfølger i Danmark og som syv-årig i 
Norge. Christian IV kom til at regere Dan- 
mark-Norge de næste 60 år og har i eftertiden 
vundet en uudslettelig popularitet. Hans re- 
geringsjubilæum er da også blevet fejret efter 
alle kunstens regler i firehundredåret.

Hovedbegivenheden har været den 19. Eu- 
roparådsudstilling, marts-september 1988, 
hvortil Nationalmuseet bidrog med udstillin
gen »Christian IV — Den driftige Konge«. Ud
stillingens hovedtema var Christian IV-tidens 
standssamfund og kongens »statsmerkantili- 
stiske« politik. Med 4-500 udstillingsgen
stande fordelt på 18 rum  og sale vistes sam
fundets opdeling i bønder, borgere, gejstlig
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heden, adelen og kongen. Endvidere belystes 
kongens økonomiske initiativer i opdagelses
rejser og hvalfangst, handel og håndværk, 
manufakturer og bjergværksdrift, der sam
men med et afsnit om Christian IVs møntpoli
tik afrundede udstillingen (fig. 1).

Som nævnt var Christian IV ikke bare konge 
af Danmark, men som sine forgængere og ef
terfølgere fra 1370 til 1814 tillige af Norge. 
Denne opgave tog han alvorligt. Ikke alene 
var han i Norge 30 gange, hvilket var flere 
gange end alle hans forgængere de sidste to 
hundrede år tilsammen! Han var også den 
første konge af Norge, der rejste helt til Nord
kap. Denne sørejse, der fandt sted i 1599, 
havde til formål at hævde suveræniteten over 
Finnmarken og havet ud for. Fra søen truedes 
området af engelsk og nederlandsk hvalfangst 
og forsøg på at Finde en nordøstpassage til 
Indien, fra land af den svenske ekspansion. 
Kongen gennemførte rejsen under dække 
som »kaptajn Christian Frederikssøn«.

Andre af Christian IVs Norgesrejser gjaldt 
herredagene — hvor han flere gange selv førte 
forsædet -  og grundlæggelsen af byerne Chri
stiania (afløser for det gamle Oslo) og Kongs- 
berg (begge 1624) samt Kristiansand (1641). 
Grundlæggelsen af Kongsberg hænger nøje 
sammen med endnu en type rejser, hvor kon
gen kom til Norge for at besigtige og fryde sig 
over de rigdomme, som blev fundet i det nor
ske fjeld.

Om bjergværksdrift i Norge findes der 
spredte vidnesbyrd op gennem middelalde
ren, men først fra omkring 1520 kendes der 
noget nærm ere til gruberne. Sundsberg kob
berværk ved Seljord i Telemark var grundlagt 
i 1524, og tre små sølvværker, ligeledes i Tele
mark, havde været i drift omkring midten af 
1500-årene. Allerede på dette tidspunkt 
havde tyske »Berggesellen« været indkaldt. I 
1540rne kom der gang i den mere rentable 
jernværksdrift, først omkring Oslo og Skien. 
Her blev nogle gruber og smeltehytter oprin
delsen til Bærum, Hakadal og Fossum je rn 
værker. Efterhånden blev også et jernværk på 
Barbu ved Arendal (senere Nes jernværk) og 
et par andre steder sat i drift.

Christian IV ønskede at gøre Danmark- 
Norges økonomi uafhængig af tysk sølv og

Fig. 2. Det sydlige Norge med kobberværkerne i Kvikne  
og Røros, sølvværkerne i Sundsberg og Kongsberg samt 
jernværkerne i H akadal, Bærum, Fossum og Barbu. 
Tegnet a f  G unnar Kramp 1988.

svensk kobber, og han indkaldte igen tyske 
bjergmænd til at undersøge forholdene i de 
gamle grubeom råder og finde nye forekom
ster. Blandt andet blev der 1601 fundet je rn  i 
Eiker ved Vestfossen. Det gamle Bærum je rn 
værk blev udvidet, og flere nye jernværker 
kom til. Også i nogle af de gamle sølvgruber 
blev driften genoptaget, og en smeltehytte 
ved Vestfossen behandlede malmen fra de 
forskellige gruber. 1618 skaffede kongens svo
ger, Johan Georg af Sachsen, en dygtig bjerg
mand, Tobias Kupfer fra Freiberg, til Norge 
som bjergmester.

Kupfer udarbejdede 1622 en indberetning 
om de norske bjergværker. Driften var næppe 
rentabel, konkluderede han, og Christian IV 
befalede i september 1623 statholderen, Jens 
Juel, at forsøge alle bjergværkerne bortfor- 
pagtet til private og bjergbetjentene afskedi-
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Fig. 3. Georg Agricola: De Re Metallica, Basel 1621. 
Agricolas berømte værk om bjergværksdriftens metoder er 
oprindeligt fra  1556, men genoptryktes — også i en 
tysksproget udgave — flere gange. R igt illustreret med 
træsnit. Tilhører Universitetsbibliotekets 2. afdeling.

get. Tobias Kupfer skulle dog blive som bjerg- 
mester for at fortsætte undersøgelserne ved 
Sandsvær kobberværk. -  Et privat jernkom 
pagni med dansk kapital fik privilegium på al 
norsk jernværksdrift.

Imidlertid blev det -  blot tre uger efter at 
kongen havde besluttet sig for at opgive den 
norske bjergværksdrift -  afsløret, at et par 
børn af lokale bønder om sommeren havde 
fundet sølv ved Sandsvær. Jens Juel lod To
bias Kupfer, med bjergmænd fra Vestfossen 
og Labrufoss, begynde en prøvebrydning, og 
hurtigt kunne de fylde seks tønder med sølv, 
der sendtes til København. Christian IV7 lod 
møntmester Nicolai Schwabe slå rigsdalere af 
sølvet, og den første serie på 140 rigsdaler for
ærede kongen til sine børn.

Forekomsten viste sig at være meget rig, og 
kongen havde store forhåbninger til de rig
domme, der skulle strømme fra Norge. Den 
16. marts 1624 blev der overalt i Danmark og 
Norge holdt takkegudstjenester for den her
lige gave, som Gud havde skænket rigerne 
ved åbenbaringen af sølvåren. Sidst i april rej
ste kongen selv til Norge for at tage fundet i 
øjesyn. Han befalede smeltehytten ved Vest
fossen nedlagt og arbejderne flyttet til Sand
svær, hvor der skulle anlægges en bjergby, 
»Konningsberg« eller Kongsberg (fig. 9). I

Fig. 4. Eftersøgning a f  metaller, bl.a. 
ved hjælp a f  pilekviste. To steder ses 
kilhakken (jf. fig . 5b og 6) i brug. 
Fra Agricola: De Re Metallica.
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Fig. 5a og b. Værktøj til bjergværksdrift, fr a  Agricola: De Re Metallica. a) Blandt andet b jerg jern  a f  forskellig 
længde (A, B og C) samt skæftet (I). b) Spader og en kilhakke (A).

Fig. 6. Bjergjern, hammer og kil
hakke. Norsk Bergverksmuseum, 
Kongsberg, inv. nr. BVM  74,
B VM  6 og B VM  214. Løsfund fra  
gruber i drift i 1600-årene.
Foto Lennart Larsen 1988.

Fig. 7. Metalbrydning, fra  Agricola:
De Re Metallica. Til højre 
ses hammer og bjergjern i brug.
Korslagt hammer og bjergjern,
»Schlagel und Fisen«, er bjergværks- 
arbejdernes internationale symbol og «  Fig. 8. E t klippestykke med tydelige
findes bl.a. på alle norske mønter, ■  spor efter brydning med bjergjern og
der slås på M ønten i Kongsberg. hammer, efter fundomstændighederne

at dømme sandsynligvis o. 1640. 
Stenens anden side er sodsværtet efter 
sprængning ved »fyrsætning«.
Bjerget opvarmedes ved afbrænding a f  
opstablede granrafter, hvorved store 
stykker sprængtes af. Fra Drei Brü- 
der grube, Kongsberg. Norsk Berg
verksmuseum, inv.nr. B VM  459185. 
Foto Lennart Larsen 1988.
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Fig. 9. Prospekt a f  Kongsberg. Håndkoloreret løsblad i Det kongelige Biblioteks Billedsamhng. Stammer fra  Museum  
Regium 1710. Forneden ses byen med sølvværkets bygninger, bag plankeværk, ved Numedalslågens bred. Over byen ses 
først rækken a f  gruber på  Underbjerget, »Argentifondinæ infernæ« -  nr. 2 6  er Segen Gottes grube -  og øverst Over- 
bjergets gruber, »Argentifondinæ supernæ«. Foto Lennart Larsen 1988.

B E N E D iC T iO  Ü O M IN i D I V i T E S  F A C iT .

J ÿ n t iü  j b  3 0  ö r a o j . 9 % 3 f f  affjier•Sül^priigsi'rrg tjrtjt*
bct gfet^niöàtuçf gebinjenaSttfe jo^etpogm 4  09* marcf, úub taxirr iporom

Fig. 10. Adam van Breen: Sølvstuf fr a  Segen Gottes grube i Kongsberg, funde t 16j 0. Malet 1631. Tilhøre') Kongs 
berg Kirke. Foto Lennart Larsen 1988.
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klippen ved den først åbnede grube, der 
navngaves Kongens Grube, blev Christian IVs 
monogram og årstallet 1624 hugget ind til 
minde om besøget.

I efteråret samme år indkaldes omkring 30 
tyske bjergmænd fra gruberne i Harzen, og 
arbejdernes tal -  både nordmænd og tyskere
-  vedblev igennem 1600- og 1700-årene at 
vokse støt. Til ind i 1640rne var tyskerne i 
overtal, men efter 1650 -  da trediveårskrigen 
var slut -  rejste mange tilbage til Tyskland.

Imidlertid viste det sig, at udbyttet ikke helt 
levede op til kongens store forventninger, og 
1626 besluttedes det at lade sølvværket overgå 
til et andelsforetagende, et »participantskab«. 
Dette oprettedes 1638 med kongen som delta
ger. Kongen skulle have en tiendedel af alt 
det sølv, som kompagniet brød, og ret til at 
købe resten til fast pris på 8 rdl. pr. mark 
finsølv. Participantskabet drev Kongsberg 
sølvværk indtil enevældens indførelse. 1661 
blev sølvværket igen statsdrevet.

Statholderen i Norge fra 1618-1629 var som 
nævnt Jens Juel (1580-1634). Så længe sølv
værket var et statsforetagende var han leder 
af det, og da participantskabet oprettedes blev 
han dets direktør. Han kom i forbindelse med 
en tidligere bjerglæge fra Ober-Harz, dr. Jo 
han Friderich Nortmann, der 1627 var ud
vandret til Norge. Nortmann blev snart Juels 
private rådgiver i bjergværkssager, og 1628 
ansatte statholderen uden kongens vidende 
Nortmann i det da ledige embede som norsk 
»Berghauptmann« (tilsynsførende med bjerg
værksdriften). Dette faldt generalbjergkom- 
missæren, schweizeren Samuel Weiss von 
Schalen, for brystet -  han forlod Norge og 
klagede til kongen. Sagen var uden tvivl m ed
virkende til Jens Juels ljernelse fra statholder
embedet. Han blev tilbudt stillingen som ri
gets viceadmiral, men afslog af helbredsmæs
sige grunde -  til kongens store fortrydelse. 
Juel blev april 1629 forflyttet til den langt 
mindre indbringende post som lensmand på 
Aalborghus.

Nortmann havde et par år opsynet med 
Kongsberg sølvværk, men blev forbigået, da 
kongen i efteråret 1630 ansatte en anden ty
sker, Johan Diegel, som Berghauptm ann over 
alle bjergværker i Norge. 1631 forlod han 
Norge, men nåede inden da at skrive en lille

bjergværkshistorie, hvori han blandt andet 
fortæller, at sølvværket i hans korte tid som 
leder blev udvidet fra 7 til 22 gruber.

Kongsberg sølvværk skulle vise sig at blive et 
varigt foretagende. Med en afbrydelse i årene 
1807-16 fortsattes sølvbrydningen indtil 1955, 
altså i 332 år. Men også andre malmfund i 
Norge på Christian IVs tid fik betydning. Ved 
Kvikne sydøst for Trondhjem  blev der 1632 
fundet en rig kobberforekomst som kongen 
selv lod udnytte, mens han i øvrigt gav alle og 
enhver ret til at optage privilegiebeskyttet 
bjergværksdrift uden for Sølvværkets om
råde. Mange nye kobberværker opstod, en
kelte af dem Fik varig betydning. Det gjaldt 
især Røros-værket i Østerdalen, ikke langt fra 
Kvikne. Det fik sine privilegier 1646 og blev 
længe drevet af udenlandske kapitalister, der 
tjente store penge. Kongen fik dog også sin 
part i form af skatter og afgifter.

Den 31. august 1630 — mens Christian IV lå 
med flåden ved Elbens m unding -  blev der 
fundet en særlig stor klump sølv, »sølvstuf«, i 
Kongsberg.

Fig. 11. Moderne buste a f  byens grundlægger på  
Kirketorvet i Kongsberg. I  baggrunden det skovklædte 
sølvbjerg. Foto fo r f  . 1986.
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Fig. 12. Grubedrift, fra  Agricola: De Re Metallica. Blandt andet ses hejseværk -  der i Kongsberg kaldtes 
»haspel« -  a f  forskellig type.
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Stuffen vejede næsten 96 kg. Til sammen
ligning tjener, at sølvværkets 204 arbejdere i 
1629 i alt fandt 1.209 kg rent sølv -  denne ene 
stuf svarede altså til næsten en måneds pro
duktion eller seksten mands årsproduktion på 
dette tidspunkt, hvor sølvmængden pr. arbej
der var den højeste i sølvværkets 332-årige hi
storie.

Den store stuf blev vejet til 409 mark (1 
mark à 16 lod = 234 gram) rent sølv og vur
deret til 3.272 rigsdaler -  dvs. til kongens pris, 
8 rdl. for en mark sølv. M arkedsprisen var 
imidlertid over 9 rdl. pr. mark sølv, og stuf- 
fens værdi havde -  hvis den havde kunnet 
omsættes frit -  følgelig været nærm ere 3.700 
rigsdaler, en betragtelig sum i 1630.

En idé om størrelsesordenen kan man få 
ved at sammenligne med lønningerne ved 
sølvværket. I 1626 var månedslønnen for 
bjergmesteren, Tobias Kupfer, 24 rdl., for de 
fleste af de ni øvrige embedsmænd 10 rdl. De 
37 arbejdere på »overbjerget« og 14 på »un
derbjerget« fik hver godt 7 rdl. om måneden, 
mens de otte »haspelknægte«, der passede 
hejseværket, »haspelen«, hver fik 4 rdl. Sølv
værkets samlede lønudbetalinger for året 
1626 kom op på 8.410 rdl., 2 ort og 21 skilling.
-  Bjergværksarbejdernes løn svarede nogen
lunde til, hvad en bygningshåndværker i Kø
benhavn kunne tjene i samme periode.

Fundet af den enorme sølvklump var en stor 
begivenhed. Før stuffen blev sendt til Køben
havn, lod Jens Juels efterfølger som stathol
der, Christopher Urne (1593-1663), den por
trættere af den nederlandske maler Adam 
van Breen, der muligvis var kommet til Norge 
i Urnes følge 1629.

Af regnskabet for Mønten i Christiania for 
1631 fremgår det, at »Adam Contrafeier i 
Christiania« efter statholderens befaling er 
betalt 24 rdl. for to tavler, han havde afkon- 
trafejet et stykke gedigent sølv på. Efter kon
gens bestemmelse er det ene maleri ophængt i 
Christiania kirke (Hellig Trefoldighedskirken 
i Oslo) og det andet i Kongsberg kirke.

Som bilag 17a til regnskabet finder man ma
lerens regning, underskrevet af Adam van 
Breen den 21. april 1631. Det fremgår, at det 
ene maleri var lidt større end det andet, og at 
Breen, der har leveret lærred og ram m er med

forgyldning, skal have 14 rdl. for det ene og 
10 for det andet. Regningen er samme dato 
påtegnet af Christopher Urne, der oplyser, at 
malerierne er udført efter Kongelig Majestæts 
skriftlige befaling. Maleren skal derfor betales 
af kongens skriver på Mønten i Christiania. 
Endelig har -  stadig 21. april -  Adam van 
Breen kvitteret for beløbet nederst på bilaget.

Det har muligvis været det største af maleri
erne, der blev hængt op i Christiania, hvor det 
må være brændt med kirken ved byens store 
brand i 1686. Det andet hænger nu i sakristiet 
i den nuværende Kongsberg kirke, opført 
1739-61. I 1988 var maleriet imidlertid på be
søg i København, hvor Nationalmuseet ved 
Kongsberg Menighets velvilje havde lejlighed 
til at vise det på Christian IV-udstillingen.

Sølvstuffen selv rejste allerede 1631 til Kø
benhavn. Christian IV havde befalet, at alle 
sådanne store sølvklumper -  »håndsten« — 
ikke skulle smeltes på Kongsberg sølvværk, 
men i stedet sendes herned, så kongen kunne 
se dem. Stuffen lader imidlertid til at være 
blevet smeltet om i København. I hvert fald 
beretter Museum Regium -  det trykte, la- 
tinsksprogede katalog over Det kgl. Kunst
kammer -  i 1710-udgaven om den store stuf, 
at Christian IV lod slå 3.000 rigsdalere af den. 
Disse penge skal han, stadig ifølge Museum 
Regium 1710, senere have givet til Frederiks
borg skole.

Maleriet (fig. 10) -  olie på lærred, 121x171 
cm uden ramme -  viser sølvstuffen liggende 
på et rødduget bord under et grå-grønligt 
draperi med snore og kvaster. Foroven ses 
kongens monogram, med den lukkede krone, 
som han førte fra 1620rne. Her over bogsta
verne R F P for hans valgsprog: »Regna Fir
mat Pietas (Fromhed Styrker Rigerne)« -  ofte, 
vistnok allerede af samtiden, udlagt som »Ri
get Fattes Penge«. På begge sider af stuffen 
ses en cirkelrund plet i malingen, ca. 6 cm i 
diameter. Den må stamme fra et stempel, ri
meligvis et signet, der er presset ind i det 
endnu våde, tykke malingslag -  sandsynligvis 
som en slags »autorisation«. Desværre kan af
trykkene ikke tydes, da stemplet har trukket 
malingen med ud.

På dugens kant læses: »BENEDICTIO DO
MINI DIVITES FACIT (Herrens velsignelse 
gør rig)«. Dette motto, som også stod at læse
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Fig. 13. Johann Mathesius: Bergpostilla oder Sarepta, 
Nürnberg 1578. Mathesius, der var præst i Joachims- 
thal -  hvorfra mange a f  de tyske bjergmænd i Norge 
kom -  har her samlet sine »bjergprædikener« om de 
forskellige metaller. Han udlægger teksten u d fra  
bjergmændenes dagligdag og samler alt, hvad Bibelen -  
direkte eller indirekte -  siger om ædle eller uædle 
metaller. Tilhører Universitetsbibliotekets 2. afdeling.

på de første dalere, der blev slået af sølv fra 
Kongsberg i 1(524, er første linie af Salomons 
Ordsprog 10,22: »Herrens velsignelse, den 
gør rig, slid og slæb lægger intet til.«

Nederst på maleriet står en lidt længere 
indskrift på tysk: »Anno 1630 den 31. Aug: Ist 
alhier zu Königsberg in SEGEN GOTTES 
grube / der gleichen stiick gediegen Silber ge- 
won[n]en, so gewogen 409. marck, und taxirt 
worden vor 3272. Reichs thaler. SOLI 
DEO GLORIA. (I det Herrens år 1630, den 
31. august, er her i Kongsberg i gruben »Guds 
Velsignelse« fundet dette stykke rent sølv, der 
vejede 409 mark og blev takseret til 3272 rigs
daler. Gud alene æren).«

Segen Gottes -  der blot var en blandt en 
række gruber med tysksprogede, oftest religi
øse navne — var den dybeste og mest udbyt

terige. Den var åbnet 1629, og i 1701 var dens 
bund nået ned i 150 alens dybde (små 100 m). 
Den store stuf blev 1630 fundet i ca. 11 meters 
dybde. På prospektet af Kongsberg (fig. 9) ses 
den store Segen Gottes grube som nr. 26.

I Nationalmuseets 2. afdelings brogede sam
ling af renæssancevåben findes, blandt meget 
andet, nogle økser, der har været betegnede 
som norske bjergmandsøkser -  dvs. økser, der 
som værdighedstegn blev båret af bjergmæn- 
dene. Som i øvrigt størsteparten af våbensam
lingen stammer økserne fra Det kongelige 
Kunstkammer. Skikken med økser som vær
dighedstegn havde de indkaldte bjegmænd 
taget med sig fra Tyskland, og den holdt sig 
meget længe i Norge, ligesom den også ken
des fra Sverige, hvor typen dog er lidt ander
ledes. Efterhånden blev økserne rene symbo
ler, og blandt andet på Norsk Folkemuseum 
kan man se eksemplarer, hvor hovedet er af 
træ i ét med skaftet -  som et håndtag på en 
spadserestok. Slægtskabet med den tyske 
»Hackel« er dog umiskendeligt.

På Christian IV-udstillingen vistes følgende 
fire økser (fig. 14):

1. Inv. nr. 10181. Øksen, der er 61,5 cm lang, 
har kort buet skaft -  et »rigtigt« økseskaft -  
der ender i en udskåret benknop. Bladet er 
25 cm fra æggen til spidsen af den pig, der 
sidder på nakken, æggen er 20 cm høj. Det 
ligner den tyske bjergmandsøkse -  en 
»Hackel« eller »Bergbarte«, der dog oftest 
har haft lige skaft, som det f.eks. ses på et 
stik af en bjergparade i Freiberg 1701. Liv- 
rustkamm aren i Stockholm ejer en »Berg
barte«, der -  bortset fra det lige skaft med 
forskellige indlægninger -  minder stærkt 
om vor økse.

2. Inv. nr. 10033. 115,8 cm lang, skaftet ender 
i en jerndup  med torn og er omviklet med 
messingbånd, hvorimellem messingroset
ter. Bladet, der er 20,5 cm fra æg til nakke 
og har en ægbredde på 20 cm, har indslået 
mønster på begge sider. Det er fastgjort til 
skaftet med en jern tap  gennem nakken, 
fastholdt af en jernnagle.

3. Inv. nr. 10176 (fig. 15a-b). 166 cm lang, rigt 
udskåret skaft, der ender i en jerntorn. 
Øksehovedet er 21,5 cm fra æg til nakke og 
28,5 cm højt. Det har rige graveringer, og
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Fig. 14. De i teksten omtalte fire  »norske bjergmandsøkser«, fra  venstre mod højre: 10179,10181,10033 og 10176. Foto 
Lennart Larsen 1987.

på den ene side støbermærke på bladet 
samt latinsk indskrift på nakken: »STIE- 
NIVS : SIVARDI : MAN NV : PROPRIA 
(Sten Sivardsen med egen hånd)«. På bla
dets anden side læses en længere indskrift 
på dansk og plattysk: »IEG : ER : EN : 
ØXE : WDEN : SWIG : I : NORGIS : 
LAND : ER : EY : MIN : LIIG:. / HWEM : 
MIG : WIL : FEIDE : SKAL : SIG WEL : 
BESINDE :. DET : SKAL : FOR / STAA : 
BAADE MAND : OCH : QWINDE :. 
ANNO 1619 / MICHEL : HANSEN : 
VOLSCKENCH : / ICH : WOEG : ES : 
GOT : WALT : ES. (Jeg vover det, Gud 
råde det)«.

4. Inv. nr. 10179. Længde 94 cm. Bladet, der 
er 20 cm fra æg til nakke og har en æg
bredde på 17 cm, ser ud til at være mon
teret omvendt på skaftet. Dette er omviklet 
med et jernbånd og ender forneden i et 
smalt kobberbånd og et sekskantet ben
stykke med en jerntorn . På en af benstyk
kets sider står »Jesu Christo«, på en anden 
»1644 APS Folstad«.

H vor stammer vore økser fra? -  Ved at gen
nemgå museets gamle protokoller og Det kon
gelige Kunstkammers inventarier er det fak
tisk muligt at sige noget om det.

Nr. 1 viser sig at være kommet til Kunstkam
m eret i 1692 fra det Oldenborgske Rustkam
mer, der i foråret dette år var blevet indrettet 
i Københavns Tøjhus. Det var våben, der 
havde tilhørt den gamle grev Anton Günther 
af Oldenburg. Da han -  næsten 84 år gammel
-  i 1667 var død uden at efterlade sig ægte
fødte livsarvinger, havde Frederik III sam
men med hertugen af Gottorp arvet grevska
bet. I 1671 var O ldenburg overgået til Dan
mark alene, og i 1690 blev en stor del af Anton 
Günthers våbensamling bragt til København. 
Fra det nyindrettede Rustkammer udvalgte 
Christian V nogle stykker til sit Kunstkammer 
og heriblandt altså også vor økse. Den er der
for næppe norsk, selv om den -  hvis det er en 
bjergmandsøkse -  heller ikke kan stamme fra 
det flade Oldenburg omkring Wesers udm un
ding i Nordsøen.
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Fig. 15a og b. Den lange økse med indskriften på bladet, inv. nr. 10176. a) bladets venstre og b) højre side. Foto 
Lennart Larsen 1986.

Øksen indføres i tilgangslisten i Kunstkam
merets 1690-inventar som »en Verpbiil« og i 
listerne 1690-1737 som »Ein Werk Beil«. I 
1737-inventaret hedder den: »Een Haand- 
Øxe«.

Nr. 2 og 3 findes begge i 1689-inventaret 
blandt »fire moschovitiske økser« -  hvad de 
også hedder 1737 -  men kan måske allerede 
findes i det ældste Kunstkammer-inventarium 
fra 1674 som »2 Norske Øxer«. At de er nor
ske og ikke »moschovitiske« -  altså russiske -  
kan der ikke herske tvivl om. Nr. 3 fortæller 
det jo  selv, og nr. 2 er nært beslægtet med den 
sidste økse, der også er norsk.

Nr. 4s norske oprindelse er -  som sagt -  
sikker. Den kan findes i kunstkammerforval- 
ter J.S.W ahls tilgangsliste under 20. novem
ber 1739, hvor 104 genstande af meget for
skellig slags indgik i Kunstkammeret på én 
gang. Det var genstande, der på kongens be
faling var indsamlet i Norge. Øksen -  der kal
des en gammel stridsøkse -  blev optaget i 
1775-inventariet.

Alle fire økser blev i 1825 ved Kunstkamme
rets opløsning overført til det nyoprettede 
Kongelige Kunstmuseum i Dronningens 
Tværgade. Her indgik de i afdelingen for nor

diske oldsager og mærkværdigheder fra mid
delalderen under »skovhugger-, bjergmands- 
redskaber og forskellige sager«. De fik en 
grundig ny beskrivelse ved B.Thoiiacius og 
C. J. Thomsen, og fik påmalet nye numre, 
som det f.eks. ses på fig. 14, hvor nr. to fra 
venstre, 10181, bærer »BDe 8« øverst på skaf
tet.

Det kongelige Kunstmuseum fik ikke no
gen lang levetid. Som et led i C. J. Thomsens 
nyordning af museumsvæsenet blev de nordi
ske oldsager — og herunder vore fire økser — i 
1848 overført til Museet for de Nordiske Old
sager, »Oldnordisk Museum«, der dengang lå 
på Christiansborg. Her fik de deres nuvæ
rende num re, idet det var dette museum, der 
1892 -  efter at være flyttet til Prinsens Palais i 
1854 — skiftede navn til Nationalmuseet.

I al fald tre af økserne stammer altså fra 
Norge. Om de faktisk har været båret af 
bjergmænd må stå hen -  måske er det skov
huggere eller odelsbønder, der har smykket 
sig med disse pragtvåben. Den sidste økse har 
større lighed med de bjergmandsøkser, man 
kender fra Tyskland og fra senere tiders 
Norge, men den er til gengæld næppe norsk.
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Christian IV’s Norwegian mines
In 1588 the 11-year-old Christian IV (1577- 
1648) inherited Denmark and Norway from 
his father, Frederik II (1534-1588, crowned 
1559). The 400th anniversary of his accession 
has been celebrated in 1988 by, among other 
events, the 19th Council of Europe Art Exhi
bition, held from March to September 1988. 
The National Museum contributed with the 
exhibition entitled »Christian IV -  the Enter- 
prising King«, which portrayed the Estate- 
structured society and illustrated the King’s 
economic ventures in voyages of discovery, 
whaling, trade and crafts, m anufacturing, 
mining and coinage.

Christian IV was also king of Norway, as 
were all Danish kings from 1370 to 1814. He 
travelled there more than 30 times, mostly to 
take delight in the riches which were found in 
the Norwegian rock. He wanted to make the 
kingdom’s economy independent of German 
silver and Swedish copper, and called in Ger
man miners to search for new deposits. Sev
eral new ironworks were established, and 
work was revived in some of the old silver- 
mines. In 1623 silver was found at Sandsvær. 
The deposit turned out to be very rich, and 
Christian IV had great expectations of the 
wealth that could ensue from Norway. He 
himself travelled there to inspect the find. He 
ordered the establishment of the mining vil
lage of Kongsberg at Sandsvær (fig. 9), and 
called in 30 German miners from the pits in 
the Harz.

The returns from the silver-works, how
ever, did not match the King’s expectations, 
and in 1628 the mining was made into a joint 
venture with the King as one of the partici
pants. The Kongsberg silver mines turned out

Neptuns kabinett. Snacken och musslan i naturen, konsten 
och symbohken. K ulturen , L und 1985.

Kongsberg Kirke. Red. A nders Bugge og H enn ing  Alsvik.
Norges K irker, Oslo 1962.

M oen, Kristian: Kongsberg Sølvverk 1623-1957, Oslo 1967 
(3.udv. udg., K ristiansand 1978).

Rønning, B jørn R.: Den kongelige Mynt 1628-1686-1806, 
Oslo 1986.

in faet to be a long-lasting enterprise; the sil- 
ver-mining continued until 1955, i.e. for 332 
years. O ther ore-finds in Norway in Christian 
IV’s time also proved of lasting importance. 
At Kvikne, south-east of Trondheim, a rich 
copper deposit was discovered in 1632, and in 
1646 another was found nearby, at Røros in 
Østerdalen. For a long time they were run by 
foreign capitalists who made large profits.

In 1630 a lump of silver was found at 
Kongsberg which weighed almost 96 kilos -  
i.e. approximately the equivalent of one 
m onth’s ordinary production. The lump was 
valued at over 3000 rigsdaler, and the vice- 
regent had a painting of it made by the Dutch 
artist Adam van Breen (fig. 11).

In the National Museum’s 2nd Department 
some axes from the Royal Kunstkammer can 
be found; they have traditionally been de- 
scribed as Norwegian miners’ axes -  i.e. axes 
carried by the miners as symbols of their sta
tus. This custom had been brought from Ger- 
many by the miners. It lasted for a long time 
in Norway and was also known in Sweden. In 
due course the axes became merely symbolic, 
and examples are known where the axe-head 
is made of wood and carved in one piece with 
the shaft, like the handle of a walking-stick. In 
this article four axes shown in the Christian 
IV exhibition are described. At least three of 
these axes are from Norway. W hether they 
actually were used by miners must remain in 
question -  perhaps they belonged to wood- 
cutters or to yeoman-farmers. The fourth axe 
is similar to the miners’ axes known from Ger- 
many and later in Norway, but it comes from 
the Oldenburg Armoury and is unlikely to be 
Norwegian.
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Locate: Robert, Adolf and Juliane
— Om våbennedkastninger og edb

I  nedenstående artikler introduceres to projekter på Frihedsmuseet. Hasse Neerbek beretter om Gentofte- 
gruppernes deltagelse ved våbennedkastninger, og Peter Birkelund præsenterer museets edb-registrant om 
samme emne.

»Nordre Birks Ægeksport« 
-  Om Gentofte-politifolks indsats ved våbennedkastninger
A f  H a s s e  N e e r b e k

I løbet af 1943 og 1944 dannedes nord for 
København grupper, hvis egentlige formål 
var uddannelse til militær kamp ved krigens 
afslutning. De kom dog også til at deltage i 
forskellige aktioner under krigen. Efterhån
den udviklede der sig en fast organisation 
med en fælles ledelse. Gentofte Kommune 
kom i dette system til at udgøre afsnit 2 under
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Fig. 1. Legitimationskort fo r  Niels Ove Riis-Nielsen, 
lederaf 7. kompagni. Det bestod a f  de politifolk i afsnittet, 
der efter den 19. september 1944 undgik arrestation. 
Kompagniet kom via Riis-Nielsen ind i arbejdet med 
modtagelse og fordeling a f  våben fra  engelske nedkast
ninger. (Ledøje-Smørum historiske forening og arkiv).

region 6 (Københavnsområdet). Afsnittets hi
storie er af flere årsager interessant, og derfor 
har Frihedsmuseet igangsat en undersøgelse, 
der skal belyse udviklingen i dette lokale om
råde.

I forbindelse med et andet studieområde, 
Frihedsmuseets våbennedkastningsprojekt, 
kunne det konstateres, at Gentofte-grup- 
perne deltog aktivt i modtagelsen af våben fra 
nedkastninger påfaldende tæt på København, 
og det har været muligt at følge disse våbens 
vej fra nedkastningsstedet til fordeling i depo
ter i Gentofte Kommune, hvorfra de fordeltes 
til de enkelte grupper.

Det var folk fra afsnittets 7. kompagni, der 
påtog sig arbejdet med våbennedkastnin
gerne. Dette kompagni var dannet på basis af 
de politifolk, der efter den 19. september 1944 
undgik arrestation. Leder af styrken var poli
tiassistent Niels Ove Riis-Nielsen med en an
den politimand, N. P. Nielsen, som næstkom
m anderende.

I 1944 var modtagningen af de engelske vå
ben fra luften sat i system. Den effektive leder 
og koordinator af våbenmodtagning på Sjæl
land var Stig Jensen. Han drog Riis-Nielsen 
ind i arbejdet med våbennedkastningerne.

De hold, der skulle modtage våbnene, var 
inddelt i tre uafhængige grupper: sikrings- 
gruppen, m odtagegruppen og depotgrup
pen.

Sikringsgruppen bestod af lokale folk på 
våbennedkastningsstedet. Deres opgave var at 
holde egnen under konstant observation før 
nedkastningen. Under nedkastningen skulle 
de sikre m odtagegruppen mod uvarslet over
raskelse fra tyskernes side, og kom der tyskere



i området, skulle gruppen straks ringe til et 
aftalt telefonnummer i Gentofte, hvorfra de
potgruppen kunne advares. Efter opsamlin
gen af de nedkastede våben skulle gruppen 
konstatere, om pladsen var »ren«, det vil sige 
fri for nedkastet materiale, idet det hændte, at 
en container gik i stykker under nedkastnin
gen. Sikringsgruppen skulle også lytte, om 
man blandt befolkningen i lokalområdet 
havde mistanke om, hvad der skete, og endvi
dere udpege egnede gemmesteder inden for 
området, der kunne bruges, hvis det blev nød
vendigt.

M odtagegruppen bestod af 24 politifolk 
fordelt på to personbiler og to lastbiler. Alle 
var stærkt bevæbnet. De mødtes i Gentofte på 
et forud aftalt sted og kørte samlet til ned- 
kastningsfeltet, hvor vognene blev gemt af ve
jen. M odtagegruppen skulle etablere en lysli
nie, grønt for indflyvning, rødt for stop og 
derimellem et antal gule lys, med hvilke man 
blandt andet signalerede kodebogstavet for

Fig. 2. N . P. Nielsen ledede den såkaldte »Lassobande« 
under Riis-Nielsens politigrupper. Navnet skyldtes et 
tov, hvortil der var fastgjort en krog. Med krogen kunne 
man løfte kloakdceksler eller hage sig fa s t på mure og 
husvægge. Alle medlemmer a f  delingen var udstyret med et 
sådant tov. (Lokalhistorisk Arkiv fo r  Gentofte Kommune).

den pågældende nedkastning. Det kunne 
f.eks. være A for Adolf. Når maskinen havde 
kastet sin last, skete opsamlingen så hurtigt 
som muligt. På hver container stod et tal, der 
angav, hvor mange containere der var blevet 
nedkastet.

Hjemkørslen med våbnene skete samlet un
der fuldt kampberedskab. Ved et i forvejen 
aftalt punkt havde depotgruppen anbragt en 
kontaktmand, som kunne lede m odtagegrup
pen til omladningsstedet. N. P. Nielsen har be
skrevet, hvordan arbejdet med våbennedkast
ningerne begyndte:

»Ved et møde med fire af delingsførerne gav 
Riis-Nielsen en orientering om den etablerede 
forbindelse med SOE (Special Operations Ex- 
ecutive) i England og om kompagniets nye op
gaver. Riis-Nielsen ville i de kommende dage 
orientere sig med henblik på udpegning af 
passende modtagefelter så nær afsnit 2 (Gen
tofte Kommune) som muligt, få dem god
kendt af SOE og klargjort. Efter kort tids ar
bejde blev vi igen indkaldt til møde med ham. 
Han kunne her oplyse, at SOE havde god
kendt fire nedkastningsfelter, og kodenavnet 
for de enkelte afsnit var således:

Kodenavn:
»ADOLF« -  beliggende ved Hove Mølle. 
»JULIANE« -  beliggende ved Edelgave. 
»XENIA« -  beliggende på sletten syd for 

Nærum.
»HENRIK« -  beliggende nord for Stavns 

holt Teglværk.

Sammen med det udtagne mandskab mødtes 
vi den følgende dag på Dyssegårdsskolen i 
Gentofte, hvor mødet, så vidt jeg husker, 
fandt sted som »aftenskolekursus i historie«. 
Der blev givet en grundig instruktion i alt ved
rørende kørehold, bevæbning, forhold under 
kampsituationer, forhold på nedkastningsfelt, 
stuvning af gods og endelig absolut tavshed 
om opgaverne, også deltagerne imellem. Vi 
skulle daglig aflytte særmeldingerne fra BBC 
i London (Hilsen til ...). Vor procedure var 
således: Signal fra BBC kl. 18.00 — samling og 
klargøring af våben og transportm idler -  sik
ringsgruppen på plads. Signal gentaget 
kl. 22.00 -  kørsel til nedkastningsfeltet og 
dækning af dette. Afvente RAF-fly. Signal
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Fig. 3. Konfirmationskjole fr a  foråret 1945 syet a f  stof 
fr a  engelsk faldskærm . Faldskærmen stammede fr a  en 
nedkastning a f  våben på Fyn, som fa n d t sted natten 
mellem den 21. og 22. februar 1945. N . P. Nielsen 
indskærpede sine modstandsfolk, at de ikke måtte bruge 
faldskærmsstof. (Foto Frihedsmuseet).

ikke gentaget -  afblæsning af aktion -  afvente 
nyt signal i følgende særmeldinger fra BBC. 
Efter et fra BBC modtaget signal kl. 22.00 
ville vi kunne besætte nedkastningsfeltet se
nest kl. 23.00, og såfremt alt gik efter planen, 
ville depotgruppen kunne overtage lasten 
»hjemme« ca. 03.00.«

Om Adolf beretter N. P. Nielsen:
»Kl. 03.15 vendte m odtagegruppen tilbage 

fra Adolf med 24 containere. Kompagniche
fen (Riis-Nielsen) meldte, at alt var gået vel -  
det havde været en fin lille skovtur.

Depotgruppen fik travlt med indbringning 
og åbning af containerne, sortering af »god
set«, der var mangeartet: engelske og ameri
kanske geværer med bajonetter, maskinpisto
ler, rekylgeværer, pistoler og tromlerevolvere 
(rigtige seksløbere), US-karabiner -  og for os 
så ukendte ting som bazookaraketudstyr og 
P.I.A.T. (panservåben). Endvidere tilhørende 
ammunition og granater, detonatorer, 
sprængstoffer og håndgranater. I alt våben og 
ammunition til bevæbning af 240-250 mand.

Det var et skønt syn, når en container blev 
åbnet ved hjælp af ham m er og skarp mejsel 
eller et økseblad med overhugning af fire stk. 
stålbånd. Den ene cylindriske halvdel af con
taineren kunne da løftes fra den anden halv
del. Hver kvadratmeter var udnyttet, og til 
beskyttelse af våbnene var disse nedpakket 
sammen med jutesække, vel i størrelsen 
ca. 70x35 cm, forsynet med snørebånd og an
vendelige til brystværn efter påfyldning af 
sand, grus eller jord. Desuden var der som 
pakkemiddel anvendt nogle khakifarvede få- 
reskindsforede jakker (hoftelange) og endelig 
en forsyning af forbindspakker og -  tro det 
om I vil -  rigtige cigaretter!«

N. P. Nielsen fortsætter:
»Der gik en kort tid, så kom signalet om 

nedkastning på »Juliane«. Proceduren var 
den samme som ved »Adolf« og også denne 
gang gik det efter om stændighederne godt, 
dog ikke uden besværligheder. Jeg havde 
valgt det gamle vandtårn i Gentofte som ho
veddepot. M odtagegruppen ankom først her
til omkring daggry, og kompagnichefen var 
ikke med tilbage. Det blev oplyst, at han var 
blevet i nedkastningsfeltet for sammen med 
de lokale folk fra dækningsstyrken at råde 
bod på indtrufne uheld, idet en container var 
slået i stykker ved sammenstød med et træ, og 
indholdet var spredt ud over et større areal. 
Dele af indholdet var ved søgning fundet og 
bragt med hjem sammen med den ødelagte 
container.
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Desuden var en anden container »forulyk
ket«, idet dens faldskærm ikke havde foldet 
sig ud. Dette havde medført, at den ved sin 
vægt og faldhastighed havde trykket sig ned i 
blød mosejord, hvor den stod fast som en tøjr
pæl -  med kun den sammenfoldede fald
skærm over jordsm onnet. Kompagnichefen 
ville først returnere fra feltet, når der var ren
set op for spredte våben og den havarerede 
container bjerget. Det blev tillige meddelt, at 
hjemkørslen havde fundet sted under lidt ha
sarderede forhold og ad biveje på grund af 
det forrykkede tidspunkt. Under kørslen 
måtte en af besætningen på et vognhold være 
faldet af under en svingning, for der mang
lede en mand ved ankomsten til depotet.

En times tid senere indfandt den »savnede« 
sig og fortalte, at han var blevet slynget fra 
vognens lad under en brat svingning, hvor 
vognen kom op på fortovet, og han havde 
fundet sig selv liggende tværs over en høj 
bred havehæk med sin maskinpistol i god be
hold. Han havde følt sig lidt alene, men dog 
ikke fortabt. Til fods begav han sig hjemad i 
fuldt dagslys -  ad befærdede veje midt i m or
genens myldretid.«

Foruden »Juliane« og »Adolf«, som omtales i 
N. P. Nielsens beretning, vides det, at Riis-Ni- 
elsens folk deltog i endnu en våbennedkast
ning, som havde navnet »Robert«. Der var så
ledes tale om to våbennedkastninger ved 
Hove Mølle (»Robert« og »Adolf«) samt »Juli
ane« ved Hove overdrev. Våbennedkastnings- 
stedet for »Xenia« og »Henrik« henholdsvis 
ved Nærum og Stavnsholt blev aldrig brugt, 
og disse to planlagte nedkastninger synes at 
være blevet aflyst.

Man kan umiddelbart få det indtryk, at 
selve våbennedkastningen og modtagelsen af 
denne var den farligste og mest dramatiske 
handling i forbindelse med våbenmodtag
ning, men i virkeligheden foregik et langt 
mere kompliceret og ikke mindre farligt ar
bejde, efter at containerne var ankommet til 
hoveddepoterne, hvor de midlertidigt skulle 
opbevares. Nu skulle containerne åbnes, og 
indholdet skulle sorteres og emballeres til vi
dere transport i underdepoter eller videre
bringes til de aktive modstandsfolk. Hertil 
kom, at faldskærme og containere skulle brin-

Fig. 4. En nedkastet co n tainer satte sig fa s t i et træ i 
»Flintebjergskoven«, da våbennedkastning fa n d t sted ved 
Hove Overdrev. Træet måtte fældes fo r  at få  containeren 
ned. (Ledøje-Smørum historiske forening og arkiv).

ges af vejen. Det var særligt som opholdssted 
for Riis-Nielsens depoter, at Gentofte Kom
mune blev benyttet. Rundt omkring i kommu
nen indrettedes depoter. Et hoveddepot -  det 
sted, hvor våbnene blev pakket ud af contai
nerne -  måtte kun benyttes én gang, og det 
skulle være fuldstændig »rent« efter benyttel
sen, der skulle være overstået inden for 12 
timer. U nderdepoterne kunne benyttes i et 
par dage. H erefter skulle våbnene transpor
teres videre til modtageren. Alt dette m ed
førte mange praktiske problemer, som 
N. P. Nielsen måtte løse. Der skulle fremskaf
fes emballage og køretøjer til transport af våb
nene. Emballagen kunne f.eks. være trækas
ser forsynet med firmabetegnelse som »Nor
dre Birks Ægeksport« eller »Maskindele« og 
mærkesedler med afsender/modtager. Sække, 
presenninger og papkasser blev også godtaget 
som egnet emballage.

Køretøjer erhvervedes ved »lån« bl.a. fra 
firmaet Houlberg. På Houlbergbilen blev fir-
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Det er bedre at holde 
Munden lukket og give 

Indtryk af at være en 

Torsk — end at aabne 

Munden og bekræfte, 

at man er det.

Fig. 5. Det gamle vandtårn på Ræveskovvej i Gentofte 
var et a f  N . P. Nielsens våbendepoter. Den første gang  
N . P. Nielsen anvendte vandtårnet, var den 19. septem
ber 1944, da han sammen med andre politifolk søgte 
tilflugt i vandtårnet for at undgå arrestation.
Foto Hasse Neerbek.

mamærket fjernet sammen med reklameslo
ganet »Houlberg Pølser det er Mad«, som er
stattedes med påtegning på begge sider »Gen
tofte Kommunes Vandvæsen«. Hertil kom 
trehjulede varecykler. Arbejdet med omlad
ningerne kunne strække sig over flere døgn 
uden regelmæssig nattesøvn. En vigtig detalje 
var, hvad der skulle gøres ved containerne og 
faldskærmene. Med hensyn til containerne 
lykkedes det N. P. Nielsen at få firmaet Wildts 
produkthandel i Vangede til at modtage dem. 
48 containerhalvdele fra en sending blev af
leveret til produkthandleren under varebe
tegnelsen »affaldsskaller« fra »Nordre Birks 
Ægeksport«. Firmaet betalte 6 øre pr. kilo for 
affaldsskallerne og huggede, skar, brændte og 
pressede skallerne til ukendelighed.

Faldskærmene voldte problemer bl.a. fordi 
det gode bomuld og silkestof i disse tider re
præsenterede en stor værdi. N. P. Nielsen 
fandt det bedst at gemme dem bort og valgte 
Gentofte kirkes tårn som skjulested. Men her 
indtraf et brud på organisationens selvdisci
plinering, idet N. P. Nielsen kort efter den før
ste indlagring af faldskærme i kirketårnet så

Politigruppens våbentransporter gik forbav
sende fredeligt, skønt det ikke kunne undgås, 
at der opstod nervepirrende situationer. Un
der en af transporterne blev gruppens mere 
perm anente tilholdssted »Oasen« omringet af 
maskinpistolbevæbnede tyskere, og der synes 
ikke at have været nogen flugtvej ved at skyde 
sig igennem. N. P. Nielsen besluttede da, at 
folkene skulle »rengøre« sig for våben og for
søge at flygte gennem et køkkenvindue ned til 
den nærliggende maskinfabriks indre gård og 
derfra søge ind på maskinfabrikken for at 
blande sig med smedene der. Herefter fulgte 
nogle nervepirrende timer, hvor tyskerne 
holdt fabrikken omringet under trussel om at 
sprænge den i luften. Til sidst valgte de dog at 
afblæse aktionen, og N. P. Nielsens folk var 
reddet -  for denne gang.

Depotgruppen havde ingen tab under kri
gen, men N. P. Nielsens deling af Riis-Nielsens 
7. kompagni havde i sin helhed på 56 mand et 
relativt stort tab på 6 mand. To af de pågæl
dende blev tilføjet alvorlige skudsår ved an
holdelsen. Ingen af de seks slap ud af det 
uden mén.

Fig. 6. M ed »Torskesedlen« indskærpede delingsføreren, 
N. P. Nielsen, sine mænd i våbenopsamlingsgruppen 
forsigtighed og selvdisciplin. (Lokalhistorisk Arkiv fo r  
Gentofte Kommune).

sine gruppem edlem m er iført pæne, hjemme- 
syede skjorter i faldskærmsfarver, fra brun 
over hvid til blå og grøn. Det gav N. P. Nielsen 
anledning til at indskærpe sikkerhedsforan
staltningerne. Hos bogtrykkerfirmaet Teller i 
Hellerup fik han trykt 1.000 »løbesedler« 
med teksten vist på fig. 6.
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Fig. 7. Gruppemedlem fr a  afsnit 2 ’s 6. kompagni foretager bazookaafskydning på lossepladsen ved Ørnegården 1945. 
Kompagniet rekrutterede fortrinsvis sine medlemmer blandt arbejdsmcendene i Gentofte Kommune. (Lokalhistorisk 
Arkiv fo r  Gentofte Kommune).

Gentofte-grupperne organiserede kun en 
lille del af modstandsbevægelsens våben. For 
Københavnsområdets våbenforsyning i de 
første m åneder af 1945 betød våbennedkast
ningerne fra »Juliane«, »Adolf« og »Robert« 
dog en del. »Juliane« var en normal »FOX« 
grundsending. Det betød, at den bestod af 24 
containere med et samlet indhold på 150 rif
ler, 22 maskinpistoler, 8 maskingeværer, 408 
håndgranater, 20 pistoler, 4 bazookaer samt 
dertil hørende ammunition.

Af den samtidige rapport om »Juliane« (jfr. 
fig. 3) ses det, at der har været en m indre af
vigelse fra en Fox-standardleverance.

I slutningen af april ankom der fra våben
nedkastninger til Københavnsområdet 24 
stenguns, 248 rifler, 16 maskinpistoler, 10 ba
zookaer, 50 pistoler og 2.450 håndgranater 
samt 16 maskingeværer. Mange af disse våben 
kom således fra »Juliane«.

Afsnit 2’s opgave var ved krigens afslutning 
først og fremmest sikring af indfaldsvejene til 
København nordfra for befrielsesstyrker samt 
beskyttelse af offentlige værker og nedkæm p
ning eller indespærring af de tyske soldater 
på Jægersborg Kaserne og eventuelt delta
gelse i forsvaret af Sorgenfri Slot. I slutningen 
af april 1945 var styrken efter en samtidig op
gørelse på 1.236 mand udstyret med 7 ma
skingeværer, 140 maskinpistoler, 74 rifler, 5 
bazookaer, 126 pistoler samt 608 håndgrana
ter.

Sandsynligvis var dog mængden af våben 
noget større, men der er rimeligt belæg for at 
tro, at styrken i afsnit 2 i 1945 kun var i be
siddelse af håndvåben til '/3 af mandskabet. 
Med den ringe bevæbning in mente var af
snittets militære opgaver ikke uproblematiske, 
og den tyske kapitulation afværgede en situa
tion, som let kunne være blevet uoverskuelig.
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Våbennedkastninger på edb
A f  P e t e r  B i r k e l u n d

I forbindelse med 40-året for Danmarks be
frielse i 1985 modtog Frihedsmuseet en lang 
række henvendelser fra enkeltpersoner, m u
seer mv. Mange af disse henvendelser havde 
lokalhistorisk karakter. Ofte havde et lokalt 
museum eller andre lokale instanser taget ini
tiativ til at belyse dagligdagen og det illegale 
arbejde, som det formede sig i det lokale sam
fund under besættelsen. Forespørgslerne be
rørte mange af besættelsestidens forskellige 
aspekter, men især emnet våbennedkastnin
ger var gennemgående. Spørgsmålene d re
jede sig bl.a. om, hvorvidt der var sket ned

kastninger i spørgerens lokale område, hvor 
og hvornår det skete, hvad der blev nedkastet, 
hvem der modtog det osv.

Det store arbejde, der for museets m edar
bejdere lå i at besvare disse spørgsmål, frem 
kaldte tanken om at skabe en registrant, der 
hurtigt kunne svare på denne type spørgsmål. 
Da museet senere indkøbte en personal com
puter, beregnet til registrering af museets 
samlinger, kunne tanken om en nedkast- 
ningsregistrant realiseres. Arbejdet med regi
stranten -  kaldet NREG -  påbegyndtes i 
marts 1987 og færdiggjordes i januar 1988.
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Fig. 1. Området vest fo r  København, hvor Gentofte-grupperne modtog våben. To nedkastninger skete på plads 39  — 
R O B E R T  og ADOLF, og en nedkastning på plads 59  — JU LIA N E . Pladserne 70, 75 og 84 blev aldrig benyttet.
(Grundkort: Udsnit a f  bogkort »Danmark 1:100.000« (5. udgave, 1939) (A. 186/88). © Copyright Geodætisk Institut 
1988).
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Formålet med NREG er altså at lette informa
tionssøgningen og dermed sikre en bedre ser
vice til museets brugere, men også til forsk- 
ningsbrug at skabe mulighed for etablering af 
nye data og dermed ny viden.

Størsteparten af det arkivstof, der ligger til 
grund for registreringen af nedkastninger, 
nedkastningsforsøg og pladser, befinder sig 
på Rigsarkivet i København. Hovedkilden er 
de pladsbøger, som førtes af de respektive m od
tageledelser på Sjælland, Fyn og i Jylland i det 
sidste år af besættelsen.

Den sjællandske pladsbog førtes af m odta
gelederen Stig Jensens to faste medarbejdere 
Erik Christiansen og N. O. Brorly. Tidsmæs
sigt dækker pladsbogen perioden fra 27.nov. 
1944 og frem til befrielsen. Til hver plads gi
ves en række oplysninger om placering mv., 
ligesom der til hver nedkastning knytter sig 
en lille rapport, hvor arten og mængden af 
det modtagne gods anføres.

Den fynske pladsbog, der findes i Erik 
Frandsens arkiv, består blot af nogle få løse 
stykker papir, hvorpå pladsernes placering er 
angivet, samt tidspunktet for de stedfundne 
nedkastninger. Godsmængden og arten af det 
nedkastede må udledes af telegram korre
spondancen mellem den fynske modtagele
delse og SOE i London, der ligeledes findes i 
Frandsens arkiv.

Den jyske pladsbog skabtes af den legen
dariske leder af modtagearbejdet, Anton 
Toldstrup. Pladsbogen er af uensartet karak
ter, idet perioden 28. sept. -  2. dec. 1944 er en 
efter pladsnumre ordnet fortegnelse over 
nedkastninger, hvorimod der for tidsrummet 
20. feb. -  27. apr. 1945 eksisterer en fuldstæn- 
dig række af maskinskrevne nedkastningsrap- 
porter. Endelig foreligger en samling karto
tekskort over pladser og nedkastninger for 
den sidste måned af besættelsen. De tidsmæs
sige lakuner i det jyske nedkastningsmateriale 
kan i vid udstrækning udfyldes ved hjælp af 
telegramkorrespondancen mellem Toldstrup 
og London, der ligeledes findes i Toldstrups 
arkiv. Mens perioden august/september 1944 
til befrielsen i store træk dækkes af pladsbø
gerne og de samtidige telegram korrespon
dancer, forholder det sig helt anderledes pau
vert for den nedkastningsaktivitet, der 
foregik før denne periode. Her er vi næsten

udelukkende henvist til beretningsstof og lit
teratur, idet så at sige intet prim ært kildema
teriale er overleveret.

Et større analysearbejde måtte iværksættes, 
før det var muligt at indlægge de ønskede 
plads- og nedkastningsdata i databasen. Først 
måtte en række begreber helt tydeligt defi
neres, dernæst skulle de relevante oplysnin
ger udvælges, og sluttelig skulle disse data gø
res entydige (formaliseres).

Definering af en plads og en nedkastning 
var et af de vigtigste punkter. I NREG fast
sattes kriteriet for en nedkastning/et nedkast
ningsforsøg alene af, om der var iværksat en 
operation. Dette betyder, at en nedkastning 
blot skal være annonceret i BBC’s danske ud
sendelse med »Hilsen til ...«, eller for de tid
lige nedkastningers vedkommende med en 
særlig frase, f.eks. »Lyt igen«, for at blive regi
streret. Kriteriet for pladsregistrering bestem
tes ud fra, om pladsen var anmeldt til Lon
don. Der ligger altså ikke i selve definitionen, 
at en nedkastning faktisk skulle være fore
gået, eller at en plads skulle være benyttet.

H erefter blev foretaget en dataudvælgelse, 
således at kun relevante oplysninger blev 
medtaget, og overflødige eller mindre betyde
lige data blev frasorteret. Kun det modtagne 
gods er registreret og ikke det nedkastede, 
idet en opgørelse af det sidstnævnte med det 
danske materiale kun lader sig gøre for Jyl
lands vedkommende. De udvalgte data måtte 
derefter formaliseres, således at der i et data
felt kun kan forekomme én type data. Eksem
pelvis opgør den jyske pladsbog for de fleste 
nedkastningers vedkommende i oktober 1944 
det modtagne gods i antal våben m.m. og ikke 
som normalt i antal containere. Disse våben
opgørelser måtte før registrering omregnes til 
antal containere af en bestemt type.

Ud over de nævnte eksempler rejste der sig 
under arbejdet en række problem er bl.a. om 
datering af nedkastninger, geografisk forde
ling, pladsnum m erering mv. At beskrive disse 
vanskeligheder vil dog føre for vidt her.

I tilknytning til selve databasen udarbejde
des en række hjælpeprogrammer, der sikrer 
en korrekt og brugervenlig betjening af 
NREG. Ligeledes er fremstillet en brugerm a
nual, der kan konsulteres i tvivlsspørgsmål.

NREG er prim ært et søgeinstrument, der
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kan benyttes til at tids- og stedbestemme den 
del af nedkastningsarbejdet, man er interese- 
ret i. Dernæst er NREG et analyseinstrument, 
der kan foretage beregninger på dele af ned
kastningsarbejdet. Til belysning af søgeproce
duren vil de nedkastninger, der er omtalt i 
artiklen om Gentofte-folkene, blive benyttet. 
Det er muligt ad to veje at lokalisere Gentofte- 
gruppernes modtagelser — enten kan der ta
ges udgangspunkt i nedkastningspladserne 
eller i datoerne for nedkastningerne. Da de 
præcise datoer ikke kendes, må indgangen 
blive via pladserne.

Under besættelsen stedbestemtes pladser
nes beliggenhed i forhold til Geodætisk Insti
tuts kort over Danmark: 1:100.000 (1939), det 
såkaldte Generalstabskort, der blev udgivet i 3 
bind. I tilknytning til NREG benyttes disse 
kortbøger til lokalisering af pladserne.

Hasse Neerbek nævner i sin artikel, at Gen
tofte-folkene modtog på en plads ved Hove 
Mølle to gange og en gang ved Hove Over
drev. Begge pladser befinder sig på blad 10 i 
kortbog III (se fig. 1). I det følgende gives en 
oversigt over arbejdsgangen i NREG for at 
finde disse tre nedkastninger (jvf. fig. 2). I 
skærmbillede 1 vælges »1. Søgning i pladskar
totek«, hvorefter søgebetingelserne indtastes i 
skærmbillede 2. I databasen søges nu de plad
ser, der er placeret på blad 10 i kortbog III, 
der fremvises på skærmbillede 3. »Kartoteks
kortene« for pladserne 039 Hove Mølle og 
059 Hove Overdrev kan nu skærmfremvises 
ved indtastning af søgenummeret (skærmbil
lede 4 og 4A). Når et pladskort er fundet, kan 
de til pladsen knyttede nedkastninger vises 
(skærmbillede 5 og 5A). I skærmbillede 6, 6A 
og 6B ses »kartotekskortene« for de tre søgte 
nedkastninger -  ROBERT 4. april 1945 og 
ADOLF 12. april 1945 ved Hove Mølle, og JU 
LIANE 22. april 1945 ved Hove Overdrev.

Det ses, at ROBERT bragte 24 FOX-contai- 
nere og 1 pakke, ADOLF 22 FOX og 2 pakker 
og JULIANE 24 FOX og 2 pakker. FOX be
tyder her våbensending, TIGER sprængstof 
og LION ammunition. Ligeledes bemærkes 
det, at de to pladser er placeret i henholdsvis 
Roskilde og Københavns distrikt. Årsagen er, 
at pladsen ved Hove Mølle først benyttedes af 
Roskilde-grupperne d. 30. marts 1945 (SO
FUS), hvorefter pladsen overgik til Gentofte.

►  «  •  •

Fig. 2. Søgning i N R E G  efter »kartotekskortene« fo r  de 
tre nedkastninger, som Gentofte-folkene modtog.
Se forklaring i teksten.

Nedkastningsarbejdet kan opdeles i to faser
-  før august 1944 fandt kun få spredte ned
kastninger sted, mens der i tiden efter og 
frem til befrielsen skete en massiv overførsel 
af våben via nedkastninger. Normalt anslås 
5% af det nedkastede gods at være ankommet 
før august 1944 og 95% efter. Ved at benytte 
NREG som analyseinstrument er det muligt at 
komme dette forhold lidt nærmere, idet den 
procentvise andel af modtaget gods før au-
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gust 1944, uanset hvorledes dette opgøres, 
ikke er højere end 2%. Hele 98% af det m od
tagne blev altså nedkastet i besættelsens 9 sid
ste måneder.

En beregning over nedkastninger og gods i 
april 1945 for hele landet viser, at der fandt 
286 nedkastninger eller nedkastningsforsøg 
sted, hvoraf 139 gav resultat i form af contai
nere. Godsmængden bestod af 2.232 contai
nere, fordelt på 1.473 FOX, 52 TIGER, 565
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LION og 142 containere med uoplyst indhold.
Som det ses, var de 70 containere, som Gen

tofte modtog, blot en lille del af det samlede 
antal containere i den sidste besættelsesmå- 
ned.

Afslutningsvis skal det fremhæves, at 
NREG’s statistiske beregninger aldrig kan 
blive bedre end det kildemateriale, de udføres 
på grundlag af. Generelt betyder det, at be
regninger foretaget på nedkastningsmateria- 
let, der om handler tiden før august/septem
ber 1944, må tolkes med største varsomhed, 
hvorimod beregninger for tiden derefter må 
siges at være pålidelige.

NREG var Frihedsmuseets første edb-pro- 
jekt. Ved starten var vi stort set uden viden om 
dette medium, men i løbet af relativt kort tid 
blev vi fortrolige med systemet. Eksperter 
blev vi aldrig, hvilket NREG stadig sine steder 
bærer præg af, men resultatet må vist siges at 
være acceptabelt, og i dag fremstår NREG 
som et anvendeligt værktøj i museets daglige 
arbejde.

Med afslutningen af dette projekt rejser

spørgsmålet sig, om andre em ner inden for 
besættelsestidens historie egner sig til en til
svarende behandling. Svaret er naturligvis ja, 
der kan bl.a. nævnes industri- og jernbanesa
botagen, blot skal man gøre sig klart, at op
gaven er ganske tidskrævende.

NREG e r u d arbejdet a f stud.m ag. H enrik  D ethlefsen i 
sam arbejde m ed artiklens fo rfatter. NREG er installeret 
på m useets personal com puter Olivetti M24, der h a r et 
in te rn t RAM -lager på 640 KB. D atabaseprogram m ellet 
er »dBase III« fra  Ashton-Tate.
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»Locate ROBERT, ADOLF AND JULIANE« 
— arms drops on com puter
In the course of 1943 and 1944, groups were drew to an end. They were organised in a 
formed throughout the whole country to be clearcut network. The Borough of Gentofte 
ready to Fight the Germans when the war formed part of this system, known as Section



2 of Region 6 (the Copenhagen area).
The police force from the Section’s 7th 

company came to play a special role in the 
arms drop operation near Copenhagen. They 
took part in three arms drops. The drops took 
place respectively at Hove Mølle and at Hove 
Overdrev (c.f. map, fig. 1). From the site of 
the drop the weapons were brought to Gen
tofte. There they were hidden in caches and 
later transferred to sub-caches from where 
they were distributed to the resistance groups.

The team for reception of the weapons was 
sub-divided into three independent groups: 
the security group, the reception group and 
the cache group. The security group consisted 
of local people who kept the area under ob
servation. The reception group consisted of 
24 policemen distributed among two cars and 
two lorries. They met up in Gentofte and 
drove together to the drop location. When the 
weapons had been picked up, the transfer to 
the cache group took place via a contact man 
who could lead the reception group to the 
transfer spot. The cache group consisted, like 
the reception group, of policemen from Gen
tofte. The caches were situated all over Gen
tofte.

The Gentofte groups organised only a small 
proportion of the resistance movement’s 
weapons, but the contribution of the police 
was significant for the supply of arms to the 
Copenhagen area in April 1945. The force in 
Section 2 in 1945 possessed hand weapons for 
only one third of its manpower. Suffering 
from lack of arms to this extent, the Section's 
military tasks were not easy to perform, and 
the German capitulation averted a situation 
which could easily have become uncontrolla- 
ble.
In the Museum of Denm ark’s Fight for Free- 
dom 1940-1945 a computer-based record-in- 
dex -  a data-base -  has been created of the 
arms drops that took place during the Ger
man Occupation of Denmark from 1940 to 
1945. The purpose of the record-index -  
known as NREG -  is partly to facilitate in
formation retrieval so that inquiries about the 
illegal dropping of arms can be answered 
quickly and accurately and partly for research 
purposes, to establish new data and thus new 
knowledge.

The chief sources for the arms-dropping 
operations are the journals which were kept 
by the reception-leaders on Sealand, Funen 
and in Jutland in 1944-45, and the contempo- 
rary telegram correspondence between the 
regions of the country and SOE in London. 
These sources can be found in the State Ar- 
chives in Copenhagen. They unfortunately 
cover only the last 9 months of the Occupa
tion, and the arms dropping before that pe
riod is therefore known almost exclusively 
from personal accounts and from literature.

The information concerning sites and 
drops had to be precisely analysed before in
put into the data-base. The concepts had to be 
defined and relevant information selected 
and standardized. In connection with the ac- 
tual data-base, help-programmes and a user 
manual were worked out to ensure that 
NREG will operate correctly and in user- 
friendly style. NREG is primarily a research 
instrum ent which can make time- and place- 
identifications for relevant parts of the arms
drop operations.

Additionally, NREG is an instrum ent of 
analysis which can make calculations with the 
information in the data-base. In fig. 2 an ex- 
ample is given of the search-procedure, based 
on the Gentofte Groups’ consignment-recep- 
tion in April 1945. These groups received in 
all 70 containers with weapons, and this was 
only a fragm ent of the total num ber of con
tainers dropped in that month. Calculation by 
NREG suggests that from 139 successful 
drops 2232 containers were received. NREG 
has also altered the estimate that 95% of all 
the dropped goods arrived after August 1944. 
The figure is in faet nearer 98%. It would not 
be wise, however, to jum p to very weighty 
conclusions about the arms-drop material 
from the period before August/September 
1944, where the source-material is inade- 
quate.

The successful carrying-out of the NREG 
project should lead to reflection on whether 
other aspects of the Occupation-period would 
lend themselves to similar treatm ent -  e.g. the 
whole sabotage question. One has, however, 
to bear in mind that such a project is very 
demanding in terms of time.
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Galeasen »Anna Møller«
A f  M o r t e n  G ø t h c h e

Fig. 1. Galeasen »Anna Møller« under sejl på vej fra  Svendborg til København i 1976.

Der er i Danmark en lang og en stærk tradi
tion for bevaring af gamle huse. Der er hen
ved 3.000 fredede huse her i landet, og der
udover er der inden for de sidste hundrede år 
indsamlet et større antal bygninger fra for
skellige landsdele, der er nedtaget og omhyg
geligt genopstillet på Frilandsmuseet, i Den 
fynske landsby eller i Købstadsmuseet i År
hus. Takket være private initiativer, en effek
tiv lovgivning og betydelige ressourcer er der 
således en god sikring af vor kulturelle arv, 
når det gælder ældre bygningsværker på 
landjorden.

Værre ser det imidlertid ud for de flydende 
bygningsværker -  de gamle skibe. Her er der 
ingen lang og stærk tradition for bevaring, 
her er der ingen lovgivning til beskyttelse af

skibene, og indsatsen fra museernes side har 
indtil for få år siden været meget begrænset.

Tidlige forsøg på at bevare nogle af disse 
gamle fartøjer slog fejl. Eksempelvis Handels- 
og Søfartsmuseets bestræbelser omkring 1940 
for at bevare jagten »Anna« af Vejle bygget i 
1794 -  en typisk repræsentant for en små- 
skibstype, der i flere århundreder har sejlet i 
den danske småskibsfart. »Anna« blev ind
hentet af skæbnen, inden museet nåede at 
gøre noget, idet skibet løb på en mine og sank 
i 1944. Også andre bevaringsforsøg måtte op
gives, således med de to brigger »Hvalfisken« 
og »Tjalfe« fra henholdsvis 1801 og 1853, der 
begge sejlede i Grønlandsfarten, for »Hvalfi
skerne vedkommende i næsten et helt århun
drede, og som begge endnu eksisterede i
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1940rne. Museerne magtede ikke disse store 
opgaver og slog sig til tåls med, at man jo både 
havde tegninger og nogle meget fine model
ler af skibene. Nogle få af de ældre fartøjer 
formåede dog at overleve under mere eller 
mindre usikre vilkår takket være private initi
ativer, som hjuldamperen »Hjejlen«, fregat
ten »Jylland« og den lille dam per »Skjelskør«.

I Danmark havde man fortsat traditionen 
med bygning af små fragtskibe af træ med sejl 
og rig langt ind i dette århundrede, mens man 
i vore nabolande i langt højere grad gik over 
til motorskibe af stål. Først da man så, hvor 
det bar hen med de gamle sejlskibe, begyndte 
man at få øjnene op for denne del af vor kul
turelle arv. Disse gamle sejlskibe, der i første 
omgang havde fået forlænget fristen ved ilæg- 
ning af motorer, måtte nu give op et efter et, 
først ved udvidelsen aflastbiltrafikken, senere 
ved bygningen af containerhavne. Man så i 
midten af tresserne, hvorledes det ene gamle 
træskib efter det andet blev hugget op eller 
hengemt i et hjørne af havnen dømt til for
fald, eller blev solgt til udlandet for at ende 
som fantasifuldt oprigget lystfartøj for en el
ler anden rigmand.

På Nationalmuseets Skibshistoriske Labora
torium fulgte vi denne udvikling med bekym
ring og søgte udveje for i hvert fald at bevare 
nogle få af disse karakteristiske danske skibe. 
Lejlighed bød sig, da Fisker og Nielsen A/S i 
1970 i anledning af selskabets 50 års jubilæum 
overdrog skonnerten »Fulton« til National
museet. »Fulton« der er bygget i Marstal i 
1915 til New Foundlandsfarten, blev genop- 
rigget og var klar til at tage på sit første togt 
med skolebørn i sommeren 1970. Denne akti
vitet har kørt ubrudt siden da, først i Natio
nalmuseets regi, dernæst under Vikingeskibs- 
hallen, og fra 1976 under Fulton Stiftelsens 
ledelse med base i Assens. Erhvervelsen og 
genoprigningen af skonnerten »Fulton« var 
med til at sætte skred i udviklingen, og rundt 
omkring i landet voksede der efterhånden en 
interesse frem for at bevare og restaurere de 
gamle sejlskibe. I 1971 blev det derfor beslut
tet at sætte de gamle træskibe stævne i Ros
kilde. På Vikingeskibshallen lavede man sær
udstillingen Under sejl påny, hvor man forsøgte 
at videregive nogle af de erfaringer, der var 
indhøstet ved genoprigningen af »Fulton«.

Dette arrangem ent skulle senere vise sig at få 
stor betydning, idet Træskibsejernes Sammenslut
ning stiftedes ved denne lejlighed. Det er i dag 
en stærk og levedygtig bevaringsforening 
med eget blad og med en medlemsskare, der 
ejer ca. 350 større og m indre fartøjer af tradi
tionelle typer fra tremastskonnert til smakke
joller.

Også i havnene fik man virkningerne af sø
fartens strukturændinger at føle. Kilometer
vis af kajer blev lagt øde hen, således store 
dele af Københavns havn med dens 44 km 
kajplads. På et tidspunkt var der tanker 
fremme om at fylde det tomme Nyhavnsbas- 
sin op og udlægge om rådet til parkerings
pladser. Men i 1973 blev det, takket være en 
donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, 
muligt for Nationalmuseet at erhverve det 
gamle Gedser Rev Fyrskib, »Fyrskib XVII«, 
bygget 1896, og bugsere det ind i det 300- 
årige havnebassin. Herved var der sat en ef
fektiv stopper for dette anslag mod Nyhavn. 
Senere er flere gamle skibe kommet til, og i
1976 blev Nyhavn officielt genåbnet som sejl- 
skibshavn med plads til træskibsejersammen- 
slutningens skibe på solsiden og Nationalmu
seets skibe på skyggesiden. Dermed var der på 
ny skabt liv i en lille, men meget karakteristisk 
del af den københavnske havnefront.

Foruden med Fyrskib XVII bidrager Natio
nalmuseet i dag til havnebilledet med den tid
ligere DFDS havnepram  19 og galeasen 
»Anna Møller« der kom til Nyhavn i 1976, og 
sluppen »Ruth« der kom dertil i 1983.

I efteråret 1975 var Nationalmuseet på ny i 
forbindelse med A. P. Møller og H ustru Cha
stine Mc-Kinney Møllers Fond til almene For
maal idet fondet forespurgte om museet ville 
være interesseret i at modtage et fuldt restau
reret skib. Det var fondets idé at finde et 
ældre, typisk dansk sejlskib, og i samråd med 
museet faldt valget på en lille galease bygget i 
Randers i 1906 som »Esther« af Lohals. Re
staureringen skulle forestås af Ring-Ander- 
sens Skibsværft i Svendborg, der har en lang 
og ubrudt tradition inden for træskibsbygnin
gen. Det viste sig hurtigt, at der i »Esther« lå 
et stort kulturhistorisk stof gemt, og National
museet iværksatte de nødvendige studier af 
fartøjets historie og bidrog med dette til re
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Fig. 2. Galeasen »Esther« ved J . Ring-Andersens Træskibsværft i 1975. Foto Morten G/thche.

staureringen. Herved blev det restaurerede 
skib ikke blot et typeeksempel på en dansk 
galease fra omkring århundredskiftet, men 
en tro rekonstruktion af galeasen »Esther« af 
Lohals med alle de særkender og detaljer, der 
var karakteristiske for netop dette skib.

Skibshistorisk Laboratoriums m edarbej
dere gik um iddelbart efter erhvervelsen af ga
leasen i gang med at indsamle materiale og 
rejste rundt i landet for at opsøge de m enne
sker, der havde haft en direkte tilknytning til 
skibet i dets aktive periode, tidligere ejere og 
deres pårørende, tidligere besætningsmed
lemmer m.fl. Historien om galeasen og de 
mennesker, der var knyttet til skibet, er ingen
lunde atypisk for den danske småskibsfart, og 
den supplerer fint det tidsbillede af 1900-tal- 
lets første halvdel, som andre dele af Natio
nalmuseets samlinger kan belyse.

Martin Clir. Sørensen, der i sin tid lod 
»Esther« bygge, var født i Vester Huse, Sto- 
ense, i 1879 som søn af skipper Niels Søren
sen. Allerede som 14-årig kom han ud at sejle, 
først i de m indre skibe i småskibsfarten, så i

større skibe. Her sejlede han bl.a. med trælast 
fra Hvidehavet. Martin Sørensen aftjente sin 
værnepligt i m arinen i 1897-98. Da han kom 
hjem, tog han styrmandseksamen og fik den 
14. marts 1901 udstedt bevis som sætteskipper. 
I 1900 havde han via kongebrev fået fuld rå
deret over sit bo (myndighedsalderen var 
dengang 25 år), så han kunne købe sin fars 
jagt »De syv Søskende«. Dette fartøj, der er 
bygget i 1852, sejler iøvrigt stadig rundt i de 
danske farvande genoprigget som jagt under 
navnet »Jensine«. Det er i dag Danmarks æld
ste skib under sejl.

Martin Sørensen sejlede i de første år i den 
almindelige fragtfart, og lagde også kabler ud 
for Post- og Telegrafvæsenet med den lille 
jagt, men besluttede sig så til at få bygget et 
større skib. Han fik i første omgang tilsagn 
om et lån på egetræ for 3.000 kr. af en direk
tør for »Randers Trævarefabrikker«, der på 
dette tidspunkt havde et sommerhus på Lan
geland. Samtidig blev der indgået en aftale 
om, at Martin Sørensen med det nye skib 
skulle sejle kævler fra forskellige havne til
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Randers. Hvad der skulle til ud over dette lån 
og det, han kunne få forjagten, måtte Martin 
Sørensen låne i en bank. Han måtte derfor ud 
til familie, venner og bekendte og skaffe sig 
kaution for banklånet. Men da mange i denne 
kreds var skippere som han selv, var dette 
ikke så vanskeligt. Den 31. august 1905 slut
tede han kontrakt med skibsbygmester Peter 
Larsen, Randers om en jagtgalease på ca. 45 
tons brutto. Den akkorderede byggesum var 
fastsat til 275 kr pr. ton. Galeasen skulle be
tales med følgende terminer: Når køl og 
stævn var lagt 1.000 kr; når skibet var spant- 
rejst 1.000 kr; når garnering var ilagt 1.500 kr; 
når dækket var ilagt 1.500 kr; når skibet var 
planket helt op 1.500 kr og resten ved afle

veringen. Skibet blev lovet færdigt til den 
l.jun i 1906. Bygge kontrakten var meget om
fattende og indeholdt, foruden aftaler om af
leveringen, forbehold mod strejker og lock
out, samt en detaljeret beskrivelse af, hvilke 
materialer skibet skulle bygges af og i hvilke 
dimensioner. Endvidere forpligtede kontrak
ten skibsbyggeren til at aftage træet til det fra 
Randers Trævarefabrikker. Endelig indeholdt 
kontrakten en lang liste over inventar, som 
skibsbygmesteren skulle levere. Galeasen må 
formodes at være blevet færdig rettidigt. Den 
fik navnet »Esther« med hjemsted i Lohals.

M artin Sørensen fortsatte med at lægge 
kabler for Post- og Telegrafvæsenet med det 
nye skib. Han tjente så godt i disse år, at han i

Fig. 4. Galeasen »Esther« a f  Lohals med fu ld  sejlføring fotograferet mellem 1906 og 1922.
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Fig. 5. Besætningen på »Esther«. Th. skipper M artin Sørensen. I  forgrunden skibsdrengen Christian (14 år) og i 
baggrunden bedstemanden H artvig (18 år). H unden ved siden a f  M artin Sørensen hed Svip. Fotograferet mellem 1906  
og 1922.

løbet af fire år fik tilbagebetalt lånene til ski
bet. Han fik også råd til at bygge sig et lille hus 
til 6.000 kr i Lohals, og han gif tede sig med en 
landm andsdatter, Louise Rasmussen, fra na
bobyen Hou. Senere fik de børnene Inge og 
Knud.

Da statstelegrafen i 1913 forlangte, at Mar
tin Sørensen skulle lægge motor i galeasen, 
besluttede han sig til at holde op med at lægge 
kabler. Statstelegrafen fik ved dette tidspunkt 
bygget et nyt skib, »Peter Faber«, specielt til 
dette formål. Galeasen »Esther« gik derpå ind 
på det almindelige fragtmarked i småskibsfar- 
ten. Lasterne var dengang af varierende art 
og blev ordnet af faste mæglere i de lokale 
havne. Det kunne være kul, briketter eller 
stensalt fra Lübeck og Flensborg; oliekager el
ler gødning fra Kiel; klinker og brosten fra 
Bornholm; mursten fra Egernsund og træ fra 
Gavnø til Randers.

4 iderne for småskibsfarten var dengang så 
gode, at man selv kunne bestemme, hvad man 
ville sejle med. Martin Sørensen brød sig 
f.eks. ikke om at sejle med cement, da det svi

nede og skadede træet. Han var meget øm om 
sit skib, og »Esther« fik efterhånden øgenav
net »Vaskeriet fra Lohals« hægtet på sig. Det 
fortælles, at så snart skibet havde lagt fra kaj, 
skulle det vaskes fra for til agter for at fjerne 
kul- og havnestøvet, og så snart det var kom
met i havn igen, skulle saltvandspletterne på 
malingen vaskes ned. Martin Sørensen brød 
sig heller ikke om at sejle i en fast fart. Han 
ville være sin egen herre.

Bemandingen bestod dengang af skippe
ren, en bedstemand og en dreng. Alle indgik i 
det daglige arbejde ombord, først og frem 
mest med at sejle skibet, dvs. sætte og bjærge 
sejl, styre skibet samt vedligeholde det med 
tjære og maling. I havn var de med ved last
ning og losning af skibet, og her deltog skip
peren ofte, især med at stuve den sidste last 
helt oppe under dækket. På den måde havde 
han en sikkerhed for, at arbejdet blev gjort 
ordentligt.

Skipperen boede selv agterude i kahytten, 
der var fint udstyret med egetræsådrede pa
neler på skotterne (skillevæggene), plyssofa,
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rigtigt bord og stole. Mandskabet, dvs. bed
stemanden og drengen boede forude i for
lukafet. Rummet for de to var mindre end 
skipperens kahyt, og her var skotterne blot 
grønmalede. Der var i hver side en lukket køje 
og kistebænke på køjeforsiden. På palstøtten, 
en kraftig fortøjningsstøtte, der står ned igen
nem lukafet, var der hægtet et lille klapbord.

Maden var efter datidens forhold til søs 
god, idet man i skibene i den indenrigske fart 
kunne få friske madvarer med få dages mel
lemrum, da havnene lå så tæt. Det var dog 
langtfra hver dag, man fik frisk kød og grøn
sager. Man havde ombord en stor beholdning 
af saltet kød. Ind imellem blev der suppleret 
med fisk fra forbipasserende fiskerbåde, hvor 
man var interesseret i at bytte for billig bræn

devin eller tobak på udførsel. Det var skibs
drengen, der stod for madlavningen, men 
ofte bistået af Martin Sørensen selv, der godt 
kunne lide at lave mad.

Hyren var foruden kost og logi ca. 15 kr om 
måneden for drengen og 50 kr for bedste
manden. I vintermånederne, sædvanligvis fra 
jul og frem til marts måned, lå skibet oplagt i 
Lohals havn. Man benyttede her lejligheden 
til at få skibet gået grundigt efter med repara
tioner og vedligeholdelse, og skibet blev sæd
vanligvis også kølhalet, dvs. halet over på si
den og malet i bunden.

Først i 1922 gav Martin Sørensen efter for 
udviklingen og fik ilagt en 2 cyl. 30 HK 
»Alpha« glødehovedmotor fra Brdr. Houmøl- 
ler i Frederikshavn, og i vinteren 1922-23 fik

Fig. 6. »Esther« i havnen i Lübeck 
i efteråret 1922, hvor den har fåe t 
sin første motor, men endnu ikke fåe t 
påbygget styrehus.
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Kg'. 7. Fra sejl til motor. Tegning a f  Morten Gøthche.

»Esther« påsat styrehus (fig. 6). De lette sejl, 
topsejlene og jageren, blev nu taget ud af 
brug, og jagerbom m en blev rigget af.

I 1938 solgte Martin Sørensen »Esther« til 
skipper Chr. Frandsen, Lohals for 22.000 kr. 
Chr. Frandsen flyttede um iddelbart efter til 
Grenå og giftede sig med en restauratørdatter 
derfra. »Esther« forblev dog registreret og 
hjem mehørende i Lohals. Kort efter blev der 
installeret en ny og større motor, en 1 cyl. 65 
HK råoliemotor med vendbar skrue fra 
Grenå Motorfabrik, en investering på 11.000 
kr. Samtidig blev fartøjet forsynet med isfor- 
hudning.

I takt med den voksende konkurrence fra 
landtransporten blev der i de følgende år lagt 
større og større m otorer i skibet, og sejlarealet 
reduceredes tilsvarende (Fig. 7). M otorerne 
betød, at skibet blev dyrere i drift, og man 
blev tvunget til at udvide sejltiden til også at 
omfatte vinterm ånederne. På den anden side 
kunne der spares en m and ombord.

U nder krigen kom topsejlene på grund af 
brændstofrationeringen igen til ære og vær
dighed. Der var nok af laster at få til alle, og 
Chr. Frandsen sejlede i disse år med forskel
lige form er for brændsel som tørv, brunkul og 
stødbrænde, bl.a. tørv fra Grenå til Køben
havn. Ind imellem var der også tvangsrejser 
eksempelvis med kul fra Flensborg til Nysted. 
Af andre laster kan nævnes gødning fra Ka
lundborg til Grenå og cement fra Ålborg til 
Mariager. Chr. Frandsen kunne klare ca. 
30-40 laster om året. I 1946 solgte Frandsen 
imidlertid »Esther« for at få et større skib, 
men da han ikke kunne finde et passende 
skib, gik han i land og blev bestyrer af et ølde
pot.

Det var skipper Rasmus Edward Hansen, 
Odense, også kaldet »Lærkefar« (fordi hans

tidligere skib hed »Lærken«), der overtog 
»Esther« for en købspris på 75.000 kr. 
»Esther« blev sat ind i fast cementfart mellem 
Nørresundby og Odense, dog med ret til at 
tage returlast, såfremt det ikke generede ce
mentfarten. I 1950 blev der indlagt en større 
motor, en 2 cyl. Grenåmotor på 70 HK til 
31.500 kr, og der blev bygget et nyt styrehus 
med kabys agter for 8.895 kr. Samtidig blev 
galeasen rigget ned til en énmastet jagt. 
»Esther« så nu ud som en typisk dansk motor
sejler fra 50erne.

Året efter overtog ejerens søn Hans Jørgen 
Robert Hansen en trediepart i partsrederiet 
»Esther« og blev fører af skibet. To år efter fik 
partsrederiet i Holbæk bygget et større skib 
»Edward Hansen«, som H .J.R . Hansen blev 
fører af, og den tidligere styrmand Hans Ko
dal blev skipper på »Esther«. Galeasen fort
satte i de næste år i cementfarten, kun afbrudt 
af enkelte rejser i kystfart på Norge.

I 1955 solgte partsrederiet »Esther« til sten
fisker Ludvig Johannes Nielsen i Nakskov for 
48.000 kr. Skibet blev nu bygget om til sten
fiskeri og forsynet med et kraftigt spil og 
svære lossegrejer. For at få plads til spillet 
måtte man sløjfe forlugen og flytte nedgangs- 
kappen til forlukafet frem efter (fig. 8).

»Esther«, der blev registreret som »St.F.31«, 
var i disse år sammen med 14 andre stenfi
skere beskæftiget med bygningen af de to fær
gehavne i Rødby og Puttgarden. Efter endt 
arbejde på færgelejerne påbegyndtes sent på 
året i 1960 installeringen af en ny 2 cyl. Gren
åmotor på 90 HK på stålmotorfundament, og 
skibet blev forsynet med et nyt ror af stål. 
Samtidig blev forlukafet bygget om, idet skot
tet flyttedes længere agterover, og rummet 
deltes midt igennem, så dykkeren og drengen 
kunne få hver sit kammer.
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Men tiden var efterhånden løbet fra 
»Esther«, og den 1. oktober 1968 købte 
L.J. Nielsen stålskibet »Dybvig« og begyndte 
at flytte grejet fra »Esther« over i den. 
»Esther« var løst fra det hårde arbejde som 
stenfisker og 62 års virke som erhvervsaktivt 
brugsfartøj var slut. I 16 år havde »Esther« 
sejlet i småskibsfarten som rent sejlskib, der
næst i 33 år som motorsejler, for at slutte med 
13 år som stenfisker.

Skibet blev nu udbudt til salg på et helt nyt 
marked og i 1969 solgt til direktør Roger Nys- 
sen i Antwerpen for 40.000 kr, hvorefter 
»Esther« udgik af det danske skibsregister. 
Skibet blev slæbt til Rudkøbing træskibsværft 
for ombygning til lystfartøj, men i 1974, mens 
ombygningen stod på, handledes skibet atter, 
denne gang til amerikaneren Stephen 
N. Johnson fra Californien, og skibet bugsere- 
des til Svendborg (fig. 2). Det var her 
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal fandt skibet.

Som det er fremgået af dette rids af 
»Esther«s historie, gav interviewene med tid
ligere ejere og pårørende en række interes
sante mundtlige oplysninger om skibets er- 
hvervsaktive år, og der blev fremskaffet en 
del originale dokum enter vedrørende skibet 
samt billeder og fotografier. Dertil kom for
skellige effekter, der havde hørt til ombord på 
»Esther«.

Fig. 8. Galeasen »Esther« som 
stenfiskerfartøj et »St.F.31«. Foto 
Nordisk Pressefoto A/S.
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og dæksplan. Tegn ing a f  Morten Gøthche.Fig. 9. Opmåling a f  galeasen »Esther«. Længdesnit

Med dette materiale ved hånden følte vi os 
godt rustet til at gå i gang med at opmåle og 
registrere skibet. Ved forundersøgelsen var vi 
ikke stødt på de originale byggetegninger. 
Ofte bestod sådanne tegninger blot af en li
nietegning, som angav skibets form og stør
relse, samt et sejlrids, hvorefter sejlmageren 
kunne sy sejlene. Der findes på vore søfarts
museer samlede afleveringer fra nogle få 
værfter rundt omkring i landet, men des
værre ikke fra P. Larsens værft i Randers. Selv 
om man havde kunnet finde de oprindelige 
tegninger, ville det stadig have været nødven
digt at foretage en opmåling og registrering 
for at kunne undersøge, hvad der var fore
taget af ændringer gennem årene. Opmålin
gen blev indledt med en registrering af fartø
jets ydre form som blev målt, mens skibet stod 
på land (fig. 9). Skroget blev opdelt i tværsek- 
tioner i en indbyrdes afstand der var større 
hen over midten og tættere ud mod enderne, 
hvor skibssiden krum m er stærkt ind. Ved op
målingerne anvendtes en trekantsopmåling, 
dvs. at man ud fra to faste punkter med en 
kendt indbyrdes afstand indmåler de ønskede 
punkter i tværsektionen. Hver sektion kom
mer derved til at bestå af en række trekanter 
med een fælles side. Skibets længdeprofil blev 
derpå opmålt og tværsektionernes plads ind

målt. Derefter blev der lavet en opmåling af 
dæksplanet med de forskellige dæksopbyg- 
ninger, luger, nedgange og mastehuller. Nede 
i skibet opmåler og registrerer man placering 
og dimensioner på dæksbjælker, kraveller og 
halvbjælker, dvs. skibets bjælkelag, samt regi
strerer forskellige profiler. Derefter indmåles 
de forskellige konstruktive elementer, der 
gennemskæres af længdesnittet i fartøjets cen
terplan, såsom køl, stævne, kølsvin og spante- 
system. Endelig registreres forskellige detaljer 
som jernknæ, dæksknæ og garnering. Til sidst 
gennemgås skroget for spor efter konstruk
tive ændringer, specielt i luger, i lukafet og i 
skipperens kahyt-, hvor bl.a. ældre malingspor 
kan fortælle om tidligere indretninger. Samti
dig gennemfotograferes hele skibet omhygge- 
ligt.

Ved rekonstruktionen blev der skelnet 
skarpt imellem det dokumentariske materiale 
og det hypotetiske. Som grundlag for rekon
struktionen havde vi nu en fuldstændig op
måling af skibet, dokum enterne vedrørende 
skibet, billeder og fotos samt endelig inter
viewmaterialet. Hvor det ikke var muligt at få 
oplysningerne fra det dokumentariske mate
riale, søgte vi i søfartsmuseernes samlinger at 
finde løsninger, der var typiske for galeasen i 
denne periode.
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Fig. 10. Rekonstruktion a f  længdesnit og dæksplan. Tegning a f  Morten Gøthche.

Ved rekonstruktionen af dækseksteriøret 
fik vi fra målingsbeviset fra 1906 og fra ho- 
vedsynsrapporten de vigtigste mål på dæks- 
huse og luger, samt dimensionerne på tøm
meret i disse. Selve udform ningen kunne i 
stor udstrækning læses af fotografierne. Ind
retningerne af skipperens kahyt og af mand- 
skabslukafet forude bygger i hovedsagen på 
interviewmaterialet og på malingsporene i ski
bet.

Ved rekonstruktionen af skibets rigning 
havde vi kun fotografierne at støtte os til. Vi 
havde fundet flere gode fotografier af 
»Esther«, og blandt de tidligste et meget tyde
ligt billede af skibet under sejl set fra styr
bords side (fig. 4). Nu går det ikke an at tage 
målene på rigningen direkte fra fotografiet. 
Skibets krængning og øjepunktet/fotografiap- 
paratets lave placering ville bl.a. give en be
tydelig forkortning af mastehøjden. Carl 
Schwenn anviser i sin bog Linieperspektiv fra 
1960 en metode, hvorved der ud fra et foto
grafi af en given genstand kan konstrueres en 
målfast tegning, når der blot kendes nogle få 
mål på den pågældende genstand. Ved at an
vende denne fremgangsmåde kunne læng
derne på master og rundholter samt deres 
indbyrdes stilling bestemmes. Placeringen af 
de større dele af dæksarrangementet kunne

også fastlægges. Dimensioner på de forskel
lige rundholter kunne fås af hovedsynsrap- 
porten, og hvor intet var oplyst, anvendtes al
mindelige, gængse regler for dimensionering 
af master og rundholter. Fotografiet var så 
tydeligt, at de fleste rigningsdetaljer kunne 
uddrages.

Byggekontrakten fra 1906 oplyste os om, 
hvilke materialer der skulle anvendes til ma
ster og rundholter, stående og løbende rig, og 
om de forskellige kvaliteter af sejldug, der 
skulle anvendes.

Ved rekonstruktionen forsøgte vi også at 
finde frem til de rigtige kulører og farvernes 
sammensætning. Fra meddelerne fik vi kulø
rerne på de vigtigste dele af skibet og oplys
ning om den maling, der havde været an
vendt.

Når det gælder gamle huse, er der igennem 
årene skabt ret faste norm er for, hvorledes de
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skal restaureres. Tilsvarende norm er er un
der udvikling for skibene. For disse som for 
land jordens bygningsværker må man tage sit 
udgangspunkt i såvel den eksisterende kon
struktion, det tilgængelige dokum entations
materiale som i de fremtidige funktionskrav. I 

»Esther«s tilfælde havde vi kun det tomme 
skrog, men gode oplysninger om skibets op
rindelige udseende som sejlskib. I den situa
tion var det naturligt at føre fartøjet tilbage til 
dets udseende med sejl og rig. Fler ville en 
tilbageføring til fasen som typisk motorsejler 
fra 1950erne næppe være så interessant som 
en præsentation af skibet som repræsentant 
for de tusindvis af småskibe, som tidligere kla
rede den danske fragtskibsfart ved vindens 
hjælp alene. Samtidig er det vigtigt, at muse
ets arkiver rum m er en omfattende dokum en
tation af hvorledes det pågældende fartøj har 
ændret karakter under skiftende konjunktu
rer og i takt med den teknologiske udvikling 
gennem dets erhvervsaktive periode. På grund

lag af dette materiale og tilsvarende for m u
seets øvrige skibe forberedes nu en større pu
blikation om disse danske småskibes historie.

Restaureringsarbejdet blev udført på J. 
Ring-Andersens Træskibsværft i Svendborg, 
der har en lang og traditionsrig baggrund i 
træskibsbyggeriet. Det var ikke Nationalmuse
ets plan at udarbejde et fuldstændigt restaure- 
ringsprojekt. Dels lå det uden for aftalen 
imellem Ring-Andersens værft og fondet, dels 
var det ikke muligt at levere et fuldstændigt 
projekt med tegninger og beskrivelser inden

Fig. 11a. Spanterids. Tegning a f Morten Gøthche.
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Fig. 12. Rekonstruktion a f  galeasen »Esther«s rigning. Tegn ing a f  Morten Gøthche.

for den givne tidsramme. Skibshistorisk La
boratorium valgte en projektform, hvor man i 
beskrivelser og skitser nøje gjorde rede for 
den oprindelige udform ning af de enkelte 
dele af skibet (fig. 13). Med baggrund i det 
dokumentariske materiale og på grundlag af 
arkivstudier blev hele skibet gennemgået 
punkt for punkt. I de udstukne retningslinier 
anførte vi, at der kun måtte anvendes traditio
nelle materialer, og at arbejdet skulle udføres 
efter gældende regler og håndværkstraditio- 
ner ved tidspunktet for skibets bygning. Der
med kom Ring-Andersens rige erfaring inden 
for træskibsbyggeriet i høj grad til at præge 
arbejdets udførelse.

På Ring-Andersens Skibsværft blev galea
sen taget på land. Heldigvis var skroget sundt 
og godt, så der blev kun foretaget få udskift
ninger i spanter og klædning. Ved forstævnen 
var spor af den oprindelige bovport til at laste 
tømmer igennem, og den blev retableret. Hul
let for skibets skrue blev stoppet til og der blev

tildannet et nyt ror. Samtidig blev dæksplanet 
rekonstrueret med halvdæk, halvruf, luger, 
nedgangskapper, anker- og lossespil. U nder 
dæk blev mandskabslukaffet forude og skip
perens kahyt agter genopbygget efter museets 
specifikationer, den sidste med egetræsåd- 
rede paneler, skabe og køjer og den røde plys
sofa. Desværre var det nødvendigt at genop-

Fig. 13. Nedgangskappen på galeasen
»Anna Møller«. Skitse fr a  restaureringsrapporten.
Tegning a f  Morten Gøthche.

111



Fig. 14. a. »Esther«s kabys som hønsehus i Odense, b. Kabyssen på Ring-Andersens værft i Svendborg. 
Foto Morten Gøthche.

bygge disse apteringer helt fra grunden, da 
alt dette var taget ud, da man overtog skibet.

fil gengæld har det været muligt at frem 
skaffe flere originale effekter, der har tilhørt 
skibet. På vores rejser rundt i landet lykkedes 
det at finde eksempelvis det originale skibsur, 
som Martin Sørensens søn og datter, Inge og 
Knud Sørensen skænkede museet. Af stenfi
sker L.J. Nielsen fik vi det originale skibsrat. 
Puffen, som havde stået i kahytten, fik vi fra 
N .J. R. Hansen. Fra ham fik vi også nys om, at 
der hos hans søster og svoger i Odense skulle 
stå det originale bord med stol fra kahytten, 
lejderen ned til forlukafet og endelig skibets 
kabyshus, som nu tjente som hønsehus 
(fig. 14, a + b). Disse effekter kunne vi få, hvis 
vi ville købe et nyt sybord, en stol og en ny 
trappestige, så de kunne få pudset vinduer, 
og endelig ville bygge et nyt hønsehus. Nu er 
man på Nationalmuseet meget alsidige, så de 
nævnte ting blev straks købt ind, og vi byg
gede et nyt og oven i købet lidt større hønse
hus. Den originale kabys blev transporteret til 
Ring-Andersens Skibsværft, hvor hønselem- 
mene blev lukket til og kabyshuset restaure
ret.

På værftets værksteder blev skibets master 
og rundholter tildannet. Alle beslag blev 
fremstillet på værftets eget smedeværksted

med undtagelse af støbegodset til anker- og 
krøbelspillet, hvortil Ring-Andersen dog sta
dig havde de gamle modeller. Den stående 
rigning blev tildannet hos den lokale rigger, 
der også klædte jerntovværket med tjæret 
skibmandsgarn. Sejlene blev syet hos en sejl
mager i Marstal, der arbejdede efter museets 
rekonstruktion af sejlridset og de specifikatio
ner, vi havde fundet frem til fra byggekon
trakten og fotografierne.

I slutningen af foråret 1976 var skibet klar 
til at afsejle fra værftet. Det blev nu igen op
taget i det danske skibsregister, men navnet 
»Esther« kunne galeasen ikke få, det var op
taget af et fiskeskib. Skibet fik derfor navnet 
»Anna Møller« efter A. P. Møllers mor, og det 
blev hjemskrevet i Svendborg, hvor hun var 
fra. En besætning sammensat af folk fra re
deriet A. P. Møller og fra Nationalmuseet sej
lede skibet for fulde sejl til København (fig. 1), 
hvor det blev højtideligt overdraget til Natio
nalmuseet den 15. september 1976.

Siden 1976 har galeasen »Anna Møller« ex 
»Esther« ligget i Nyhavn som egentligt muse- 
umsskib, dvs. uden alt det m oderne maski
neri, navigations- og sikkerhedsudstyr, der 
skulle til, hvis skibet i lighed med »Fulton« 
skulle holdes i drift. Museet har dermed fået 
en enestående mulighed til at vise et gennem-

112



Fig. 15. »Anna Møller« med 
skoleelever ombord.

restaureret skib, der ikke som de øvrige ve
teranskibe i Danmark samtidig skal tjene som 
lystfartøj. Dette giver en reel mulighed for at 
anskueliggøre søfolkenes dagligdag ombord i 
sejlskibene ved århundredets begyndelse, ak
kurat som man i husene på Frilandsmuseet 
kan se, hvordan folk tidligere boede på lan
det.

Denne præsentation af skibet har foreløbig 
været forbeholdt grupper af skolebørn. Siden
1977 har vi i samarbejde med Skoletjenesten 
kunnet tilbyde undervisning for elevgrupper 
ved besøg på »Anna Møller« i form af dags
ekskursioner med en varighed på 4 timer, 
sædvanligvis mellem kl. 10 og 14 (Fig. 15). Be
søget er tilrettelagt som en fiktiv rejse til søs, 
der indledes med en kort introduktion med 
en diasserie om småskibsfarten generelt og hi
storien om »Esther«s første år. Eleverne prø
ver nogle af de forskellige arbejdsprocesser, 
som besætningen dengang skulle udføre, last
ning og losning, sætning og bjærgning af sejl, 
udsætning af skibsjollen, vedligeholdelse og 
spuling af dæk. Til forberedelse for lærere og

elever er udarbejdet emneark samt nogle op
gaver, som skolerne får tilsendt inden besø
get, og der er lagt op til, at eleverne efterbe
handler emnet efter besøget. Tilbudet hen
vender sig hovedsageligt til elever fra 5. klas
setrin, hvor besøget kan indgå i undervisnin
gen i orientering eller dansk. Med em near
kene fremsendes en lærervejledning, der bl.a. 
orienterer om sikkerhedsregler og benævnel
ser ombord og giver praktiske oplysninger 
samt litteraturhenvisninger.

Hvert år får omkring 500 skoleelever på 
denne måde et håndgribeligt indtryk af dansk 
småskibsfart før broernes og bilernes tidsal
der. Skønt »Anna Møller« ikke forlader kajen 
under den fiktive sejlads, efterlader besøget 
ombord ofte et stærkt indtryk hos eleverne, 
der ellers sjældent eller aldrig har lejlighed til 
at prøve kræfter med det tunge slid, som præ
gede hverdagen for deres bedsteforældres og 
oldeforældres generation. Med »Anna Møl
ler« bevarer Nationalmuseet således et hånd
gribeligt minde om denne side af den danske 
hverdag for 50-100 år siden.
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SUMMARY

T he ketch »Anna Møller«
In Denmark there is a tradition of preserva- 
tion of old houses.Thanks to an effective con- 
servation-law system and significant resources 
that part of our cultural heritage has been 
well secured. The outlook is not so good, how
ever, for the floating stock, the old ships, 
which are not protected by law and in respect 
of which the contributions of museums have 
so far been very limited.

In 1970, the assignment to the National Mu
seum, by the Fisker and Nielsen Company, of 
the schooner »Fulton«, built in Marstal in 
1915, helped to stir up interest in the renewal 
of rigging and the preservation of old sailing 
ships. The following year the Wooden Ship 
Owners’ Association was founded, and it can 
now count among its members some 350 
larger and smaller vessels.

As a result of a donation from the Fund for 
General Purposes set up by A. P. Møller and 
his wife Chastine Mc-Kinney Møller, in 1973 
the National Museum succeeded in purchas- 
ing the Gedser Reef Lightship, which today 
lies in Nyhavn. The same foundation in 1975 
offered to purchase for the museum a fully 
restored typical Danish sailing ship; the choice 
fell on the little ketch »Esther« from Lohals.

The »Esther« was built in 1906 by P. Lar- 
sen’s shipyard in Randers, for Captain Martin 
Sørensen of Lohals. In her first years the 
ketch took part in the ordinary Danish small- 
craft sea-trade, but she was also used for lay- 
ing telegraph cables, among other things. The 
ship acquired her first motor in 1922, and in 
1938 she was sold to a captain in Grenå.

The ketch »Esther« had many owners in the 
following years. The ship was fitted with gra- 
dually bigger and bigger engines, with a cor- 
responding reduction in sail area. Then one 
crew-member could be dispensed with, and 
sailing could be extended into the winter 
months. The »Esther« became a typical Dan
ish motor-and-sail vessel from the fifties. In 
1955 she was sold to Nakskov and converted 
into a vessel for sea-bed stone-collecting. She 
took part inter alia in the construction of the

ferry-ports at Rødby and Puttgarden. After 
62 years as a commercially active vessel, time 
ran out for the »Esther«, and in 1968 she was 
sold to a foreigner who intended to convert 
the ship into a »fancy-schooner«.

The National Museum undertook a 
through measuring-up and a close examin- 
ation of the ship with the aim of finding traces 
of the ship’s original appearance and later al
terations.

In addition searches were made for people 
who had earlier had links with the ship and 
could be interviewed on the subject. On this 
basis the museum worked out a reconstruc- 
tion of the ship’s appearance in 1906. From an 
old photograph of the ship under sail a recon- 
struction was made of the sail and rigging.

The restoration was carried out by J. Ring- 
A ndersen’s shipyard in Svendborg. The hull 
proved to be sound and in good condition, 
but all the fittings plus the masts and rigging 
had to be totally renewed. It was possible, 
however, to find various articles which had 
belonged to the ship, e.g. the original chro- 
nometer, wheel and diverse items of furniture 
from the cabin as well as the ship’s galley, 
which had survived as a henhouse in a garden 
in Funen.

In the spring of 1976 the ship was ready to 
sail from the dock. The ketch was given the 
name »Anna Møller« after the mother of the 
fund-originator, and she was registered in 
Svendborg. The ketch »Anna Møller« trav
elled, under sail only, to Copenhagen, where 
she was handed over to the National Museum 
on 15 April 1976.

Since then the »Anna Møller« has been 
berthed in Nyhavn in Copenhagen as a mu- 
seum-ship. She has no engine or other mo
dern comforts and is intended to give an idea 
of life on board a typical Danish small ship 
from the turn  of the century. The ketch is 
visited each year by about 500 school-chil- 
dren, who can thus gain insight into the hard 
conditions which made up ordinary life for 
their grandparents or great-grandparents.
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Penge til færgemanden?
Mønter i dødekulten
A f  K e l d  G r i n d e r - H a n s e n

Fig. 1. »Herre er her på den 
rædsomme flod  den uhumske 
skipper Charon med uplejet skæg, 
vildtvoksende gråt, under hagen, 
øjnene luer med ildrødt blik ... 
Gammel at se, men kraftig og 
grov er den hellige olding«. 
(Vergil (70-19 f.K r.), Æneidens 
6. bog, 2 9 8 ff) .
Samme frem toning har Dante 
Alighieri (1265-1321) givet 
færgemanden Charon i Den 
guddommelige komedie, som 
Gustave Doré (1833-1883) med 
dramatisk indlevelse har illu
streret.

»Jeg drager af sted nu, Claudius. Luk mine 
øjne og læg mønten, som du finder under pu
den, i min mund. Færgemanden skal så nok 
finde den. Han vil vide at vise mig den rette 
ærbødighed ... Så døde hun, og jeg lukkede 
hendes øjne og lagde mønten i hendes 
mund«.

Således beretter den romerske kejser Clau
dius om sin bedstemoder Livias død i Robert 
Graves’ populære roman Jeg, Claudius. Dette 
citat henviser til den antikke græske myte om 
færgemanden Charon, der med sin båd sør
gede for transporten af de dødes sjæle over

floden Styx, som adskilte de levendes land fra 
Dødsriget. Mønten i ligets m und skulle tjene 
som betaling til den grumme færgemand, for 
uden mønt ville Charon ikke tage den afdødes 
sjæl med i båden. Denne beretning vil mange 
nikke genkendende til. Det skyldes ikke 
mindst, at Charon-myten har holdt sig le
vende gennem årtusinder via litteraturen og 
billedkunsten. Der er derfor heller ingen tvivl 
om, at Robert Graves har ret i, at myten har 
været velkendt i kejsertidens Rom. Mere tvivl
somt er det, om samfundets ledende personer 
også praktiserede skikken.

115



Charon er nemlig lidt af en »undergrunds- 
figur« i den antikke mytologi. H an  opnåede 
aldrig en officiel plads i den græske gudever- 
den. Derimod synes han at have haft en vis 
folkelig gennemslagskraft i antikken. Charon 
dukkede først temmelig sent op på den myto
logiske scene. Hos H om er (8.årh. f.Kr.) ken
des der ikke til nogen dødsflod eller færge
m and og Odysseus kan derfo r  uden  videre 
begive sig til U nderverdenen. Først i 5.årh. 
f.Kr. er de r  skriftlige beviser for Charons ek
sistens (Minyas-digtet), men i den  folkelige fo
restillingsverden har han givet været en eta
bleret skikkelse, længe før han »slog igen
nem« i litteraturen. Charon og hans færge sy
nes ofte i daglig tale at have været benyttet 
som symbol for selve døden. Således finder vi 
den m oderne talemåde »at stå m ed det ene 
ben i graven« i en antik version som »at stå 
med det ene ben i færgen«.

At menneskenes sjæle efter døden  skulle 
begive sig ud på en lang vandring og krydse 
floder og hav for at nå frem til dødsriget, er 
en forestilling, som det antikke Grækenland 
ikke er ene om. Uafhængigt af h inanden  er 
sjælevandringsmotivet med dødsflod og fæ r
gem and opstået adskillige steder ru n d t  om på 
jo rden  i lande med store floder eller hav lig
gende nær. Således findes i det babylonske 
rige en dødsflod kaldet Chubur, som de af
dødes sjæle blev fragtet over a f  en færge
mand, ligesom en lignende ro rgæ nger op træ 
der i de ægyptiske pyramidetekster (fra det 
tredje årtusinde f.Kr. og frem) u n d e r  beteg
nelsen »Ham der ser bag sig«.

Det nye ved den græske færgem and er, at 
han  begynder at kræve penge for sine ydelser. 
Både de græske og romerske forfattere om 
taler hyppigt Charons takst, de r  u n d e r  n o r
male forhold synes at have været den lille g ræ
ske sølvmønt, en obol. Aristophanes hævder 
ganske vist i sin komedie Frøerne (fra slutn. af
5.årh. f.Kr.), at prisen var to oboler, men 
denne prisforhøjelse skal fra forfatterens side

Fig. 2. Oboler. a) Athen (ca. 566-490  f.K r.) fs . Pallas 
Athene, bs. A thene’s ugle; b) Stymphalos, Arcadia 
(ca .370  f .K r .) ,fs . Herakles i løveskind, bs. stående fug l.

nok opfattes som en ironisk kom m entar til de 
samtidige prisstigninger i det atheniensiske 
samfund.

Lucian (2.årh.e.Kr.) ironiserer i sit skrift Om 
begravelser over skikken med at medgive de 
døde mønter:

»Så meget tro r  folk på dette, at når en fra 
familien dør, bringer de straks en obol og pu t
ter den  i hans m und  som betaling til færge
m anden  for at sætte ham over. De standser 
ikke op for at overveje, hvilken slags penge 
der er almindelige og kurante i U nderverde
nen -  om det er atheniensisk, makedonsk el
ler aeginetansk obol som er lovligt betalings
middel der«.

Det frem går af geografen Strabo (64/63 
f.Kr. — ca. 23 e.Kr.), at ikke alle var tvungne til 
at m edbringe færgepenge. Han beretter, at 
beboerne i byen Herm ione på Argolis-kysten 
(Peloponnes) havde direkte adgang til Døds
riget gennem  en kløft. De slap derfo r for at 
skulle passere Styx og havde følgelig heller 
ikke behov for at medgive deres døde m ønter 
til Charon.

Mønter i den dødes m und  blev af de ro m er
ske moralister og epigram forfattere benyttet 
som en illustration af rigdommens forgænge
lighed. Det hedde r  eksempelvis: »Når du er 
død, må du give din store rigdom fra dig og af 
de mange oboler må du kun tage en eneste 
med dig«.

For at få en fornemmelse af hvor udbredt 
og hvornår skikken med C haron-m ønter i 
grave har  været praktiseret i antikken må vi 
vende os til det arkæologiske materiale. Der er 
hidtil ikke lavet nogen samlet undersøgelse af 
m ønter fundet i græske grave. Det kan dog 
fastslås, at skikken langtfra har været så u d 
bredt, som skrifterne giver indtryk af. De før
ste grave med m ønter stammer fra ca. 470 
f.Kr. I disse er m ønterne placeret i graven 
eller i ligets hånd, men ikke i m unden. Først i
4.årh. f.Kr. synes placeringen i m unden  at 
blive den foretrukne. På den store nordg ræ 
ske gravplads fra 5. og 4.årh. f.Kr. ved Olyn- 
thus fandt man blandt 664 grave 66 der inde
holdt mønter, dvs. ca. 10% af gravene. I langt 
de fleste (mindst 42) fandt man m ønterne i 
skeletternes m und, men de kunne også findes 
i hånden  eller på eller ved skeletterne.

Det var bemærkelsesværdigt, at der i mange
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Fig. 3. Hvidgrunds lekyth-vase fra  
Athen (slutn. a f  5 .årh. f.K r.). Hermes 
bringer en afdød kvinde til den 
ventende Charon. Dette motiv findes 
hyppigt på græske gravvaser, men 
kun undtagelsesvis er en mønt afbildet.

af gravene var nedlagt flere m ønter af for
skellig værdi (2-4 stk.) -  også i de grave hvor 
m ønterne var placeret i m unden . Samtidig 
var det lokale bronzemønter, der blev fore
trukket, frem for sølvmønten obol. Fra grav
pladsen ved Asine i Argolis er der fundet tre 
grave fra 4/3 årh. f.Kr. med m ønter i skelet
ternes m und. I den ene var lagt en helt obol, 
medens de to andre  lig havde en 3/4-obol 
samt en lille bronzemønt med sig, således at 
værdien også her nåede op på én obol. Dette 
synes at bekræfte, at der var faste forestillin
ger om taksten for overfarten over Styx. Kan 
det være lignende tanker, der ligger bag de 
forskellige antal mønter, som er medgivet i 
Olynthus-gravene? Olynthus-gravpladsens 
antal dødem ønter kan ikke tages som almin
deligt udtryk for skikkens udbredelse i det an 
tikke Grækenland. Ser vi f.eks. på den store 
gravplads Kerameikos i Athen (6.-2.årh. 
f.Kr.) finder vi her ikke én eneste grav med 
mønter.

Når man diskuterer Charon-skikkens u d 
bredelse i det antikke Grækenland, må man 
være sig bevidst, at fundet af m ønter i skelet
ters m und  ikke nødvendigvis er et bevis for, at 
de pågældende folk har troet på en sjælevan
dring til Dødsriget. Der kan sagtens have lig
get andre forestillinger bag placeringen af 
mønterne, som blot ikke har sat sig de samme 
litterære spor som Charon-myten. Det har ek
sempelvis været foreslået, at m ønten tjente 
som repræsentant for den afdødes samlede

ejendom. Oprindeligt havde den afdøde sine 
ejendele med i graven, men denne praksis var 
e f te rhånden  blevet afløst af en symbolsk m ed
gift i form  af  en mønt. Ved at lægge mønten 
hos den døde fik d e  efterladte overdraget 
hans ejendele og sikrede sig samtidig mod 
eventuelt gengangeri fra den afdødes side.

Placeringen af m ønten i m unden  er i denne 
sam m enhæng bemærkelsesværdig. Normalt 
forklares det for os m oderne m ennesker lidt 
usædvanlige opbevaringssted ved at henvise 
til, at det var naturligt for den antikke græker 
at gemme sine skillemønter i m unden . Det si
ges endda, at m an stadig i dette å rh u n d red e  
har kunnet se torvekonerne på Kreta tage 
småpenge ud af m unden , når de skulle veksle. 
Selv om det kan være dristigt, kan jeg  ikke 
lade være at skele til senere tider i Europa, 
hvor netop en placering af en m ønt i m unden  
var et kendt middel m od gengangeri. Det er 
derfo r ikke umuligt, at man skal søge i den 
retning for at finde den dybere forklaring på 
Charon-skikken.

1 Romerriget kendes brugen  af  dødemøn- 
ter fra alle dele a f  imperiet. Allerede tidligt i 
sidste årtusinde f.Kr. finder m an italiske 
grave, hvori der er nedlagt k lum per af kobber 
ved skeletternes hænder. Denne tilsynela
dende lokale italiske gravskik videreføres i 
den første periode af  det romerske møntvæ
sen (3.årh. f.Kr.). med brug  af de store støbte 
bronzestykker »aes grave«. Samtidig begynder 
den græsk påvirkede gravskik med m ønter i
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Fig. 4. Kvindeskelet fr a  den rige 
jernaldergrav i Himlingeøje på 
Sjælland (1949), med et stykke 
betalingsguld i munden.

m unden  at vinde indpas i de italiske grave og 
synes i republikkens senere tid at have besej
ret den lokale italiske skik.

I de to første å rh u n d red e r  af kejsertiden 
dom inerer ligbrændingen i Romerriget. Alli
gevel støder m an ikke sjældent på m ønter i 
urnegravene -  både m ønter der har  været 
med på ligbålet eller som er lagt i u rn en  sam
men med asken.

I 3.årh. e.Kr. bliver jordfæstelsen igen den 
frem herskende begravelsesform. I de føl
gende å rh u n d red e r  synes brugen af døde- 
m ønter i de romerske grave ikke ubetydelig. I 
en stor tysk undersøgelse af grave i området 
mellem de tre lloder Rhinen, Mosel og 
Somme behandles hele 492 grave med m øn
ter. Inden  for disse var der store variationer i 
p laceringerne af m ønterne, med ligets hæ n 
der som den fore trukne position, fulgt af 
m unden  og øjnene, samt nedlæggelser ved og

på skeletterne. En anden g ruppe m ønter fra 
materialet bør også nævnes: de større penge
summer, der blev nedlagt med ligene -  typisk 
i en pung. Denne type dødem ønter skal sand
synligvis opfattes som gravgods i en mere tra
ditionel forstand. Endelig må man nævne de 
gravmønter, som de døde havde med sig som 
smykke. Disse skal naturligvis ikke fortolkes i 
en dødem øntsam m enhæng.

Fra Romerriget var der tætte handelsfor
bindelser til dets nordlige naboer germ a
nerne, der også resulterede i en vis kulturel

Fig. 5. Romersk de nar fra  L. Aelius Caesar (137 e.Kr.), 
der blev fu n d e t i munden på et mandsskelet i en 
jernalder grav i Hågerup på Fyn, 1939.

118



påvirkning. Således er brugen af gravmønter i 
germanske grave (1.-4.årh. e.Kr.) ikke helt 
ukendt, men blandt de titusinder a f  germ an
ske grave, der er fundet i Tyskland og Dan
mark kendes ikke mere end knap 100 med 
mønter; h e ra f  kun en halv snes, hvor m ønten 
kan fastslås at have befundet sig i m unden. 
Flere af ligene har endda ikke en egentlig 
mønt, men et stykke guld i m unden. Fra Dan
mark kendes 4 grave af denne karakter: De to 
rigt udstyrede grave fra Himlingeøje samt 
Hastrup på Sjælland og H ågerup  på Fyn, 
hvor liget ud over et stykke betalingsguld også 
havde en romersk denar (fra 137 e.Kr.) i m u n 
den. Hertil skal muligvis tilføjes endnu  et ek
sempel fra dansk g rund  -  et gammelt fund 
gjort før 1689 i Lille-Næstved, hvor en sølv
mønt, der ud fra fundbeskrivelserne må for
modes at være en romersk denar, blev fundet 
i et kranium.

Brugen af dødem ønter synes at have haft 
en moderat udbredelse i folkevandringstidens 
Nordeuropa. Derimod har skikken til stadig
hed levet videre i Konstantinopel fra antikken 
og det er nok herfra, at b rugen  af dødemønt- 
skikken har fundet vej tilbage til vikingetidens 
Skandinavien. Til støtte for denne tanke 
fremhæver den svenske forsker Anne-Sofie 
Gråslund, at b rugen af gravmønter i Skandi
navien først og fremmest er kendt fra de øst-

Fig. 6. Vikingetidsgrav fra  Stengade på Langeland. 
De 15 arabiske mønter fra  Srniamdedynastiet (præget 
905-932 e.Kr.) var samlet placeret i afdødes mund. 
Ved udgravningen manglede kraniets ansigtsparti.

lige dele af Sverige — med vikingetidsgrav- 
pladsen i Birka i spidsen, hvor ca. 10% af gra
vene indeholdt mønter. Derimod er antallet 
af grave med dødem ønter i Vest- og Sydsve
rige, D anm ark og Norge ikke stort. Placerin
gen af  m ønter i vikingetidsgravene skete sjæl
dent i ligets m und, men snarere på overkrop
pen eller ved siden heraf. Ved udgravningen 
af vikingetidsgravpladsen ved landsbyen 
Stengade på Langeland fandtes imidlertid to 
grave, hvor m ønterne givetvis har været gemt 
i m unden . Det ene eksempel var en kvinde
grav, hvor en angelsaksisk sølvpenny fra Ead- 
gar (959-75) lå 15 cm foran kvindens ansigt. 
Det andet eksempel er endnu  mere bem æ r
kelsesværdigt. H er  blev fundet ikke m indre 
end 15 arabiske m ønter (8 hele og 9 brudstyk
ker) i m unden  på et mandsskelet. Er der her 
tale om en variation over Charon-temaet, lig
ger de r  andre  forestillinger bag, eller skulle 
m ønterne tjene som almindeligt gravgods?

I m iddelalderen og nyere tid har skikken 
med at medgive de døde penge været vidt u d 
bredt i Europa — også selv om den officielle 
kristendom har set med stor misbilligelse på 
denne rest af hedenskab. Kontinuiteten fra 
antikkens Charon-tanker er åbenlys i f.eks. 
M akedonien og Grækenland, hvor anvendel
sen af  dødem ønter helt frem til dette å rh u n 
drede afspejlede den klassiske brug m ed pla
cering af  mønten i ligets m und. Oveni levede 
den antikke færgem and videre u n d e r  navnet 
Charos som dødsdæmon, der røvede m enne
skenes sjæle og bragte dem  til Dødsriget (op
fattet som en art kristent himmerig). Man skal 
dog generelt være varsom med at fortolke den 
middelalderlige og nyere brug  a f  dødem ønter 
i en snæver antik sammenhæng. Skikke har 
det med at bevare de ydre former, længe efter 
at m eningsindholdet er ændret.

Charon-tankegangen i den klassiske for
stand støder m an ikke på uden  for middel-

Fig. 7. Angelsaksisk sølvpenny fra  kong Eadgar 
(959-975), som har været indlagt i en vikingetids- 
kvindes mund. Stengade på Langeland.
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havslandene. Man har  dog flere steder i Eu
ropa foretaget en omfortolkning af  skikken 
ind i et kristent regi. Der er stadig tale om en 
sjælevandring. Nu skal sjælene imidlertid ikke 
begive sig til Dødsriget, m en til Himmeriget 
og m odtageren af den m edbragte m ønt er 
ikke Charon, m en selveste Skt. Peter ved H im 
merigets Port. I Frankrig blev der i senm id
delalderen således præget specielle dø d em ø n 
ter (jetons) med indskriften »Tributum Petri« 
(Peters afgift). I U ngarn  herskede den fore
stilling, at den afdøde skulle passere 7 told
steder, hvor der skulle betales told, før han 
nåede til Himmeriget.

I Tyskland har  brugen  af dødem ønter  væ
ret vidt udbredt i middelalderen og langt op i 
tiden. I det store atlas over tyske folkeskikke 
fra 1930rne, hvor folk fra alle dele a f  det tysk
sprogede om råde blev interviewet, frem går 
det, at dødemøntskikken stadig var uhyre le
vende, først og fremmest i Mellemtyskland, 
hvor der fra over 1.000 lokaliteter kom m ed
delelser om anvendelsen af dødem ønter. Pla
ceringerne og forestillingerne om m ønternes 
funktion var m ange og højst forskelligartede.

Her kun et par eksempler:
I H arzen-om rådet tjente m ønten som en art 

symbolsk betaling for den dødes ejendele. 
Mønten blev smidt i den  åbne kiste med o r 
dene: »Ich gebe dir einen Zehrpfennig, nu r  
lass mir meinen N åhrpfennig« (Jeg giver dig 
dine tærepenge, lad mig nu  beholde mine næ-

Fig. 8 og 9. 1 1923 ledede museumsinspektør 
Kai Uldall nogle undersøgelser ved Vordingborg slots 
kirketomt, der frembragte endnu et par eksempler 
på brug a f  dødemønter. Således fandtes en engelsk 
long-cross-sterling fr a  Henry II I  
(1216-1272) ved venstre hånd a f  et barnelig.

repenge). Dødemønter synes i de fleste til
fælde at skulle h indre gengangeri, og de blev 
anbragt såvel i ligets m und, hånd, på brystet, 
u n d e r  hovedet m.m. I Sachsen tales der 
endda  om, at m ønten lagdes i ligets m und  for 
at undgå, at afdøde omskabtes til en vampyr.

Der har hidtil ikke været foretaget nogen 
systematisk undersøgelse af det eksisterende 
kildemateriale, der kan belyse anvendelsen af 
dødem ønter i Danmark. Den efterfølgende 
korte behandling bygger først og fremmest på 
en gennem gang af Den Kgl. Mønt- og Me- 
daillesamlings fundprotokoller, kombineret 
med de litterære overleveringer og det store 
arkivmateriale om danske begravelsesskikke, 
som befinder sig i Dansk Folkemindesamling.

Ved gennem gangen af det store fundm ate
riale sprang det i øjnene, hvor få sikre ek
sempler på anvendelsen af dødem ønter, der 
dukkede frem. Utilstrækkeligt oplyste fu n d 
om stændigheder og de stadige nyanlæggelser 
og nedlæggelser af gamle grave på kirkegår
dene giver nok en del af forklaringen på 
dette. Det samlede antal m ønter fundne på 
eller i kirkegårdsjorden er ikke ringe. Mulig
vis har en del a f  disse m ønter oprindeligt væ
ret medgivet som dødemønter. På samme 
m åde kan det ikke udelukkes, at en del af det 
store antal mønter, der er fundet ved arkæo
logiske undersøgelser i de danske kirkegulve 
oprindeligt har hørt til i grave, i stedet for at 
være tabt a f  fummelfingrede kirkegængere. 
Man kan dog ikke tillade sig at bygge nogen
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Fig. 10. E n  efterligning a f  en engelsk short-cross-ster- 
ling, ca. 1200-1250, fundet i hånden på mandsskelet i 
St. Jørgens Hospital, Åderup.

Fig. 11. Erik a f  Pommern (1396-1439), sterling 
fra  Næstved.

Fig. 12. To korshvide fr a  Christian I  (1448-1481) a f  
de i alt 217% korshvide, der blev fundet på brystet a f  et 
skelet på Svinninge kirkegård. Inden fo r  overtroens 
verden har sølv altid været tillagt ondtafværgende 
egenskaber, ligesom kristne symboler -  først og fremmest 
korset — i middelalderens Europa regnedes fo r  virksomme 
mod onde magters anslag.

konklusioner på et så usikkert kildemateriale.
Derimod er m an straks på mere sikker 

grund, når m an står med en veldokumenteret 
udgravningsrapport i hænderne. I 1970erne 
blev en stor middelalderkirkegård (ca. 1050- 
1100) udgravet i Löddeköpinge i Skåne. Af de 
ca. 1200 grave, der blev undersøgt, fandt man 
m ønter i 13, dvs. i ca. 1% af  gravene. (Af de 13 
m ønter var de 8 danske fra 1000-tallet, de øv
rige var samtidige udenlandske). De fleste af 
mønterne, hvoraf i øvrigt 8 var halve, fandtes 
nær skeletternes hoved. Der er ingen tvivl om, 
at disse skal opfattes som dødem ønter. Jeg  be
nytter her den neutrale betegnelse dødem ønt, 
frem for begrebet Charon-mønt, som snævert 
knytter sig til sjælevandringstanken, da man 
ikke ud fra mønternes placering i gravene kan 
slutte sig tilbage til de forestillinger, der lå bag 
nedlæggelsen.

I slutningen af  1800-tallet udgravedes Vor
dingborg slots kirketomt. I og ved de ca. 80 
middelaldergrave der blev undersøgt, fandtes 
henved 100 mønter. De ældste var fra Valde
m ar Sejr (1202-41), de yngste fra Erik a f  Pom
m ern (1396-1439). Mange af  m ønterne lå 
spredt i fyldjorden, men der fandtes flere 
mønter, hvis placering ved skelettets hoved, i 
hånden, eller i m u n d en  klart synes at pege 
imod en dødem øntsam m enhæ ng. De mangel

Fig. 13. De tre guldmønter, en hel-, 
halv- og en kvartnobel, som i 
begyndelsen a f  1400-tallet fu lg te  en 
mand i graven på Rømø kirkegård.
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fulde fu n d rap p o r te r  er dog en advarsel mod 
at drage alt for skråsikre konklusioner.

Sam m enholder man disse to kirkegårdsun- 
dersøgelser med andre, f.eks. udgravningen 
af Lovby kirketomt ved Horsens med 600 
middelaldergrave (11.-12.årh.) uden  et eneste 
eksempel på en dødem ønt, m å m an nok kon
kludere, at udbredelsen af dødemøntskikken i 
den danske m iddelalder synes at have været 
begrænset. Konklusionen kan for så vidt de 
enkeltfundne dødem ønter angår godt u d 
strækkes til at dække hele perioden frem  til i 
dag. Af de få sikre eksempler skal her næv
nes: Penning fra Erik Menved (1286-1319), 
fundet på et k ran ium  ved udgravningerne i 
Æbelholt Kloster; en imitation af en engelsk 
short-cross sterling (ca. 1200-50), funde t  i 
hånden  på mandsskelet i Skt. Jørgens Hospi
tal i Å derup  nær Næstved; en sterling fra Erik 
af Pom m ern  (1396-1439), funde t i m u n d en  på 
et skelet på Brestenbro gamle kirkegård; 2 
skillinger fra begyndelsen af 1800-tallet, fu n 
det i m u n d en  på et skelet på Rønne kirke
gård.

Der eksisterer et rigere fundmateriale, når 
vi vender os til den anden  hovedgruppe af 
dødem ønter: de større eller m indre  penge
sum m er der  blev medgivet de døde i graven, i

det følgende kaldet »død mands skat«. Der er 
fundet usædvanligt mange på kirkegårde lan
det over. I min liste har jeg  kun medtaget de 
fund, som med sikkerhed kan siges at være 
gravet op af kirkegårdsmulden og alligevel 
tæller min liste over 80 fund. (I forhold til de 
enkeltfundne dødem ønter er det sværere at 
overse en møntskat i en grav!). Man kan ikke 
uden  videre gå ud fra, når større pengesum 
m er opgraves på en kirkegård, at der er tale 
om en død mands skat. Møntskatten kan lige 
så vel have været skjult af ejeren på familiens 
gravsted i krigstider eller før en lang rejse. 
Fundmaterialet leverer yderligere eksempler 
på faldgruber. Eksempelvis et skelet med 11 
skillemønter ved sin ene side, fundet på Råd
huspladsen i København, mellem Farvergade 
og Lavendelstræde i Vartovs og Vajsenhusets 
Assistenskii kegård, der blev anlagt i 1711. Det 
sidste skal man bide mærke i. Der er her ikke 
tale om en person, der har fået en sum penge 
med sig i graven, men om et lig fra pestepide
mien, der er kulet i jo rden  med tøj, penge osv. 
i al hast for at begrænse smittefaren.

Ligeså m ed et andet eksempel fra T h u n ø  
kirkegård, hvor 9 engelske guldm ønter (gui- 
neas) fra slutningen af 1700-tallet blev fundet 
i en grav ca. 1880. H er er heller ikke tale om

Fig. 14. En »død mands skat« dukkede i 1885 op ved gravning på Ringsted kirkegård. I  alt 138 dagligdagsmønter 
fra  især Danmark og Tyskland fandtes i to tutter, en i hver hånd på et skelet, heriblandt: A. Christian IV, skilling 1608 
og 1616; B. Hamburg, dobbeltskilling, Ve4-daler, 1602; C. Lübeck, Vårdaler, 1597; D. Pommern-Wolgast, dobbelt 
skilling, 1616; E. Lübeck, søsling, 1538; F. Stade, dobbelt skilling, 1617; G. Mecklenburg-Schwerin, dobbelt skilling, 
1615; H. Stralsund, søsling, 1538; I. Wismar, søsling, 1535; J. Lübeck, søsling, 1558; K. Rostock, søsling, 1595.
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en egentlig dødemandsskat. En nøjere u n d e r 
søgelse viser, at der i netop denne grav ca. 60 
år tidligere var stedt en d rukne t engelsk kap
tajn til hvile.

Der findes dog også en række krystalklare 
eksempler på død mands skat fra danske kir
kegårde. Pladsen tillader kun en kort omtale 
af nogle få af disse: 96 tyske m ønter fra slut
ningen af 1300-tallet, nedlagt i en pung, fu n 
det ved hovedet af et skelet på Flødstrup kir
kegård på Fyn; tre guldm ønter (nobler) fra 
1400-1410, fundet ud for venstre hånds fingre 
ved et skelet, ca. 1,60 meter nede på Rømø 
kirkegård; 2171/2 korshvide fra midt i 1500-tal- 
let, nedlagt i en pung, fundet på brystet a f  et 
skelet på Svinninge kirkegård; otte danske og 
tyske skillemønter fra ca. 1600, fundet i pung  
ved skelet ved udgravning i Sortebrødreklo- 
steret i Odense; 41 danske skillemønter fra 
slutningen af 1700-tallet, fundet i pung  i h ån 
den på et skelet ved domkirken i Århus; en 
pengetut med 12-14 mønter, der ikke kunne 
dateres, fundet i hånden  på et ca. 10-års barn  
på Fejø kirkegård.

Kun i det ovenfor nævnte tilfælde fra Rømø 
kirkegård kender m an til placering a f  guld
m ønter i graven. Antallet af m ønter i døde- 
mandsskatte varierer fra nogle ganske få op

til flere hundrede. Ser m an på den kronologi
ske fordeling af såvel de sikre som de lidt m in
dre sikre dødemandsskatte bemærkes en kon
centration af  disse i 1500- og 1600-tallet. In 
teressant nok finder vi samme iagttagelse hos 
kulturhistorikeren Troels-Lund allerede for 
snart 100 år siden, hvor han  fremhæver, at 
den pengesum de døde fik med sig forøgedes 
efter reformationen.

Med Troels-Lund har vi næ rm et os en fo r
tolkning af de forskellige årsager til mønters 
medgivelse i grave. I denne forbindelse får vi 
b rug  for de mange folkelige beretn inger om 
gamle sæder og skikke, som H. F. Feilberg,
E. Tang Kristensen og andre  folkemindesam
lere indsamlede i sidste å rhundrede .  Ud fra 
dette kildemateriale kan m an få en fo rnem 
melse af, hvilke forestillinger der kan have lig
get bag anvendelsen af  dødem ønter i Dan
mark. Angsten for afdøde og hans mulige 
omskabelse til en genganger synes at have væ
ret en meget afgørende drivkraft bag de for
skellige dødemøntskikke. Adskillige er de be
retninger, hvor m ønter placeres på ligets 
øjne, for at den afdøde ikke fik mulighed for 
at kaste »onde øjne« på de efterladte og 
trække én person med sig i graven.

De tre »s’er«: skillinger, saks og salmebog

Fig. 15. 1 1922 jatidtes ved udgravning a f en byggegruud i Toldbodgade i Viborg en guldmønt og 9 sølvmønter — alle 
udenlandske — der lå i rustrøde pjalter, bundet om knceleddet på et mandsskelet. Er der her tale om en fremmed lejesol
dat, der i de urolige tider i 1620rne (yngste mønt fra  1621) har fu n d e t døden i D anm ark?

A . florin (guldmønt), Lothringen-Metz, ca. 1600; B. England, Elisabeth I, schilling, 1595-98; C. Nederlandene, 
Brabant, Vs-daler, Antiverpen, 1551; D. Nederlandene, Geldern, Philip I I  a f  Spanien, ’A-daler, 1565; E. Tyskland, 
H anua, ‘A-daler 1620; F. kejser Ferdinand II, daler, Prag, 1621; G. kejser Ferdinand II, '/:-daler, Wien, 1620.
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Fig. 16. Op i dette århundrede levede traditionen videre med at lægge afdøde »på strå« i hjemmet indtil begravelses
dagen. I  dette tidsrum var den afdøde centrum fo r  en lang række ritualer a f  både praktisk og mere religiøs!overtroisk 
karakter. I  sidstnævnte gruppe hører brugen a f  mønter (skillinger) på afdødes øjne, som skulle hindre, at liget kastede 
»onde øjne« på de efterladte. Denne praksis omtales ikke så sjældent i de folkelige beretninger, men har dog næppe haft 
stor udbredelse i Danmark. M an finder da heller ikke mønter på den gamle bondes øjne på dette foto fra  o. 1900 (foto 
taget a f  Askov foto grafen Carl Jørgensen (1844-1917), Dansk Folkemindesamling’s fotoarkiv nr. 8951).

den døde skulle gå igen, da h u n  jo  var aflivet 
på en ond og unaturlig  måde. Men for at for
h indre  dette, havde de lagt en toskilling på 
begge sider af liget i kisten og nu var det u m u 
ligt for hende at rejse sig op fra graven«.

En anden  almindelig b rug  af dødem ønter 
var at give en kvinde, der døde i barselssen
gen, de offerpenge med i graven, hun  skulle 
have ofret ved den første kirkegang efter fød
selen.

Man finder også beretninger om m ønter 
som blev lagt med den døde som betaling til 
Skt. Peter. Denne tankegang kendes også i de 
øvrige skandinaviske lande. Som det frem går 
af en svensk beretning fra 1800-tallet var det 
ingen skade at tage rigeligt med. En bonde 
bad om at få lagt 200 daler i sin kiste, så han 
havde mulighed for at beværte Abraham, 
Isak, Jacob og andre  berøm theder og på den 
måde skaffe sig et godt ry i den anden verden.

var de midler som efter beretn ingerne at 
døm m e hyppigst blev anvendt mod død og 
gengangeri, m en som det frem går af følgende 
beretning, kunne m ønterne også klare jobbet 
selv: »O. året 1815 blev en kvinde ved navn 
Kirsten A ndersdatter  forgivet med ro tte
krudt, hvilket havde døden  til følge. De skyl
dige, Karen Jacobsdatter og Hans Jacob J e n 
sen, fortalte i retten, at de havde været bange,

Fig. 17. Skillingen 1771 (Danmarks mest almindelige 
mønt) har med sin vægt og størrelse været velegnet til 
brug på ligs øjne.
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Fig. 18. 1 1976 blev der fundet 5 skillemønter fr a  Chr.V (1670-99) — Chr.VII (1766-1808) i resterne a f  en kiste på 
Haderup kirkegård, Ringkøbing amt. Sammen med mønterne fandtes rester a f  andet grav gods: et kridthus, emballage a f  
bark og groft tekstil, et udrevet blad a f  en tysk bog, samt en lille tutte a f  gulligt silkestof. Holstebro Museum.

Forestillingerne om sjælevandringen synes 
imidlertid i Danmark mest at knytte sig til det 
mærkelige begreb Naboskrog (el. Nobiskrug). 
Som en gammel kone i Vendsyssel forklarede 
det, at hvis m an ikke medgav de døde rejse
penge, ville de blive tvunget til at blive sid
dende i Naboskrog, da de ikke havde noget at 
betale fortæringen med. Navnet, skriver Feil- 
berg i Ordbog over jyske almuesmål, kom m er 
oprindeligt fra græsk, der via tysk (nobis- 
kroch), er indkom met i dansk. O rdet betyder 
egentlig kroen i de dødes rige, men i den d an 
ske forestillingsverden ligger kroen mellem 
himmel og helvede, et tåget og trøstesløst 
sted, hvor man er tvunget til at blive, indtil det 
er afgjort, om turen videre går opad eller 
nedad.

De folkelige beretninger giver mange ek
sempler på, at man også langt op i tiden gav 
sine døde meget og rigt jordegods med sig: 
stadstøjet, mad og drikke, briller, bøger, tobak 
og ikke mindst brændevin (man har rent fak
tisk fundet flere brændevinsflasker i grave)

ud over større eller m indre  pengesum m er 
(død mands skat). Tankegangen bag var en 
kel. Hvad m an har  haft brug for i denne til
værelse, kan nok også finde anvendelse i den 
næste. Der kan imidlertid også spores et andet 
motiv til denne tilsyneladende uegennyttige 
omsorg for den døde — nemlig angsten for 
afdøde og ønsket om at gøre denne tilpas, så 
at vedkommendes vrede ikke bliver vendt 
mod én.

Spørgsmålet er, om det dybest set ikke altid 
har været denne tankegang, der har ligget til 
g rund  for anvendelsen af  m ønter i dødekul- 
ten — både i antikken og senere.
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S U M M A R Y

T he ferrym an’s fee: coins and death-rites
T h e  ancient Greek myth about the ferry man 
Charon, who in exchange for a small fee fer- 
ried the souls of the dead across the River 
Styx to the Underworld, is still well-known to- 
day. Charon did not appear on the mytholog- 
ical scene until ra th e r  late, and he never at- 
tained an official place in Greek mythology. 
On the other hand  he seems to have had a 
certain popular renown th roughou t antiquity; 
C haron and his coins are also frequently men- 
tioned from the 5th century B.C. onwards in 
Greek and Roman literature. In  Greece the 
Charon-coin was typically the little silver obol, 
which was placed in the m outh  of the dead 
person. No compreliensive survey o f the 
spread of the Charon-coin practice in Greece 
has been undertaken . A random  investigation 
of two large burial-places, at Olynthus in 
N orthern  Greece (5th-4th century B.C.), 
where about 10% of the graves contained 
Charon-coins, and  at Kerameikos in Athens 
(6th-2nd century B.C.), where no Charon- 
coins were found, suggests that the practice 
was in faet not so widespread as one might 
possibly have supposed on the basis of literary 
sources. In the Roman Empire the use of 
death-coins seems to have been known in all 
its regions.

From the Middle Ages up  to recent times 
the use of coins in death-rites is found over 
large areas of Europe. Within this huge 
chronological and geographical span there 
are naturally m arked variations in the forms 
of the death-coin practice and the rituals 
linked to its use. Death-coins are regularly 
m entioned in culture-historical literature in 
Denmark, but until now no attem pt has been 
made to provide a systematic review of the 
spread of the practice and  its na tu re  here in

Denmark. T h e  present article is a First at
tem pt to do this. T h e  trea tm ent of the subject 
is based First and foremost on an examination 
of the record o f finds of the Royal Collection 
of Coins and Medals, combined with the liter
ary evidence and the extensive archive mate- 
rial concerning Danish burial practices in the 
collections o f the Danish Folklore Archives 
(Dansk Folkemindesamling). In summary, 
from these investigations it emerges that: 

Unequivocal archæological evidence of the 
existence o f the death-coin rite is surprisingly 
rare, especially in relation to the Middle Ages; 
archæological investigations of large medieval 
churchyards have p roduced  virtually no cer
tain examples of death-coins, with a couple of 
exceptions: in Löddeköpinge Churchyard  in 
Skåne (1050-1100), 13 graves with death-coins 
out o f some 1200 graves in all, and in the ruins 
o f  Vordingborg Castle C hurch (13th-15th cen
tury), several examples of probable death- 
coins from am ong approximately 80 graves 
excavated. Am ong the death-coins from more 
recent times it is especially the »dead m an ’s 
treasure« that is to be found most frequently -  
i.e. larger sums o f money (usually in small 
coins) placed beside the dead in the grave. In 
the 16th and 17th centuries »dead m an ’s trea
sure« seems to have had a relatively broad dis
tribution in Denmark. From popular accounts 
of traditional customs (collected in the 19th 
century) several explanations emerge o f the 
origin o f the use of death-coins: grave-gifts, to 
accompany the dead for use in the next life, 
fares (payment to St. Peter or for the stay at 
the inn in the kingdom of the dead, »Nabosk
rog«). Fear o f the dead, and of ghosts walk- 
ing, seems often to have been the real motiva
tion for the use o f death-coins.
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Gyrstingekrucifikset
Et upåagtet mesterværk under mikroskopet
A f  S t e p h a n i e  N o e r b e l  o g  S u s a n n e  W - T o r g a r d

Gyrstingekrucifikset.
Christi hoved, efter konservering.
Foto Lennart Larsen.

I Danmark er, sammenlignet med udlandet, 
bevaret et forbavsende stort antal krucifikser 
fra 1200-tallet. I de bedste ser vi en indfølt 
skildring af Kristi offerdød, hvor lidelsen hol
des i ave af værdigheden. Den høje kvalitet og 
internationale karakter, der har præget d an 
ske middelalderlige træskulpturer, kommer 
her fyldestgørende til udtryk.

Et af de mest frem ragende eksempler på 
denne kunst er, takket være 1800-tallets natio
nalromantiske og historiske interesser, beva
ret i Kunstmuseet i Sorø. Ved sin størrelse og 
især ved sit udtryk overgår det de fleste an 
dre. U nder indsamlingerne af middelalder

skulpturer fra Sorø Akademis kirker blev k ru 
cifikset sammen med en Maria- og en Johan- 
nes-figur indbragt fra Gyrstinge kirke. De 
havde indtil da, i 1896, henligget nogle år på 
våbenhusets loft. I 1877 overleveredes kirkens 
antemensale fra omkring 1525 til National
museet. Professor J .K o rn e ru p  nævner i 
denne sam m enhæ ng intet om krucifikset. Selv 
efter at krucifikset fra 1962 har hængt i Sorø 
museums samling, har det været næsten u p å 
agtet af forskningen. Mærkeligt, for selv in
den den nu  afsluttede restaurering, hvor k ru 
cifikset stod med en stærkt opskallet staffe
ring, fremgik det tydeligt, at der er tale om et
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arbejde af høj kvalitet. Som en yngre slægt
ning til det berømte Herlufsholm-krucifiks 
var det tydeligt et næ rm ere  studium værd.

Krucifikset er forholdsvis stort og skåret i 
egetræ. Kristusfiguren måler 139 cm. Kors- 
træet måler 217x178 cm. Det nederste firpas 
er på et tidspunkt blevet savet af, og der er 
kun to af de oprindeligt fire evangelistsym
boler tilbage.

Krucifikset tilhører overgangstypen mellem 
1100- og 1200-tallets oprejste, frontale konge
type og den lidende, sam m ensunkne Kristus, 
vi kender fra 1300-tallets krucifikser. Til for
skel fra kongefiguren, der står foran sit kors 
med et strengt blik m od m enigheden, skildres 
Kristusfiguren fra Gyrstinge som død, h æ n 
gende med lukkede øjne. På g rund  af den 
døde krops tyngde er de tynde arme helt 
strakte. Hovedet hælder frem over mod højre 
skulder, og han  synker let i den  ene hofte. 
Højre knæ er bøjet, og foden er lagt over den 
venstre. Lændeklædet, de r  ligger i en vulst 
over hofterne, er knyttet i højre side. Det er 
asymmetrisk og lader højre knæ og lår synlig 
u n d er  knuden.

Det er ikke muligt entydigt at afgøre om 
Kristus oprindeligt har haft kongekrone, eller 
han allerede fra begyndelsen var tænkt med 
tornekrone. Træskærerarbejdet, som vi har 
rig mulighed for at studere på g ru n d  af  den 
kun sporadisk bevarede staffering, viser i alle 
detailler en fu ldendt bearbejdning og sikker 
linieføring. H året falder bag de forholdsvis 
store ører  og blødt ned over skuldrene. Skæg
get er skåret i bølger hen over hagepartiet. 
Det er i skæringen tydeliggjort, at øjnene er 
lukkede. Øjenbryn og m und  er skarpt skårne 
i fint svungne former. Bevægelsen af b ryne
nes sam m entrækning over næseryggen gen
spejles i de ganske svagt antydede panderyn 
ker (fig. 4). Brystben og ribben er skåret i lavt 
relief, uden  markering af sidesåret. Brystvor
terne er indsatte dyvler. U nder den snævre 
brystkasse og det indsunkne mellemgulv sky
des maven og hofterne frem. Over venstre 
knæ, der aftegnes tydeligt i det tynde stof, fal
der lændeklædet i bløde folder.

I beherskelsen af  kroppens volumen kan 
krucifikset sammenlignes med krucifiksfigu
ren fra Munke-Bjergby, der også hæ nger på 
museet i Sorø. Krucifikserne fra Særslev og

især det fra Vallensved (fig. 2) står Gyrstinge
krucifikset nær. Begge fremstår de dog spink- 
lere og mere flade i reliefvirkningen. Den in
dre spænding, der synes indeholdt i typen, 
kom m er bedst til udtryk i Gyrstingekrucifik
set. Foran os har vi en ophøjet guddommelig 
person, hvor betoningen af værdighed selv i 
døden  er et fundam entalt  træk. Kristusfigu- 
rens stærkeste udstråling er tilgivelse, som 
ville han sige »det er fuldbragt«.

Typen h ø re r  så tydeligt 1200-tallet til. Fra 
begyndelsen af 1300-tallet betones, på forskel
lige planer, Kristi fornedrelse. Han fremstilles 
nu sam m ensunken i smertefuld død og uden 
nogen formildende skønhed. Sat ind i en 
større sam m enhæng end den nært sjæl
landske føjer krucifikset sig til de strøm nin
ger, der er i fransk skulptur hen imod midten 
af 1200-tallet. Å rhundredets  gryende inter
esse for mennesket og na tu ren  afspejles også i 
kunsten, hvor bevægelse og liv afløser det 
stive og utilnærmelige, der havde præget de 
magtfulde romanske skulpturer. Det gu d 
dommelige bliver menneskeliggjort, og det 
menneskelige guddommeliggjort. I den  figur
rige vestfacade i Amiens domkirke synes spe
cielt apostelfigurernes draperistil desuden at 
stemme overens med Gyrstinges.

At bestemme krucifikset som fransk inspi
reret arbejde er nærliggende, m en at afgøre, 
hvor det er skabt, er straks vanskeligere. Er 
krucifikset kommet færdigt her til landet, el
ler er det skabt a f  udenlandske håndværkere 
herhjemme? Flere spørgsmål meldte sig. 
Hvad gemte der sig u n d e r  den opskallede 
staffering og alt støvet? Ville der være nogen 
oprindelig staffering tilbage? Ville der være 
spor efter en kongekrone? Kunne det n æ r
mere tidsfæstes? Vi ved en dnu  så lidt om vore 
tidlige gotiske skulpturer, så hver iagttagelse 
og analyse kunne være væsentlig og lære os 
nyt. Derfor blev en restaurering imødeset 
med spænding. Måske kunne teknikken 
hjælpe med svarene.

I juni 1984 påbegyndtes det omfattende a r
bejde. Dog før vi fordyber os i restaurerings
arbejdet og de derved gjorte fund, må vi be
rette om de overvejelser omkring krucifikset 
og dets tilstand, som blev afgørende for re 
staureringens målsætning.
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Fig. 1. Gyrstingekrucifikset. Efter restaurering. Foto Lennart Larsen.
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Fig. 2. Triumfkrucifiks fra  
1250 i Vallensved kirke ved

omkring
Næstved.

For os i dag er afrensede middelalderlige 
træskulpturer ikke et uvant syn — der findes 
mange af dem, både på m useer og i kirkerne. 
Det kan være svært at forestille sig dem i deres 
oprindelige ud fo rm ning  og virkning som 
kultbilleder. Et middelalderligt kultbillede 
uden  staffering var helt op til sengotikken 
fuldstændig utænkeligt -  kun den plastiske 
form  i forbindelse m ed det malede billede 
kunne skabe det middelalderlige kultbilledes 
overordnede indhold. Igennem  mange å r 
h u n d re d e r  gennemgik disse sakrale kunst
værker gang på gang fo randringer  ud fra ti
dens nye religiøse og æstetiske idealer. Også 
ødelæggende klimatiske forhold har ført til 
tab i træsubstans og farvelag. O m kring  å rh u n 
dredskiftet og langt ind i vort å rh u n d red e  
blev mange skulpturer fuldstændig afrenset, 
og træskulpturen, det middelalderlige kultbil
ledes tredimensionale kerne, blev en værdi i 
sig selv. I dag, hvor vi værner om alle middel
alderspor og bevarer dem  med omhu, er en 
total afrensning helt utænkelig. Ofte bevares 
alle senere farvelag, da bevaringen af kunst
værket som kulturbærer, som tidens spejl, har 
fået større betydning. Derved er vi midt i kon

serveringens mest spæ ndende og vanskeligste 
om råde -  beslutningen om bevaringsværdien 
i samspil med metodevalget, hvor hver gen
stand kræver en konservering eller restaure
ring, som må finde sin egen etisk-æstetiske ba
lance.

Ved konserveringen af Gyrstingekrucifikset 
ønskedes det at bevare alle middelalderlige 
farverester, samtidig med at krucifikset kom 
til at fremstå i en skikkelse, der gjorde billed
skærerarbejdets høje kvalitet synlig. Dette in
debar en afrensning af resterne fra to senere 
overmalinger. Denne beslutning kunne træf
fes på baggrund af  overmalingernes ringe 
kvalitet og yderst fragmentariske bevaringstil
stand og ud fra ønsket om at øge den begræn
sede viden, vi har om tidlig gotisk skulptur.

Krucifikset var præget af nedbrydning og 
forfald, påført i å rhundrede rnes  forløb. Kor
set blev kun  holdt sammen af et gammelt støt
tekors, som selv trængte til støtte. Tornekro
nen var gået tabt, og nogle fingre var knækket 
af. Det nederste endefelt var endda savet af, 
og et a f  de påsatte evangelistsymboler samt 
glorieskiven manglede. Farvelagene lå i flager 
på Figur og kors og tålte ingen berøring

130



(fig. 3). Nogle rester af det middelalderlige 
farvelag kunne skimtes u n d er  overmalin
gerne. Den barokke overmaling, som lå på tyk 
kridtgrund, og den senere overmaling form o
dentlig fra omkring 1800 i limfarve var meget 
dårligt bevaret. Træets overflade var udpin t 
og viste spor fra angreb af orm  og m ikroorga
nismer. Korset og støttekorset var knækket og 
samlet på ny, dog havde de mistet deres stabi
litet. Der er ingen tvivl om, at krucifikset igen
nem tiderne har været udsat for barske klima
tiske forhold.

Træoverfladens sårbarhed krævede en 
yderst nænsom behandling u n d e r  fastlæg
nings- og afdækningsarbejdet. Stafferinger
nes ualmindelig dårlige bevaringstilstand 
gjorde, at der ikke kunne findes nogen klar 
kronologi i farvelagene. Disse kaotiske for
hold gjorde, at afdækningsarbejdet udeluk
kende måtte gennemføres u nder  stereomi
kroskop. Intet middelalderligt måtte gå tabt 
undervejs for ikke at miste væsentlige oplys
ninger. Arbejdet mindede om en omhyggelig 
arkæologisk udgravning, hvor hver kvadrat-

Fig.3. Gyrstingekrucifikset, som 
det så ud umiddelbart f / r  restaure
ringen. Foto Verner Thomsen.

centimeter blev undersøgt, lagt fast og gravet 
fri.

Ved en næ rm ere  undersøgelse af Kristus- 
figurens hoved viste det sig snart, at issen var 
malet rød (mønje), og sammen med en m ar
kant indsnævring omkring hovedet syntes 
denne iagttagelse at tale imod, at Kristus op
rindeligt havde været fremstillet med to rne
krone (fig. 4). Ved en nøje undersøgelse af 
indsnævringen blev to mikroskopiske rester af 
guld fundet (fig. 5). En forsøgsvis fremstillet 
kongekrone i pap kunne placeres meget nøj
agtigt i indsnævringen, og der var herefter 
ingen tvivl om, at krucifikset oprindeligt har 
været en kongefremstilling. Indsnævringens 
udform ning  og guldets placering tyder på, at 
det drejede sig om en forgyldt metalkrone.

Ganske små rester a f  hudfarve med blod
spor blev funde t på begge sider af kroppen. 
En efterskæring på issen og grove skærespor 
ved lændeklædets fine parallelle folder står 
muligvis i forbindelse med et forsøg på at til
passe den plastiske form til et nyt formsprog 
(fig. 6). Et sådant indgreb har ikke været ual-
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Fig. 4. Under den røde isse ses tydeligt indsnævringen 
til placering a f  kongekronen .

Fig. 5. De mikroskopiske rester a f  guld fra  hovedets 
indsnævring, her forstørret ca. 6 gange.

Fig. 6. Efterskæring på lændeklædet. Værktøjssporene 
i efterskæringen står i stor kontrast til den fine  
oprindelige overfladebearbejdelse.

mindeligt. Skæresporene står i klar kontrast 
til den oprindelige, perfekte overfladebear- 
bejdelse af træet, hvor næsten alle værktøjs- 
spor fjernedes.

At farveresterne på issen skulle være det 
eneste bevarede materiale af den oprindelige 
staffering, syntes usandsynligt. Det måtte d e r 
for undersøges, om alle andre  bevarede m id
delalderlige stafferingsrester var oprindelige, 
eller om de stammede fra en helt ny staffe
ring. I alle figurens tilgængelige kroge ledtes 
derfor efter flere oprindelige rester, men

Fig. 7. Pilen udpeger det oprindelige stafferingsfragment 
ved lændeklædesømmen på figurens bagside.
Forstørret ca. 6 gange.

bortset fra en rød prik på underlæben, som 
ikke passede til den ellers blegrøde læbe, 
kunne intet findes. Efter endt fastlægnings- 
og afdækningsarbejde på figurens forside 
blev den løsnet fra korset og vendt om på m a
ven. Først nu fandtes i et hjørne ved lænde
klædesømmen få vigtige kvadratmillimeter ly
serød hudfarve (fig. 7), også kaldet karnation, 
og rødt lændeklædefoer un d er  de middelal
derlige stafferingsrester. Det viste sig at være 
det eneste sted med en sikker farvelagskrono- 
logi, og den fortalte, at alle øvrige større far
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Fig. 8. Den oprindelige farve- 
holdning i den første ny staffering er 
her rekonstrueret på baggrund a f  de 
fundne rester. Gid gengiver guld, 
grå gengiver sølv. Korstræets 
oprindelige længde er anslået med 
stiplet linie.

verester, undtagen dem på issen, stammede 
fra en middelalderlig nystaffering. Der er in
gen tvivl om, at krucifikset har været udsat for 
en hårdhæ nde t afrensning forud for den før
ste nystaffering.

Det billede vi kan danne os a f  den op rinde
lige staffering er meget begrænset. Kristus 
har været fremstillet som konge med en lys 
rødlig karnation, røde læber, sort hår og en 
forgyldt kongekrone samt et lændeklæde med 
rødt foer. Alt andet kan vi kun gætte os til. 
Om korstræets staffering ved vi slet ingen 
ting.

1 modsætning til den oprindelige staffering 
tegner de få bevarede rester fra den middelal
derlige nystaffering et rimeligt klart billede af 
krucifiksets daværende udseende. Rekon
struktionen (fig. 8), kan være en hjælp til at 
forestille sig denne farvestrålende middelal
derstaffering. Den lidende Kristus var frem 
stillet med en bleg, livløs hudfarve uden  tegn 
på m oduleringer eller m arkering af blodkar. 
Blodet løb i ensartede m ørkt røde spor på 
begge sider af kroppen  og samlede sig i store

dråber, som f.eks. ved foden (fig. 9). Øjnene 
var markeret med en enkelt sort streg. Læ
berne var blegrøde med en noget m ørkere 
m arkering i midten. H året var mørkt b run t  
på sort bund , og det var malet ud  over den 
plastiske form -  måske en parallel til efter- 
skæringerne — et forsøg på et nyt malerisk 
formsprog? På hovedet har siddet en grøn 
tornekrone. Lændeklædet var hvidt (blyhvidt) 
med guldmotiver og rødt m ønster samt en 
smal guldbort som dannede  sømkant. Læ nde
klædet havde blåt (azurit) foer på sort (kul
sort) bund. Også for korsets vedkom m ende 
ved vi rimeligt godt, hvordan det har set ud. 
Korstræets midterfelt var stærk grønt, og 
ram m en rød, besat m ed forsølvede blade. De 
forgyldte evangelistsymboler stod foran ende
felternes stærkt røde bund. Endefelternes 
ramm e var m arkeret med en blå hulkel. Af 
den påsatte glorieskive er intet bevaret.

Generelt viser farvelagenes opbygning den 
teknik, som var bestem m ende for en meget 
lang periode i middelalderen, hvor farverne 
byggedes op i flere lag, og hvor pigmenternes
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Fig. 9. Omkring venstre Jods naglesår er blodsporene 
bedst bevaret.

Fig. 11. Detaille a f  mønsterets hovedmotiv.

egenskaber fremhævedes ved valget af b inde
midlet. Denne udnyttelse af malematerialet 
muliggjorde en differentiering i stofligheden, 
som kendetegner højgotikkens stafferer- 
kunst. Usædvanlig er anvendelsen af et rø d 
brun t lag som klangbund for det hvide lænde
klæde. Lændeklædet fra Gyrstingekrucifikset 
var malet som imitation af silke (fig. 10). Det 
er bygget op med et gennem gående rødbrunt 
lag i vandigt bindemiddel over krid tgrunden. 
Der hvor guldmotivet ønskedes, blev lagt et 
m indre  stykke bladguld, hvorefter der male- 
des med en fed hvid temperafarve, idet guld
motiverne blev udsparet. Hovedmotiverne

Fig. 10. I  de dybe folder på lændeklædets midtparti 
fandtes de bedst bevarede mønster elementer.

Fig. 12. Mønsterdetaille under lændeklædets knude.

var omgivet af en rød (cinnober) kant (fig. 11). 
Mellem hovedmotiverne blev fundet røde 
m ønsterelementer i fine buelinier, små spid
ser i en tredelt komposition og lange, let sva
jende linier, som mødtes i begyndende volut- 
ter (fig. 12). Et helhedsbillede af mønstrets u d 
form ning tillader de sparsomme rester ikke.

Teknisk overrasker anvendelsen af rødt po- 
liment, også kaldet bolus, som gennemgående 
underlag. Bolus tjener som klangbund og er 
et ideelt underlag  for guld. Polimentets smi
dighed tillader en polering af guldet med en 
agatsten. Anvendelsen af rødt poliment u n 
der bladguld forekom m er siden 1300. I Sve
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rige er det første gang konstateret på tavlen 
fra Ganthem fra 1330-40. I 1400-tallet blev 
dets anvendelse mere og mere almindelig. 
Udnyttelsen af virkningen, som kunne opnås 
ved at lægge et lyst lag over en m ørk bund, 
kendes fra en teknik, som brugtes til opbyg
ning af hudfarve. Eksempler findes blandt 
andet i Nordtyskland omkring 1400 og i Sve
rige på Munktorptavlen fra samme tid. H er 
fandtes den også u nder  andre  farver som 
hvid og grøn. På Bernt Notkes altertavle fra 
1479 i Århus domkirke blev fundet rødt poli- 
ment un d er  guld og samtidig en rødlig u n d e r 
maling (mønje-bly-tingul) for zwischguld og 
hudfarve. På samme tavle findes rødlig u n 
dermaling un d er  flere farver, dog begrænset 
til m indre områder. Disse sidstnævnte u n d e r 
malinger skyldes sikkert et praktisk hensyn 
frem for bevidst kunstnerisk brug.

Anvendelsen af rødbrun t  poliment som 
klangbund på hele lændeklædets udstrækning 
er usædvanlig og synes at være en bevidst u d 
nyttelse for at opnå virkningen af kølighed og 
gennemskinnelighed -  en raffineret måde at 
imitere silke på. Eller skyldes det måske en 
spontan om disponering i den kunstneriske 
udform ning  fra en planlagt forgyldning til en 
silkestofimitation? Som eksempel på en lig
nende, noget mere almindelig tekstilimita
tion, skal nævnes Set. Clemens’ klædedragt 
(alba) fra Århustavlen. Guldet blev her lagt på 
et boluslag, som var begrænset til guldmoti
vets omfang, og den efterfølgende typisk 
magre hvide farve maledes med en samtidig 
udsparing af guldmotivet, som til sidst blev 
kantet med blåt.

Det mest fyldestgørende forsøg på en da
tering af den første nystaffering må bero på 
resultaterne af de tekniske vurderinger, kom 
bineret med stilhistoriske og ikonografiske be
tragtninger. På baggrund af de teknologiske 
iagttagelser, foreløbig uden  sammenligning 
med krucifiksets sidefigurer, peger en date
ring ind i 1400-tallet. Rent stilistisk peger de 
små blodspor på kroppens venstre side i re t
ning af en piskeslagsfremstilling. Alene det 
fortæller, at vi må op på den anden  side af 
1300. I krucifikset i S. Maria in Kapitol i Köln 
fra 1304 ses en af de tidligste skulpturelle vir
keliggørelser af Kristi m artrede legeme. Des
værre er der på de danske krucifikser fra

1300-tallet bevaret uendeligt lidt staffering, 
der kan tjene som sammenligningsgrundlag. 
Fra svenske eksempler ved vi, at f igurerne har 
været oversået af blodspor. Östra Husby-kru- 
cifikset fra midten af 1300-tallet er et godt ek
sempel på, hvordan de trefligede b loddråber 
blev anbragt i et tæt regelmæssigt mønster 
over krop og lemmer. Store klaser a f  koagu
leret blod hæ nger fra sidesåret og armenes 
underside. På Gyrstingekrucifikset flyder blo
det i ensartede m ørkt røde spor, som samler 
sig i store dråber. Umiddelbart er dette til
strækkeligt til at afvise en sam m enhæng med 
den langt mere ornamentale form, der er så 
karakteristisk i 1300-tallet.

Fremstillingen af Kristus m ed blodspor ef
ter to rnekrone og piskning fortsætter op i 
1400-tallet. I 1500-tallet får fremstillingen en 
fornyet interesse, specielt i miljøer, der kan 
knyttes til Den Hellige Birgitta og hendes vi
sioner om den opofrende og m artrede Kri
stus. I Maribo er korbuekrucifikset fra denne 
tid. Desværre er dets staffering ikke næ rm ere 
undersøgt. På tidens nyskårne krucifikser, 
som f.eks. det i Sorunda kirke, hvis staffering 
stadig er bevaret, fra 1500-1525, strøm m er 
blodet ned ad arme, pande og hals og videre 
på begge sider af kroppen  og benene. Blod- 
sporsfragm enterne på Gyrstingekrucifikset 
lægger sig tættere op ad denne type end op ad 
de tidligere. Dog savner den  første nystaffe
ring den  mere udtryksfulde karakter, som be
tones i mange 1500-tals fremstillinger a f  den 
døde frelser. Modellering af blodkar og sår
rande og blå-grønne nuancer var nogle af 
stafferernes virkemidler.

Krucifiksets første nystaffering er bedst be
varet på lændeklædet. Arealmæssigt finder vi 
her de største fragm enter, og teknisk såvel 
som stilistisk de mest spændende. Da en re
konstruktion af  mønstret ikke er muligt må vi 
i første om gang søge bred t efter andre  ek
sempler på hvidt lændeklæde med guldm øn
string. Nogle svenske og norske 1300-tals k ru 
cifikser, f.eks. fra Östra Husby og Olstad, har 
netop denne kombination. H er er det gyldne 
rhom beform er med indskrevne firpasblom- 
ster. Dette stereotype mønster har dog intet til 
fælles med Gyrstinges fme, delikate og mere 
livfulde mønster. På trods af at krucifikset fra 
Östra Husby har  bevaret de samme træk, som
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Fig. 13. Triumfkrucifiks fra  omkring 
1450 i Askeby kirke i Sverige.
Foto Peter Tångeberg.

vi søger efter, både blodspor og det hvide læn
deklæde, må en tidsmæssig sam m enhæ ng af
vises. Stilistisk er afvigelserne for store.

Fra Askeby kirke i Sverige (fig. 13) har vi et 
stort frem ragende og særdeles velbevaret k ru 
cifiks fra m idten af 1400-tallet. I den grålige 
karnation med violette m odelleringer er der 
ikke gengivet sår eller blod efter piskning. Fra 
to rnekronen  flyder blodet ned over hals og 
skulderparti, og fra sidesåret s trøm m er det 
ned til lændeklædet og videre over benet. Set i 
sam m enhæ ng med Gyrstingekrucifikset fan
ger lændeklædet straks opmærksom heden. 
Den gyldne firpasmønstring på det hvide 
klæde er kantet med lette blå penselstrøg, der 
i sviklerne d an n e r  liljeformer. De forbin
dende motiver, der tilsyneladende har skabt

et tæt mønster på Gyrstingekrucifiksets læn
deklæde, findes dog ikke her.

På den tidligere nævnte figur- og billedrige 
altertavle i Århus domkirke, fra 1479, findes 
en mangfoldighed af tekstilimitationer. 
Set. Clemens alba og klædet over Johannes 
Døberens skulder er hvidt med guldmønster, 
indram m et af en blå kontur. Hvis vi fasthol
der, at tekstilgengivelsen skal forekomme i 
forbindelse med en Kristusfremstilling, bliver 
udvalget meget lille. Himmelfartsfiguren fra 
Fribourg, fra 1503, har en stor drapere t  hvid 
kappe med gyldne blomster og blåt for. Klok- 
keblomst- eller akelejemotivet, der er jævnt 
fordelt over kappen, forekom m er næsten na
turalistisk i forhold til de førnævnte geometri
ske mønstre (fig. 14). Det samme er tilfældet
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Fig. 15. Triumfkrucifiks fr a  1527 i Sorø kirke.

med Claus Bergs store krucifiks i Sorø fra 
1527 (fig. 15), der ikke er undersøgt siden 
1869, hvor J. K ornerup  fjernede en overma
ling fra 1848. Vi må regne med, at hans even
tuelle tilføjelser er lavet i forlængelse a f  den 
oprindelige staffering. Lændeklædets m øn
ster består af to selvstændige blomsterformer, 
en større og en mindre. Set i disse sam m en
hænge er Gyrstingekrucifiksets lændeklædes 
mønstring tættest knyttet til Askebys lænde
klæde og Århustavlen. Der kan spores en 
mere fri hånd i fragm enterne på Gyrstinge- 
lændeklædet.

Gennem den stilistiske vurdering, hvor 
blodsporene og tekstilimitationen er de væ
sentlige holdepunkter, er en datering af k ru 
cifiksets første nystaffering til slutningen af

Fig. 14. H immelfartsfigur fr a  Fribourg, fr a  1503.

1400-tallet mest sandsynlig. Den h arm onerer  
også med de teknologiske betragtninger.

I fremstillinger a f  korsfæstelsen ses ofte 
Jo m fru  Maria og apostelen Johannes, der sør
gende og bedende flankerer Kristus på kor
set. Maria- og Johannesfigurerne , der i 1896 
fulgte med krucifikset fra Gyrstinge kirke er 
imidlertid langt yngre end krucifikset og må 
dateres til tiden omkring år 1500. Marias ho- 
ved- og hagelin og Johannes’ krøller peger 
bagud i tid, til sidste fjerdedel af 1400-tallet. 
Det dybe relief i deres folderige kapper peger 
derimod frem efter med virkemidler, som 
blandt andre  Claus Berg så fu ldendt beher
skede. Der skal dog ikke antydes den mindste 
sam m enhæng med hans værksted. De to fi
gurer blev konserveret i 1981. En sam m en
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ligning af farvesnit fra de blå farver på lænde
klædets foer, på korstræets firpashulkel og på 
Johannes’ dragt viste samme iblanding af 
røde partikler i azuriten. At føre dette som 
eneste bevis for stafferingens samhørighed 
ville være for spinkelt et grundlag. Men afvise 
det kan vi bestemt ikke, da iblandingen af 
rødt i azurit ikke har været vanligt. Fællestræk 
i øjenbehandlingen i form af en enkel m ar
kering med sort er en d n u  en detaille, som la
der formode, at krucifiksets nystaffering er 
samhørig med sidefigurernes staffering.

Vi kan nu  forestille os æ ndringen  af kirkens 
centrale skulpturelle udsmykning. I forbin
delse med at de to nye figurer af Maria og 
Johannes er kom m et til, er det gamle kruci
fiks blevet moderniseret. Kristus mistede sin 
kongekrone og blev nu  fremstillet som den 
tornekronede og lidende frelser. Den sør
gende Maria og Johannes har  yderligere bi
bragt g ruppen  en medmenneskelig d im en
sion.

Nogle spørgsmål om kring krucifiksets to 
første stafferinger synes nu besvaret. Men 
hvordan med tankerne om kring krucifiksets 
oprindelse og opsætning i kirken? Forhåbnin
gen om en mere præcis datering ud  fra træets 
årringe blev ikke indfriet. Prøverne er gemt 
og hvem ved, hvad udviklingen vil bringe? 
Fra figurens baghoved blev frigjort en lille 
prøve af den oprindelige krid tg rund  fra tiden 
om kring 1250. En undersøgelse af indholdet 
af små forsteninger, coccolither, kunne måske 
oplyse om, hvorfra  kridtet stammer. Ved u n 
dersøgelsen viste kridtet sig at stamme fra af
lejringer fra yngste Maastrichtzone. Disse af
lejringer findes ikke i Frankrig, men derimod 
i Holland/Belgien, Nordtyskland og i rigt mål 
i Danmark, blandt andet i Stevns klint-områ
det. Selv om krucifikset er fransk præget, er 
det altså ikke skabt i Frankrig og im portere t 
hertil. Der kan derm od  være tale om, at det er 
udført på et sjællandsk værksted. De kyndige 
håndværkere var måske hidkaldte fransk- 
mænd eller danskere, der var godt oplærte i 
det fremmede.

Den høje kvalitet og krucifiksets størrelse 
har været argum ent for, at det ikke op rinde
ligt var tænkt anbragt i en almindelig kirke 
som Gyrstinge. Sikre vidnesbyrd om dets pla

cering i middelalderen har vi ikke, og det om 
tales første gang i 1832, hvor N. L. Høyen be
søger kirken. Det hæ nger da på skibets n o rd 
væg.

Der er ingen tvivl om, at et krucifiks har 
været det mest betydningsfulde billede i kir
kens udsmykning. Sejrstegnet, den korsfæ
stede Kristus, blev ophæ ngt centralt i kirken, i 
tr ium fbuen ved indgangen til koret. H erfra  
henvendte det sig direkte til menigheden. Ved 
at fungere sammen med et alter foran tr ium f
buen blev krucifikset det ydre tegn på messe
undere t  i en direkte sam m enhæng med n ad 
veren.

Der er i Gyrstinge kirke en dnu  ikke søgt 
efter eller blotlagt spor i trium fbuens m u r
værk efter en ophæ ngning  af krucifikset. På 
den tegnede rekonstruktion (fig. 17) er kruci
fikset placeret på en bjælke, der hviler på bu 
ens kragsten. Proportionsmæssigt viser der sig 
en fint afbalanceret helhed. Kristi ansigt er i 
centrum  af buen, og der er fra alle 3 af kors
træets ender ens afstand til buens runding.

Gulvundersøgelser i skibets vestende og ved 
den i 1848 nedbrud te  apside har godtgjort, at 
det oprindelige gulvniveau har været mindst 
40 cm u n d er  det nuværende. Dermed har der 
været rigelig fri højde til et eventuelt alter 
foran krucifikset. At krucifikset har stået på 
en piedestal er også muligt.

En oprindelig placering højt på tr ium fm u
ren er ikke sandsynlig. Krucifikset ville i så 
fald gribe forstyrrende ind i den samtidige 
kalkmalede udsmykning. På væggen over 
tr ium fbuen har der  været en fremstilling fra 
1200-tallet af Kristus omgivet a f  apostlene. 
Fragm enterne blev i 1897 aftegnet af J .M ag- 
nus-Petersen (fig. 18). Den gode overensstem
melse mellem trium fbuens og krucifiksets 
proportioner og mellem den kalkmalede og 
den skulpturelle udsmykning synes kun at 
tale for et oprindeligt tilhørsforhold til kir
ken.

Ebbe Nyborg har nylig behandlet en række 
vestjyske krucifikser og deres placering. I 
denne sam m enhæng er det mest spændende 
at se på rekonstruktionen fra Ål kirke. Kruci
fikset passer i proportionerne fint ind i 
trium fbuen, ja  fylder den næsten ud. En høj
ere placering på triumfvæggen er utænkelig. 
Krucifikset ville i så fald have dækket for u d 
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Fig. 16. M aria og Johannes fr a  Gyrstinge kirke, nu  i Kunstmuseet i Sorø.

smykningen med den døm m ende Kristus. 
Den her rekonstruerede ophæ ngning  af k ru 
cifikset i Gyrstinge synes at være en yngre pa
rallel til Ål.

Afskæringen af korstræets nederste flrpas 
kan skyldes, at krucifikset senere er blevet pla
ceret højere, stående på en korbuebjælke. Det 
kan tænkes at være sket i forbindelse med, at 
de to sidefigurer er kommet til.

Efter den middelalderlige nystaffering har 
krucifikset været overmalet yderligere to 
gange. I 1700-tallet fremstod krucifikset med

en grøn tornekrone over det m ørkt brune  
hår. Karnationen var fremstillet med blålige 
modelleringer og lændeklædet var rødt med 
et guld- og okkerfarvet m ønster og blåt foer. I 
1800-tallet blev det opmålet i en dæm pet fa r
veskala med lyserød hud  og okkergult lænde
klæde.

Begge disse stafferinger var særdeles d å r 
ligt bevaret og blev ved restaureringen fjernet 
til fordel for den nu  synlige middelalderlige 
staffering, der har givet spæ ndende vidnes
byrd om tidligere generationers kunnen.
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Fig. 17. Rekonstruktion a f  
krucifiksets mulige ophænging i 
kirkens triumfbue.

Fig. 18. Rester a f  kalkmalerier fr a  
1200-tallet på triumfvæggen i 
Gyrstinge kirke, hvorunder krucifik
set må have haft sin oprindelige 
plads. Akvarel a f  J. Magnus-Petersen 
1897.

a • / / - /

Efter den afsluttede restaurering  på Natio
nalmuseets Bevaringssektion befinder kruci
fikset sig igen på Sorø Kunstmuseum. U nder  
stabile klimatiske forhold hæ nger det iblandt 
flere samtidige kunstværker. Fjernelsen af 
overmalingernes forstyrrende rester har givet 
krucifikset klarhed i dets form og fremhæver 
dets fine billedskærerarbejde. Forsøget på at 
respektere krucifiksets nedbrud te  tilstand så 
vidt som overhovedet muligt har gjort, at det 
historiske forløb endnu  kan aflæses og ople

ves på nært hold. Selvfølgelig kan en middel
alderlig skulptur med kun få rester a f  bevaret 
gammel staffering aldrig opnå den samme 
udtrykskraft som det oprindelige kultbillede.

I krucifikset ser vi nu et smukt middelal
derligt kunstværk, som er enestående i sin art 
og et vigtigt vidnesbyrd om håndværksmæssig 
og kunstnerisk formåen og om kulturelle 
strøm ninger i Danmarks middelalder.

Coccolithanalyserne er velvilligt gennem ført a f dr. phil. 
K atharina Perch-Nielsen, Richm ond, Surrey, England.
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S U M M A R Y

The Gyrstinge Crucifix: 
an unnoticed masterpiece under the microscope
In Denmark a large num ber of 13th century 
crucifixes have been preserved. They evoke 
the bodily death of Christ, captured in spiri
tual, elevated and divine form. As a type they 
fall in the transition between the representa- 
tion of the living, victorious king and that of 
the martyred, dead and drooping saviour. 
One fine example hangs in the art m useum  
(Kunstmuseet) in Sorø and comes from Gyrst
inge Church. A num ber o f stylistic features, 
from the general impression o f the figure to 
the details o f  the folds o f  the loin-cloth and 
the form of the eyebrows, suggest a dating in 
the middle of the 13th century.

When it arrived in the National M useum ’s 
Conservation Department, in 1983, it was 
m arked by disintegration and decay in the 
wood and in the colour-layers. All the rem- 
nants of medieval paint were fixed and uncov- 
ered. The two topmost over-paintings, badly 
preserved and o f poor quality, from  the 18th 
and 19th centuries, were removed -  both be- 
cause of desire for fu r the r  knowledge about 
early Gothic ornamentation, and to reveal the

distinguished quality o f  the carving. Micro- 
scopic remains o f the original paint show that 
the Christ was originally portrayed as a king, 
wearing a metal crown. T h e  closed eyes in- 
dicated that he was dead. Later in the Middle 
Ages the Christ-figure was re-painted with an 
appearance o f greater suffering and with a 
crown of thorns.

Technically as well as stylistically the first 
repainting showed an exceptional design of 
the loin-cloth. It is white with golden o rn a 
ments garlanded in red. It is unusual in that 
red bole was used as the g round not only for 
the gold, but for the whole o f the white cloth. 
Its imitation o f silk must have been impres- 
sive.

From technical considerations and stylistic 
analysis, in particular o f  the loin-cloth and of 
the blood-stains on either side of the body of 
Christ, the first repainting can be dated to 
within the 15th century.

Features in common with the painting of 
the late Gothic side-figures suggest a probable 
dating late in the 15th century.
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... de laver alt beundringsvæ rdigt...
-  Etnografiske og arkæologiske studier af Thulekulturen  
i Vestgrønland
A f  H a n s  C h r i s t i a n  G u l l ø v

Det var i 1605. Den første danske ekspedition 
til Grønland var netop vendt hjem, og mange 
m ennesker var forsamlede nede ved skibet, 
som lå i Københavns havn. I alt var der  u d 
rustet tre skibe, og de kom alle tilbage i god 
behold.

Grønland havde siden d ronn ing  M argrethe 
den Førstes tid været den  dansk-norske kon
ges land, og Christian IV samt d ronn ing  A nna 
Cathrine indfand t sig om bord på skibet for at 
tage deres nye undersåtte r  i øjesyn. Der var 
nemlig blandt mærkværdige ting og sager 
også hjembragt tre grønlændere.

Blandt fo lkem ængden på kajen befandt sig 
også en 25årig adelsmand, Jens Bielke, netop 
udnæ vnt til sekretær i Danske Kancelli i Kø
benhavn. Sin øjenvidneberetning om denne 
enestående begivenhed samt en fortælling om 
ekspeditionen som helhed nedskrev han  i dig
tet Relation om Grønland, der  dog først er ble
vet trykt 380 år senere. Det blev derfo r  den 
kongelige historiograf Claus Christoffersen 
Lyschander, der med sit værk Den grøn landske  
Chronica fra 1608 kom til at fremstå som kil
den til denne første grønlandsekspedition, 
samt til de to efterfølgende i 1606 og 1607. 
Lyschander låner flittigt fra Jens Bielke, fra 
englænderne Martin Frobisher og Jo h n  Davis, 
og blander de sidstnævntes rejseberetninger 
fra 1570erne og 1580erne ind i sin egen frem 
stilling, så værdien af denne svækkes betyde
ligt som kilde for eftertiden. Men for samti
den bliver der med udgivelsen af Lyschanders 
Chronica åbnet et interessant vindue til kon
gens riger og lande.

Flere af de hjembragte rarite ter fra denne 
første rejse til G rønland fra D anm ark vides at 
være indgået i Det kongelige Kunstkam m er 
på et senere tidspunkt, uden  at de r  dog i dag 
kan gøres rede for, hvilke genstande der var 
tale om. A ndre  genstande må have været op
lagte gaveobjekter fra den danske konge til 
europæiske fyrstehuses overhoveder.

U nder  året 1605 noteredes en erhvervelse i 
kurfyrsten af Sachsens Kunstkammer, »en 
samling grønlandske redskaber skænket af 
Kongen af Danmark«. Der opbevares i dag i 
Staatliches Museum für Völkerkunde Dres- 
den, DDR, en økse og en kniv som det synlige 
bevis på Christian IVs foræring i 1605. Begge 
genstande må siges at være i en frem ragende 
museal forfatning og er som sådan at betragte 
som etnografiske unika. De er med andre  ord 
de ældste eksisterende redskaber fra det eski
moiske arktis, erhvervet ved direkte kontakt 
med beboerne.

Øksen er af drivtræ med hoved af hval
knogle surre t fast med pilerod og forsynet 
med jernblad. Kniven er af rensdyrtak om 
viklet med pilerod og forsynet med tre j e r n 
stykker s iddende i en rille (fig. 1). Det an-

Fig. 1. Skarøkse og kniv, begge med æg a f  jern. 
Hjembragt 1 1605fra  Grønland og samme år a f  Christian 
I \ Tforæret som gave til kurfyrsten a f  Sachsen. N u  i 
Staatliches Museum fü r  Völkerkunde i Dresden. (Denne 
og de følgende illustrationer er udført a f  forfatteren).



vendte je rn  har været analyseret, og mod for
ventning var det ikke meteorjern, som kendes 
fra Thule distriktet i N ordgrønland, hvor det 
har været anvendt i forbindelse med red- 
skabsfremstilling. Der foreligger ingen oplys
ninger om anden oprindelse, som kunne tæn
kes at være lokal eller europæisk, hvor n o rd 
boerne kommer ind som mulige leverandø
rer. De sidste dog næppe i levende live, da 
disse middelalderlige skandinaver formentlig 
havde forladt Grønland mere end h undrede  
år tidligere. Men fra 1654 har vi endnu  en 
beretning fra Grønland, hvori der om grøn
lænderne fortælles, at »... de graver endnu  
dagligt efter søm og jern , som de har tildan
net fra de Kristnes huse«. Nordbojern  har 
altså også fundet anvendelse.

Men tilbage til Jens Bielke, som i 1605 ned- 
skrev følgende iagttagelse:

»deres knive, de har, er 
ganske af ben på odden nær 
hvilken alene a f je rn  er.«

Man kunne næsten fristes til at tro, at vi med 
den afbildede kniv har det selvsamme red 
skab, som Bielke fik forevist. Hos Lyschander 
kommer en udelt beundring  for den eskimoi
ske teknologi klart til udtryk: »Selv om det er 
et vildt folkefærd, så laver de alt beundrings
værdigt ud fra deres kyndige viden.«

Sammenlignes disse to genstande med til
svarende, arkæologisk fundne (fig. 2 og 3), 
som kan dateres til samme tid, så bliver det 
iøjnefaldende, hvor fragmentarisk et billede, 
arkæologien kan give af  en forhistorisk fan
gerkultur, når etnografien ikke kan komme 
hjælpende ind. Men i 1605 har vi et interes
sant eksempel på sammenfald mellem histo
rie, etnografi og arkæologi.

1605 blev også året, hvor englændernes ark
tiske erfaringer blev afgørende for ekspedi
tionens heldige gennemførelse. Jam es Hall 
var på anbefaling af kong Jacob I kort før 
1605 taget i dansk tjeneste, og her kom han  til 
at virke som overlods (pilot) på et af ekspedi
tionens skibe. Denne Hall er enten identisk 
med eller søn af den Christopher Hall fra 
Hull, der var overlods på Frobisher-ekspedi- 
tionerne 1576-78, som søgte søvejen til Kina 
nord om den ny verden, og som også vides at
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have deltaget i Jo h n  Davis’ anden rejse til de 
samme egne i 1586.

Både Martin Frobisher og Jo h n  Davis vides 
at have været i land på Grønlands vestkyst. 
Fra Frobishers landgang er bevaret oplysnin
gen om, at han i et telt fandt en trææske med 
små søm, hvilket fik ham  til at slutte, at de 
vilde måtte have haft handelssamkvem med 
civiliserede folk, m edm indre  befolkningen 
selv skulle have været dygtige håndværkere. 
Men i dag ved vi, at kontakten til nordboerne 
er mere sandsynlig. Jo h n  Davis vides at have 
foretaget landgang alle tre gange, han besej
lede de grønlandske farvande. Det var i årene 
1585, 86 og 87. Fra Davis’ sidste rejse har vi 
følgende beretning bevaret: »Den 16. juni 
1587, da vi var på 64 graders bredde, kastede 
vi anker om kring klokken 4 eller fem om ef-
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Fig. 2. Økser fr a  1600årene. Fundet mider arkæologiske 
udgravninger i N uuk kommune, Vestgrøn land.
De to økser til venstre svarer til den i 1605 hjembragte, 
mens øksen til højre er en tørveøkse til tohåndsbrug. 
Tilhører Grønlands Landsmuseum, N uuk.
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Fig. 3. Knive fr a  15-17OOårenes Vestgr)nland. 
Tilhører Grønlands Landsmuseum, N uuk.
3a. Sideskæftede knive fu n d e t under arkæologiske 
udgravninger i N uuk kommune. De to knækkede 
skafter a f  ren tak svarer med deres ophængshul 
til den i 1605 hjembragte. Den lille kniv foroven er 
en sykniv.

3b. Endeskæftede knive fu n d e t under arkæologiske udgravninger i N uuk kommune. Lige siden palæoeskimoisk tid, 
dvs. 2 .4 0 0 f.K r. til 1.000 e.Kr., har knive været skæftet i opsplittede skafter. Til højre et skaft a f  rentak med nittehul
ler; 1700årene. De to nederste skafter er europæiske tuskhandelsvarer; maskinfremstillede skafter i træ og horn fra  
1600- og 1700årene.

term iddagen, hvorefter folkene kom og p ræ 
senterede sig for os på den gamle vis ved at 
råbe Ilyaoute og viste os sælskind. Den 17. be
gyndte vi at samle pinassen (et m indre  fartøj 
sædvanligvis drevet frem ad med otte årer  og 
sejl, ofte med to master), som Peerson havde 
tildannet tøm m eret til i D artm outh af træ, 
som han havde købt i London. Den 18. påbe
gyndte Peerson og skibstømrerne at samle 
plankerne. Den 20. om kring klokken to om 
m orgenen kom de vilde til øen, hvor vor pi- 
nasse stod færdigbygget parat  til at blive søsat, 
og rev de to øverste bord  af og fjernede dem 
blot på g ru n d  a f je rn e t  i træværket.«

Søsætningen af et så relativt stort fartøj som 
en pinasse må nødvendigvis forventes at have 
fundet sted fra en eller anden  form for bed
ding. På en af de yderste øer i skærgården ud  
for den store Godthåbsfjord (som Jo h n  Davis i 
øvrigt navngav Gilbert Sound) beliggende på 
64°N fandtes i 1975 u n d er  tykke eskimoiske

kulturlag en mærkværdig række af parallelt 
liggende træstykker. Rækken af træstykker, 
som kunne følges i mere end 6/4 meters 
længde, var omkring 75 cm bred med enkelte 
stykker placeret ovenpå i længderetningen. 
En eskimoisk konstruktion er aldeles udeluk
ket; men med et fald på ca. V2 m har det været 
en ideel bedding for en pinasse i 1587. Kultur
horisonten i den omgivende, eskimoiske m ød
ding er dateret til anden halvdel af 1500årene, 
og en harpunspids fundet mellem træstyk
kerne giver tilstrækkelige indicier for det 
sandsynlige i at antage, at det netop var på 
denne lokalitet, Jo h n  Davis gik i land (fig. 4).

Også Davis er fuld af beundring  for de red 
skaber og beklædningsstykker, han  ser, så han 
må udbryde, »at vi var tilfulde overbevist om, 
at der fandtes flere kunstnere iblandt dem«. 
Skåle udskåret a f  drivtræ og fade med træ
bund  og sider af hvalbarde er fundet under 
udgravningen af møddingslagene, der omlej-

144



L  1  1  i  1  1  1  i  i  i  i  1  i  0 , 2 3 4 JCM
 ̂ l  3 4 S 6 7  8 9 10 11 \% '— ‘— '— ‘— '— ‘— 1— 1— 1— ‘— 1

Fig. 4. Resterne a f  et vægforløb (skraveret) fra  en hustomt udgravet på Flåbets 0  ved mundingen a f  Godthåbsfjorden  
på Grønlands vestkyst. Tomten er dateret til 1500årene. Tværs gennem anlægs festerne ses en række paralleltliggende 
træstykker med enkelte placeret i længderetningen. Dette er sandsynligivs resterne a f  den bedding fra  1587, som eng
lænderen Joh) Davis brugte til søsætningen a f  sin medbragte pinasse. Indsa t i højre hjørne ses tre 1500tals harpun
spidser a f  rentak. Spidsen til venstre er fu n d e t imellem træstykkerne, de to øvrige stammer fra  samme kulturhorisont. 
Tilhører Grønlands Landsmuseum, N uuk.

rede beddingen, og fortæller i deres eget 
sprog, at der var g rund  til beundring  (fig. 5). 
Englænderne befandt sig tilsyneladende så 
vel, at de lod de medbragte musikanter spille 
for eskimoerne til den lyse morgen.

Der skulle gå mange år, før Grønland atter 
fik besøg af så gode iagttagere som John  Davis 
og James Hall, hvis etnografiske beskrivelser 
er meget stofmættede. H ollænderen David 
Danell, som i dansk tjeneste u n d er  kong Fre
derik III besejlede landet tre gange i 1650 
erne, er også en kilde for eftertiden fyldt med 
gode iagttagelser. Mest kendt er han dog ble
vet for en handling, der ikke ligefrem bærer 
den etnografiske deltagerobservatørs kende
mærke, idet han røvede fire eskimoer med 
hjem til Europa. Sproglige optegnelser på 
Gottorp Slot, hvor tre af de fire var blevet ført 
til, resulterede i en omfangsrig ordliste, som 
først for nylig blev opdaget på Det kgl. Bi
bliotek u nder  arbejdet med udgivelsen a f  Pe-

Fig. 5. Til venstre et spækfad med træbund og sider a f  
hvalbarde, der er sammensyet og derpå fastgjort til 
træbunden med små træsøm. 1500årene. Til højre en 
træskål udskåret i ét stykke drivtræ og forsynet med en 
lille, pånittet benkant. 1700årene. Begge genstande er 
fu nde t under arkæologiske udgravninger i N uuk kom
mune, Vestgrønland. Tilhører Grønlands Landsmuseum, 
N uuk.
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Fig. 6. Tre fiskekroge a fje rn  importeret til Grønland i lJOOårene. To fiskekroge anvendt i samme periode. Krogen til 
venstre har modhage a f  alkebrystben. Krogen til højre har modhage a f  rentak. Fundet under arkæologiske udgrav
ninger a f  eskimoiske hustomter på Håbets 0 , hvor den første missionsstation fungerede i perioden 1721-28. Tilhører 
Grønlands Landsmuseum, N uuk.

der Hansen Resens Groenlandia fra 1687, hvor 
den havde ligget upåagte t i 300 år.

Det var først med den dansk-norske koloni
sation af G rønland i 1721, at grundlaget blev 
skabt for en altomfattende beskrivelse af den 
eskimoiske befolkning. Først da kunne den 
lange vinterperiode inddrages i en samlet vur
dering. Præsten Hans Egede fra Nordnorge, 
som ledede kolonisationen, kunne dog ikke 
straks tilslutte sig forrige tiders beundr ing  for 
dette folk, han mødte, men måtte i dagbogen 
nedfælde: »Deris første Anblich kom mig m e
get miserabel for; Gud naadelig forbarm e sig 
ofver dem.« Men datidens europæiske tekno
logi kunne dog ikke hamle op med den  eski
moiske tilpasning, og tilmed var de r  ét år mel
lem hver skibsforbindelse til Europa. Allerede 
efter et halvt års ophold i landet står det ringe 
til med forsyningerne, og Egede no tere r  med 
tilfredshed i dagbogen, at koloniens folk har 
hjembragt frisk fanget fisk fra fjorden, men 
fortsætter: »dog ikke med deres egne Fiske
redskaber, hvormed de slet intet kunne fange 
af den årsag, at fiskene ikke er vænnet til dem, 
med med grønlændernes fiskeredskaber, 
hvoraf de fik købt et, som dog sidenhen blev 
stjålet a f  dem  selv.« Disse fiskeredskaber be
skriver han som angler a fb en ,  gerne brystbe
net af en alk, som de b ruger i mangel a f  rette 
fiskekroge. De rette fiskekroge, som nævnes, 
ved vi fra indkøbslisterne i 1721 har udgjort 
700 store kroge, 1.000 tinkroge og 300 små 
kroge, og fem år senere vides at være afskibet 
5.190 kroge. Men selv efter denne omfangs

rige import kan det arkæologisk dokum ente
res, at det traditionelle alkebrystben endnu 
ikke er blevet udkonkurrere t  (fig. 6). Der 
skulle tilsyneladende mere hårdtslående va
reudbud  til at æ ndre  den eskimoiske tekno
logi. Det blev geværet, som for alvor effektivi
serede den eskimoiske jagt, og det endda kun 
i forbindelse med landjagten på rensdyr. 
Fangsten fra kajak var vanskelig at u d k onkur
rere.

Lige siden 1500årene er Europa blevet ori
enteret om menneskene langs de kolde kyster, 
og illustrationer af disse folk har fundet vej 
via flyveblade, bøger og malerier. Men de nys
gerrige europæiske rejsende bemærkede 
også, at der i de vildes telte lå flere små af
gudsbilleder. I de fleste tilfælde var der sik
kert tale om eskimoens selvportræt, udformet 
som små trædukker. Disse træ dukker findes 
overalt, hvor arkæologiske undersøgelser fin
der sted. Mænd og kvinder er klart markeret 
med enkle attributter, m en fælles for dem  alle 
er fraværet af ansigtstræk. M anden fremstilles 
altid m ed afrundet  hoved og ofte med ano
rakhætten trukket op. Kvinden optræ der of
test med den karakteristiske hårtop smukt u d 
skåret eller med den høje hætte trukket op 
over frisuren. Særlig interesse har afvigel
serne fra dette velkendte selvportræt altid af
født, fordi der bag figuren måske gem m er sig 
en person med et andet etnisk tilhørsforhold. 
En tæt skåret mandsling fra 1700årene iklædt 
en kuttelignende dragt gem m er måske en 
nordbo, om hvem billedskæreren har villet vi
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Fig. 7. Eksempler på eskimoens »selvportræt«. Øverste gruppe er mandsfigurer med en formodet nordboafbildning 
fverst til højre. Nederste gruppe er kvindefigurer. De to figurer til højre er henholdsvis en afbildning a f  en koloni- 
kvinde med sjal og en kvinde med den karakteristiske høje hætte slået op. Fundet under arkæologiske udgravninger på  
Håbets 0 , N uuk kommune, Vestgrønland. Tilhører Grønlands Landsmuseum, N uuk.

derebringe fortidens fortællinger for efterti
den. Og en diminutiv kvindefigur forsynet 
med et sjal er netop fundet i en eskimoisk 
tomt fra begyndelsen af l700årene og videre
bringer et klart indtryk af præstekonen G er
trud  Rask, den første europæiske kvinde som 
satte sine fødder på grønlandsk jo rd  siden 
middelalderen (fig. 7).

På trods af den im ødekom menhed, de eu 

ropæiske rejsende altid er blevet m ødt med, 
har de m edbragte fordom m e afsat deres tyde
lige præg på det bevarede kildemateriale. 
Hans Egede indså hurtigt, at den grønlandske 
åndem aner eller heksemester, som han om 
tales, udgjorde en åndelig konkurrent. Derfor 
iværksætte han et forbud mod brugen  af 
trom m en, åndem anerens vigtigste værktøj. 
Men arkæologiske undersøgelser har vist, at
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Fig. 8. Øverst en dim inutiv trommeramme med hånd
tag, begge a f  drivtræ; lJOOårene. Nederst to penisat
trapper, brugt a f  åndemanere i forbindelse med ceremo
nier; 1600årene. Fundet under arkæologiske udgrav
ninger på Håbets 0, N uuk kommune, Vestgr/nland. 
Tilhører Grønlands Landsmuseum, N uuk.

selv efter årtiers kolonisation og mission fand
tes trom m en i huse få kilometer fra den første 
missionsstation. Ganske vist i m indre og min
dre størrelse. Men det var ikke kun trommen, 
som var en ud fo rd ring  for den ortodokse 
præst. En penisattrap udskåret i træ eller ben 
skulle anvendes fastgjort mellem åndem ane
rens ben ved visse ceremonier. Funktionen af 
denne kendes fra arktisk Canada, hvor arkæ
ologen på K nud Rasmussen 5. Thuleekspedi- 
tion, Therkel Mathiassen, giver følgende be
skrivelse: ... »den kunne hæves og sænkes; når 
den var hævet, lo tilskuerne; når den var sæn
ket, var de alvorlige.« Netop et par af disse

famøse attributter er fundet iblandt de g røn
landske nabohuse til Hans Egedes missions
station. Det ene eksemplar endda forsynet 
med laskeflade til fastgøring af en forlænger
pind, som har kunnet hæves og sænkes. Der 
har været nok at se til for missionen, når de 
hedenske grønlændere skulle føres ud af de 
res vildfarelser, og arkæologien taler sit tyde
lige sprog i smuk overensstemmelse med et
nografien (fig. 8).

Men nyttige ting fra det europæiske univers 
fandt også vej ind i den grønlandske hverdag. 
Da den tyske B rødrem enighed indfandt sig 
på den grønlandske missionsmark sammen 
med sine teologiske lægfolk og praktiske 
håndværkere, blev også husdyrholdet genind- 
ført. Det havde ligget gemt og glemt, siden 
nordboerne  forlod landet. Især geder og får 
blev et almindeligt syn omkring Brødrenes 
missionsanlæg fra midten af 1700årene. Ul
den fra fårene blev spundet på stedet, og tene 
fandt vej til de eskimoiske bopladser langs ky
sten i syd og nord. Men ikke alle steder -  
langtfra -  blev der holdt får, og dog findes 
tenen. I en eskimoisk tomt i skærgården ud 
for Brødrenes anlæg, Neu H errnhu t,  er der 
funde t en kugleformet tenvægt, hvis forbil
lede findes i Mellemeuropa. Tomten er fra 
midten af  1700årene, og store m æ ngder af 
hundeknogler lå inde i huset, selv om slæden 
ikke har kunnet benyttes på disse kanter, 
fordi havet aldrig fryser til. I stedet for få
reuld har m an spundet hundehår.  En tilsva
rende ten har etnografen Kaj Birket-Smith 
indkøbt til Nationalmuseet på en forsknings
rejse til Egedesminde distrikt ved Disko bug
ten i 1918. Den var oçså brusft til h u n d eh å r  
(fig. 9).

Det er dog ikke altid, at en klar overens
stemmelse mellem historien og arkæologien 
fremstår så tydeligt som i eksemplet med ten
vægten. Dette kan illustreres med en lille sam
ling typologisk set ens genstande. De består 
alle af et træskaft med en rensdyrtand indsat 
eller fastsurret med pilerod (fig. 10). Typen -  
for sådan må den nødvendigvis opfattes -  
kendes hverken arkæologisk eller etnografisk 
fra Grønland, bortset fra fundstedet, som lig
ger på 64°N. Men et enkelt parallelfund fra 
arktisk Canada, etnografisk dokumenteret, 
beskriver en tilsvarende type som et glittered-
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Fig. 9. Æ ggef ormet tenvægt til spinding a f  hundehår, 
udskåret i drivtræ. Forsynet med ophæng samt fem  
kindtænder fr a  gr/nlandssæl; 1700årenes midte. Fundet 
under arkæologiske udgravninger på Håbets 0 , som fra  
1754 hørte til Brødremenighedens mission, N eu Herrn- 
hut, ved Godthåb. Tilhører Grønlands Landsmuseum, 
N uuk. Til venstre ses samme type indkøbt i 1918 i Ege
desminde distrikt. Tilhører Nationalmuseets Etnografiske 
Samling.

skab til knive med stenblad. De grønlandske 
eksempler er alle fundet u n d e r  arkæologiske 
udgravninger og dateret til tiden før 1750, 
hvilket vil sige, at de har været anvendt som 
glitteredskaber, før knive med jernblade 
vandt en dom inerende indflydelse. Men fu n 
det fortæller også, at stenbladet må have væ
ret anvendt samtidigt med den nyintroduce- 
rede teknologi, repræsenteret af jernbladet. 
Og dette sidste kendes jo  langt tidligere end 
1750.

H er kom m er arkæologiske forklaringer til 
kort, isoleret anvendt. Heller ikke historien 
kan med sit i øvrigt alsidige kildemateriale 
hjælpe. Men måske er det ikke så væsentligt at 
kunne bore mere i em net og gøre frem kom 
sten af denne nye genstandsgruppe til et p ro 
blem, og slet ikke til et videnskabeligt p ro 
blem. Forklaringen er jo  ligetil: Arkæologien 
viser med al ønskelig tydelighed, at den eski

moiske befolkning i midten af 1700årene står 
over for tilpasningen til en ny teknologi, hvor 
nogle allerede i flere generationer har slebet 
jernknivblade, mens en konservativ g ruppe 
fastholder de gamle stenalderknive.

Men helt så enkelt er problemet ikke som 
skitseret ud fra gængs europæisk tankegang, 
der bedøm m er stenknive som udtryk for no
get konservativt set i relation til jernknive som 
udtryk for et fremskridt. En anden  forklaring 
er imidlertid også nærliggende: Det kunne 
tænkes, at nogle grønlændere havde valgt at 
knytte deres eksistens til den europæiske til
stedeværelse, mens andre  ikke i tilnærmelses
vis så høj grad kerede sig om denne. Der fin
des etnografiske paralleller andre  steder i ver
den, hvor ophobningen af frem m ede han 
delsvarer ligefrem giver prestige.

Når nu hverken arkæologien eller historien 
kan hjælpe, så er der endnu  en mulighed 
gemt: i etnografien. Man kunne spørge de 
m ennesker til råds, som burde  vide noget om 
disse problemstillinger, grønlæ nderne selv. 
Og det er netop gennem  deres udsagn, at de
res historie -  etnohistorien -  bliver levende
gjort.

1 Z  3 CM

Fig. 10. Glitteredskaber med skaft a f  drivtræ og rens
dyrtænder indsat eller fastsurret med pilerod; 1600- og 
1700årene. Fundet under arkæologiske udgravninger i 
N uuk kommune, Vestgrønland. Tilhører Grønlands 
Landsmuseum , N uuk.
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Fig. 11. To faser a f  ud
gravningen a f  syd grøn
lænder en Singajiks h us 
(seneste fase) og svigermo
derens hus (tidligste fase). 
Tomten var placeret på en 
klippeknold ti meter over 
havet på bopladsen, Illor- 
paat, på sydsiden a f  Håbets 
0, N uuk kommune, Vest- 
grønland. Tomterne er 
dateret til tiden omkring 
1700. Europæiske gen
stande optræder kun i den 
seneste fase, der er et så
kaldt »fælleshus«, som 
dukker frem  samtidig med 
den sydgrønlandske rejseak
tivitet langs vestkysten fra  
1600årenes sidste halvdel.

S e n e s te  fase

Nu bliver problemstillingen interessant, 
fordi vi skal til at æ ndre  metode. Arkæologien 
kunne vise de genstande, der i de historiske 
kilder omtales som beundringsværdigt lavet. 
Men med grønlændernes egne beretninger 
åbnes muligheden for at få historien bag gen
standene. Vi må derfo r først og fremmest 
dykke ned i de righoldige samlinger af g røn 
landske fortællinger, som er bevaret på tryk 
for eftertiden, og derefter udvælge dem, som 
har en historisk kerne. Denne metode kræver 
omtanke for at kunne give udbytte.

Adskillige grønlandske fortællinger fra lan
dets vestkyst handler om rejseaktiviteter. Det

er veldokumenteret, at et fangerfolk rejser 
derhen, hvor ressourcerne findes. Men i de 
nævnte fortællinger går rejserne altid i n o rd 
lig retning fra Sydgrønland. Det fremgår 
også, at formålet var at søge op til sikre fangst
om råder, hvor havet ikke frøs om vinteren. 
Hvilket netop er tilfældet omkring 64°N. En 
a f  fortællingerne omtaler storfangeren Singa- 
jik, som fra Sydgrønland rejser nordpå  med 
sin familie og bosætter sig yderst i skærgården 
på den angivne breddegrad. Hans efterkom 
mere omtales også ved navn og stopper med 
fortællerens egen person i ISOOårene.

Nu var heldet imidlertid med arkæolo-
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gerne. Det blev nemlig fortalt dem af den 
gamle kateket ude fra bygden i skærgården, 
at tomten, som fangeren Singajik fra Syd
grønland havde boet i, endnu  kunne ses på 
stedet. Og at den gamle kateket samt hans 
kone i lige linie nedstammede fra denne syd
grønlænder.

Der var med disse oplysninger åbnet for tre 
muligheder til efterprøvelse: en arkæologisk 
undersøgelse af den udpegede tomt, en for
nyet gennemgang af fortællingen og en ef te r
søgning af de omtalte personer i de bevarede 
kirkebøger. Alle tre m uligheder blev afprøvet 
og indfriede alle forventninger.

Arkæologien bekræftede fortællingens ind
ledning om storfangeren Singajik, der flyt
tede ind i et lille hus hos en enke, hvis datter 
han havde fattet stor interesse for, og som 
blev hans kone. Huset var blot for lille og blev 
derfor udvidet, og da enken -  svigermoderen 
-  døde, begravedes h u n  uden  for huset, hvor
efter det blev forladt. U nder  den 11 meter 
lange tomt lå netop et lille hus, og i husgangen 
fandtes skelettet af en m idaldrende kvinde 
(fig. 11).

I B rødremenighedens kirkebøger er ned 
skrevet flere eskimoiske navne, som kan gen
findes i de grønlandske fortællinger; også 
persongalleriet fra beretningen om fangeren 
Singajik op træ der her. Ved hjælp af disse op
lysninger kunne der opstilles en fuldstændig 
genealogi for fortælleren og hans slægt. Efter 
Brødremenighedens ophør som mission på 
Grønland i 1900 blev dens aktiviteter videre
ført af den danske folkekirke, og i kirkebø
gerne herfra  kunne slægten følges og fore
løbig afsluttes med kateketen og hans kone. 
De havde kunnet udpege tomten, hvor deres 
forfar havde boet ti generationer tidligere 
(fig. 12).

Arkæologien var herm ed  blevet forsynet 
med mere end indicier. For med historiske 
kilder var det lykkedes at komme flere å rh u n 
dreder tilbage. Men herm ed var tomtens al
der dog ikke fastlagt, eftersom den tyske 
dåbsindføring først begyndte i 1739. Det blev 
således den grønlandske fortælling, som bi
drog til at få tidsfæstet tomtens alder til slut
ningen af IGOOårene, længe før kolonisatio
nen af Grønland begyndte. Det kunne h e r
efter fastslås, at den mundtlige, grønlandske
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Fig. 12. Genealogi i ti generationer, som viser slægt
skabet mellem Nationalmuseets meddelere, Susanne og 
Apollo Tobiassen, og deres stamfader, Singajik, hvis 
første bosætning på 64°N  kunne udpeges og udgraves 
( j v f f ig .  11)■ Kilderne, mundtlige fortællinger og kirke
bøger, er anført. Bibelske og tyske navne slår klart 
igennem.

fortælling også kunne  bruges som historisk 
kilde.

De få genstande af europæisk oprindelse, 
som fandtes i denne tomt, viser hen til tiden 
om kring 1700, hvor hollænderne drev hval
fangst i de grønlandske farvande. Dog har det 
ikke været tuskhandelsvarer fra disse eu ropæ 
ere, som fik Singajik til at søge op til denne 
egn, men de rige fangstmuligheder på alle 
årets tider. Og flere sydgrønlændere rejste 
n ordpå  langs den grønlandske vestkyst. Nogle 
bosatte sig, men de fleste rejste tilbage.

I Hans Egedes dagbøger fra 1720rne kan 
m an læse, at op til 40 konebåde passerede den 
lille koloni på vej nordefter. Og året efter ven
der de atter hjemad. H er taler kilderne, og 
dem  er vi opdraget til at tro på i videnskabe
ligt øjemed. Mellem 400 og 500 personer har 
der således været tale om, når de medføl
gende kajakker regnes med. Et betragteligt 
antal på fangstrejse.
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Fig. 13. Udgravningsplan a f  et stort eskimoisk fælleshus fra  øen Itissalik syd fo r  Håbets 0 . Huset kan historisk og 
arkæologisk påvises at have været i brug fra  1731 og frem . Husgangen med læmur, vinduesbriksene og endebriksene 
med båseopdeling til fam ilier ses tydeligt. 60%  a f  det sam lede genstandsmateriale fr a  denne tomt er a f  europæisk 
oprindelse og tyder på en særlig funktion  a f  dette hus. Øverst er indsat en brummer a f  ren tak brugt ved åndemaning.

Der vil nu  være god g rund  til at antage, at 
denne dokum enterede tilvækst af »frem
mede« sydgrønlændere ville kunne afspejle 
sig i det arkæologiske materiale. H er  skulle 
m an tro, at harpunspidsen, hvis typologiske 
udvikling er så veldokum enteret overalt i det 
eskimoiske arktis, skulle være en god indika
tor for ændring. Men blandt mere end 12.000 
arkæologiske genstande fra skærgården og 
fjordene om kring 64°N findes blot ti eksem
plarer. H ar  de da slet ikke foretrukket sælen

som ressource, kunne m an spørge. Sælknog
ler er rigt repræsenteret i møddingernes zoo
logiske materiale, men fangsten af dette dyr 
er også foregået med blærespyd og fuglespyd. 
Og netop fuglespyd med kraftige sidegrene 
er talrige i det arkæologiske genstandsmateri
ale. Oven i købet med en særlig robust u d 
form ning netop på den tid, da de sydgrøn
landske indvandrere indfinder sig i dette 
åbentvandsområde, hvor titusinder af alke- 
fugle fra N ordgrønland  overvintrer. Knogler
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af alkefugle dom inerer ligefrem det zoologi
ske materiale i 1700årenes første del.

Der kan dog også have været andre motiver 
til at opsøge den grønlandske vestkyst. In d 
flydelsen fra den europæiske tilstedeværelse 
må kunne aflæses i det arkæologiske materia
le, hvor netop forekomsten af je rn  i knive og 
våbenspidser må tolkes som et eskimoisk øn 
ske om at komme i besiddelse af dette nyttige 
metal. Men je rn  forekom mer imidlertid langt
fra i så stor mængde, at det alene skulle være 
en sandsynlig forklaring på rejselysten.

I 1729 indberettede handelsassistenten til 
kolonien, at han på et togt en dagsrejse mod 
syd kom ind i et grønlandsk hus, hvor hol
landske handelsvarer fandtes i stor mængde. 
Adskillige messinggryder og kedler hang ned 
fra loftet som i en krambod. Det må antages, 
at der skal held til i fangsten for at kunne 
tiltuske sig et så overdådigt lager a f  europæisk 
kram. Men hvorfor investere hele sit over
skud i tilsyneladende unyttige genstande set 
fra et eskimoisk synspunkt, hvis ikke den m a
terielle gevinst kan omsættes? Men det kan 
den faktisk; den kan omsættes i social p re 
stige, og det er netop, hvad ovenstående er et 
eksempel på.

Det kan tilmed arkæologisk belyses. Euro
pæiske genstande op træ der i arkæologisk 
sammenhæng på Grønlands vestkyst gennem 
snitligt i et antal, der  svarer til omkring 10% af 
det totale fundmateriale fra 16- og l700årenes

kontakttid. Men i en hustomt af betragtelige 
dimensioner udgravet umiddelbart syd for 
den dansk-norske missionsstation fra 1721 
fandtes det europæiske inventarium i en 
mængde, som udgjorde 60%. Det eskimoiske 
genstandsmateriale bestod a f  fedtstensskår, 
prim ært fra spæklamper og få gryder. En 
b rum m er brugt i forbindelse med åndem a
ning kunne supplere materialet og bestyrke 
indtrykket a f  et hus med en særlig tilknyttet 
social aktivitet (fig. 13).

Der er nu god g rund  til at antage, at den 
grønlandske tilpasning både har et materielt 
og socialt sigte, som ikke nødvendigvis styres 
af en europæisk tilstedeværelse, hvilket arkæ
ologien har vist. Men der er undtagelser, og 
disse skal søges i den europæiske kolonistruk
tur, som gjorde disse rejsende grønlændere 
bofaste, og derm ed lagde et s ikkerhedsnet u n 
der befolkningen i trangstider, hvor fangsten 
svigtede. Dog kun indtil den grænse, som be
folkningstilvæksten selv satte, og som forsy
ninger fra Europa ikke kunne overskride. Da 
sultede m an igen, og det er historiens ironi, at 
det netop skulle være i en sådan nedgangs
periode -  i midten af ISOOårene -  at mange 
fortællinger om fordums begivenheder blev 
indsamlet af inspektør H. J. Rink, som derved 
lagde g runden  til grønlændernes historie, d e 
res etnohistorie. Også på dette punk t  fik de 
gjort alt beundringsværdigt.

S U M M A R Y

»... They make all m anner of admirable things ...«
Ethnographic and archæological studies of the Thule  culture in West Greenland

A series of archæological finds of objects from 
the west coast of Greenland is presented, tak- 
ing as departure-point a quotation from the 
historiographer of the Danish King Christian 
IV, Claus Christoffersen Lyschander, in his 
Greenland Chronica of 1608. T he  quotation 
reads »Even though they are a wild people, 
they make all m anner o f  admirable things out 
of their expert knowledge.«

I he quotation is an expression of candid 
puzzlement that fine things can be found in

the world outside the splendour which the 
Danish Renaissance produced around  1600. 
T he  quotation can be docum ented ethno- 
graphically both with two objects from the 
Elector o f  Saxony’s K unstkam m er and with 
contem porary dated archæological objects 
from Greenland.

To supplement the historical examples 
from the 16th and 17th centuries o f  the spon- 
taneous amazement with which the explorers 
of the time greeted Eskimo technology, addi
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tional archæological documentation is now 
available. T h e  object is both to visualize parts 
of the capacity of the Eskimo tool-technology 
and to docum ent the early explorers’ pres- 
ence. This is done by presenting the probable 
slip-way used for the launching o f a pinnace 
which was brought to the country in 1587 by 
the Englishman Jo h n  Davis.

T h e  interpretation of archæologically inves- 
tigated house-ruins, with help from G reen
land tales, provides grounds for questioning 
the use until now of archæology as a tool for 
historiography. This is done by presenting 
possible interpretations suggested by fresh 
consideration of the most recent investiga
tions carried out by the Danish National M u
seum and the National M useum of G reen
land. From this the conclusion can be drawn 
that desire for attainm ent o f prestige must 
have played a role for certain groups in Es
kimo society, and that contact with Europeans 
was one of their many motives for undertak- 
ing journeys. T h e  continuance o f the trad i

tional hunting-based form of life was abso- 
lutely essential for the majority of people; this 
is clearly highlighted by the archæological ma- 
terial, in that the objects of European origin 
»borrowed« or copied were those found use- 
ful in that context.

T h e  main object of the presentation is to 
point out how rich the Greenland material- 
culture was, and how adaptable it has shown 
itself to be to all ages, including those times 
when the Europeans were in evidence. T here  
is thus nothing to indicate that there are 
grounds for the earlier-proposed theory that 
the Eskimo culture would have become ex- 
tinct if colonization had not begun in 1721. On 
the contrary, the cultural link between p re 
sent and previous generations is real and vital, 
even for those who live in concrete houses in 
the Greenland o f the 1980s. It has been the 
principal task of the Danish National Museum 
and of the National M useum of G reenland to 
uncover the still-li ving ethno-history of the 
country.



Magt og billede
Verdens ældste m øntportræ tter
A f  J a n  Z a h l e

Fig. 1. Perserriget strakte sig fra  Lilleasien i vest og nord, til Indien i øst, og Ægypten i syd. Tegning a f  Poul Chri
stensen.

I midten af det 6. årh. f.Kr. blev hele Den 
nære Orient samlet til ét stort rige af perser
kongen Kvros den Store (fig. 1). Hans ef te r
følgere opdelte riget i provinser, satrapier, 
som alle blev styret af en persisk guvernør, en 
såkaldt satrap, der var direkte ansvarlig over 
for Storkongen. I de enkelte provinser havde 
satrapen underguvernører,  og ’b u n d en ’ af det 
stramme magthierarki bestod af lokale gods
ejere eller dynaster, som styrede de mange 
etniske om råder og småstater. Sørgede disse 
dynaster for at betale tribut og stille soldater, 
når det krævedes, var der ellers et udstrakt 
selvstyre. Perserne var uhyre tolerante over 
for anderledes tænkende. De afsluttede f.eks. 
jødernes eksil i Babylon og genopbyggede 
templet i Jerusalem. Riget bestod a f  utallige 
folkeslag og kulturer fra Indien i øst til Lille
asien i vest, og den tolerante styreform viste 
sig meget velegnet til at holde sammen på 
dette første im perium  i vores del af verden.

Perserne krævede altså kun samarbejde el
ler underkastelse inden for en afgrænset del

af samfundslivet. Derfor berørtes kun  en rela
tivt snæver del af befolkningen i de enkelte 
om råder, nemlig samfundseliten, hvis m agt
basis ofte blev skabt, eller i hvert fald blev af
hængig af perserne oppe på det næste trin i 
magtpyramiden.

I Lykien i det sydvestlige Lilleasien (fig. 2) 
betød tabet af mange hu n d red e  års selvstæn
dighed og indførelsen a f  den persiske styre
form, at m agts truk turen  ændredes. Udvalgte 
slægter forstod at udnytte forholdene -  var 
samarbejdsvillige -  og sikrede sig en større og 
mere centraliseret magt i det lille ku lturom 
råde. Lige så afgørende var det imidlertid, at 
persernes erobring brød dets kulturelle og 
økonomiske isolation. Før ca. 540 f.Kr. er om 
rådet meget fundfattigt, men de arkæologiske 
levn i Lykien fra de følgende to h u n d red e  år 
indtil Alexander den Stores erobring af p e r
serriget ca. 330 f.Kr. høre r  nu pludselig til Lil
leasiens rigeste med mange byer, klippegrave, 
relieffer, indskrifter, og en vældig sølvud
møntning.
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Fig. 2. Kort over Lykien med vigtigste byer. Det bjergrige område er på størrelse med Sjælland. Tegning a f  Poul 
Christensen.

Lykierne er kun et af de m ange lilleasiatiske 
folkeslag, som først blev under tvunge t a f  p e r
serne og siden af  grækerne. Det er spæn
dende at sammenligne resultatet af de to 
erobringer -  også fordi det giver os indblik i 
noget meget karakteristisk ved den vestlige 
kultur.

Indlemmelsen i perserriget betød, som 
nævnt, en kolossal opblomstring. Lykien blev 
nemlig inddraget i kulturudviklingen i det nu 
uhyre vigtige b landingsom råde for græsk, øst
lig og lokal kultur, og det vandt ved det. Soci
alt, økonomisk, teknologisk fik Lykien et skub 
frem ad med skrift, møntvæsen, handel, kunst
-  alle vidnesbyrd om et sam fund i rig udvik
ling. Men lykierne talte og skrev deres eget 
sprog, havde deres gamle religion og deres 
særegne arkitektur, og de blev (for det meste 
un d er  fjern persisk overhøjhed) styret af egne 
dynaster. Deres egenart kunne udfolde sig 
frit u n d e r  persernes tolerante styre. Der fin
des dog, som vi skal se, persiske påvirkninger

(indskrifter, motiver, stiltræk). Paradoksalt 
nok betød den persiske erobring langt større 
græsk indflydelse. Mange græske byer i det 
vestlige Lilleasien var jo  også blevet en del af 
perserriget. Græsk levevis: håndværk, læge
kunst, økonomi, militærudrustning og -taktik, 
kultur, etc. påvirkede i stigende grad både 
perserne selv og de mange folkeslag, som ved 
at være samlet i perserriget var blevet mere 
tilgængelige. Med Lykiens beliggenhed nær 
ved perserrigets vestgrænse og på den vigtige 
handels- og flåderute mellem Ægæerhavet og 
det østlige Middelhav lå det åbent for græsk 
påvirkning på alle niveauer i samfundet, 
mens den persiske indflydelse næsten kun nå
ede samfundets top.

Indlemmelsen i A lexander den Stores og 
siden i hans efterfølgeres riger medførte d e r
imod hurtige og radikale ændringer, hvor så 
vigtige tegn på kulturel selvstændighed som 
sprog og lokalt selvstyre forsvandt på ganske 
få årtier. Integrationen gik lynhurtigt, fordi
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den blev politisk gennemtvunget fra oven, og 
den græske kultur, som lykierne allerede var 
fortrolige med, fejede nu  i al sin mangfoldig
hed den langt m indre selvstændige lykiske 
bort. En lignende proces kender vi fra m o
derne tid, hvor såkaldt primitive kulturer, 
dvs. enkelt opbyggede samfund, ligesom fal
der fra h inanden un d er  vestlig påvirkning. 
Både Lykien og de nutidige samfund påtvin
ges en helt ny social og økonomisk struktur, 
og resultatet er tab af identitet og efter en 
periode overtagelse af vestlig kultur på godt 
og ondt. Alexanders erobring af Lykien kan 
derfor ses som den politiske besegling af de 
foregående 200 års græske kulturelle ekspan
sion ind i det politisk og kulturelt ret ube
vægelige perserrige: flaget fulgte handelen.

Det relativt fredelige kulturm øde eller inte
grationsprocessen i den persiske periode 
ca. 540-ca. 330 f.Kr. er imidlertid ikke næ r så 
kendt som Perserkrigene, hvor s torkongerne 
Dareios og Xerxes i 490 og 480 f.Kr. forgæves 
forsøgte at erobre det græske fastland. Be
rømt er beretningen om slaget ved Salamis 
uden for Athen, hvor Xerxes på sin tronstol 
så sin vældige flåde blive tilintetgjort af græ
kerne. Og faktisk fortsatte den militære rivali
sering i de næste hundrede  år. I perioder be
friedes de græske om råder i det vestlige Lille
asien helt fra perserne, og grækerne u n d e r 
støttede også flere gange oprør mod perserne 
både på Kypern og i Ægypten. Men efter 
mange års græsk succes udnyttede perserne i 
årtierne på begge sider af 400 f.Kr. un d er  le
delse af satraperne Tissaphernes, Tiribazos og 
Pharnabazos rivaliseringen mellem Sparta og 
Athen til at befæste deres magt i det vestlige 
Lilleasien. I »Kongefreden« fra 387 f.Kr. fik 
Storkongen endelig sikret sig den fulde magt i 
hele Lilleasien.

Lykien lå så centralt, som tænkes kan, i det 
omstridte grænseområde for persisk og græsk 
politisk og kulturel indflydelse. 1 hele den 
persiske periode fra ca. 540-330 f.Kr. var det 
denne snart militære og snart fredelige rivali
sering, som på afgørende måde prægede den 
økonomiske, politiske og kulturelle virkelig
hed i det lille Lykien.

Det vestlige, nordlige og sydlige Lilleasien 
skilte sig ud fra resten af perserriget ved at

have et møntvæsen. Lidt før 600 f.Kr. blev det 
at præge m ønter opfundet i Ionien eller Ly- 
dien, og ved persernes komme var møntvæse
net allerede så indarbejdet, at de nye her re r  
fortsatte den lydiske udm øntning. Fra ca. 500 
f.Kr. prægede satraperne anonyme dareiker af 
guld og sigloi a f sølv med Storkongen (?) som 
kriger på forsiden. Karakteristisk nok fik de 
mange 'selvstændige’ byer og o m råde r  lov til 
at præge egne sølvmønter, både m ed lokal 
vægtstandard og med frit valg a f  motiver. De 
blev brugt lokalt, og perserne brugte så deres 
egne m ønter til betalinger i Lilleasien af f.eks. 
lejesoldater og garnisoner. Den årlige tribut 
til Storkongen i det fjerne Persien blev d e r 
imod sendt i ba rre r  eller klumper, og kun 
vægten og lødigheden havde interesse.

Fra slutningen af 5. årh. og første tredjedel 
af 4. årh. f.Kr. findes en række udm øntn inger 
signeret a f  satraper, som også kendes fra den 
skriftlige overlevering: Tissaphernes, Pharna
bazos, Tiribazos, Datames, Orontes m.fl. 
(fig. 10-12). De fleste er præget til specielle 
formål, f.eks. til betaling af  lejesoldater og flå
debyggeri i forbindelse med m odangreb mod 
o p rø rerne  på Kypern og i Ægypten.

Den lykiske sølvudmøntning i den persiske 
periode høre r  til Lilleasiens rigeste. Forbav
sende m æ ngder a f  forskellige store serier, 
som er dekorere t med en enestående motiv
variation i forskellige stilarter. Nogle er lyki
ske, men de fleste er græske og nogle er persi
ske. På den m åde afspejler m ønterne den kul
turhistoriske situation, som er skitseret oven
for. Denne lån tag n in g ’ komplicerer imidler
tid ofte fortolkningen af mønternes billeder 
og symboler, fordi vi i dag m angler baggrun
den for at vurdere  om et frem m ed motiv i 
Lykien blev tolket lokalt eller blot blev opfat
tet rent dekorativt. De mange stilarter og mo
tiver skyldes sikkert ofte tilfældigt rejsende 
kunstneres evner og repertoire.

I 1986 og 1987 modtog Den kgl. Mønt- og 
Medaillesamling tre meget fine lykiske sølv
m ønter som gave (fig. 4, 5, 6). Deres fortolk
ning belyser de ovenfor skitserede problemer, 
men de har også en videre kunst- og kultur
historisk interesse.

Mønternes navneindskrifter fortæller, at de 
er præget i Lykien af de to dynaster og brødre
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1. (Fig. 4) Forside: G udinden Athenas hoved 
iført en ’attisk’ hjelm med olivenblade og 
planteranke, mod venstre.
Bagside: Skægget mandshoved iført en 
’pseudo-attisk’ hjelm med opslåede kindbe
skyttere, mod højre. Lykisk indskrift: Khe- 
riga i Tuminehi.
Incus. Sølv stater 8,48 g.
Gave fra Selskabet Den kgl. Mønt- og Me- 
daillesamlings Venner.

Fig. 3. Pillestele på agora (torvet) i Xanthos i Lykien. 
På det i alt ca. 11 m høje gravmonuments sider er ind
hugget Lykiens længste indskrift i det lokale, indoeuro
pæiske sprog, samt et digt på græsk, som sammenfatter 
indholdet a f  den lykiske tekst. K un en lille del a f  denne 
kan oversættes. A f  statuerne foroven er kun udhug
ningen til baserne og den tronende dynasts fødder be
varet. Ca. 400 f.K r. Rekonstruktion P. Coupel — P. De- 
margne.

Kheriga og Kherëi. Disse levede i slutningen 
af 5. årh. f.Kr. og kendes allerede fra indskrif
ter på flere grave (fig. 3) og fra en betydelig 
udm øntning, m en de kunstnerisk meget fine 
og velbevarede m ønter har på bagsiderne hid

- m*

til ukendte fremstillinger (stempler): sikkert 
nye portræ tter af dem  selv. Helt let er det 
imidlertid ikke at bevise, at de overhovedet er 
portrætter, eller at de — hvis de skal regnes 
som portræ tter — så ikke snarere forestiller 
helt andre  personer.

Gengiver de skæggede ansigter på m ønter
nes bagsider virkelig Kheriga og Kherëi er de 
interessante, fordi de så er blandt verdens 
ældste m øntportræ tter, -  og idéen med, at en 
hersker mangfoldiggør sit billede på m ønter 
og derved fastslår sin autoritet, slog som be
kendt i den grad an, at det bruges over hele 
jo rd en  endnu  den dag i dag.

Diskussionen om fortolkningen af den 
g ruppe  møntfremstillinger, som de nyerhver
vede m ønter tilhører, er gammel, og der er 
uenighed. Er motiverne blot dekorative, som 
så mange andre  fremstillinger med løver, tyre 
osv.? Det m ener enkelte forskere, men de fle
ste er dog enige om, at de må være portrætter. 
Til gengæld strides de så om, hvem billederne 
forestiller, og i sam m enhæng herm ed  om por
træ tterne faktisk ligner eller snarere skal op 
fattes som ideal- eller typeportrætter. Først 
med de senere græske m ønter fra Alexander 
den Stores og hans efterfølgeres tid (slutnin
gen af 4. årh. f.Kr.) råder  der enighed om, at 
vi står over for rigtige portræ tter efter le
vende forbilleder. H er blev herskerportrættet 
uden  undtagelse den  faste forsidetype, og 
dets fortolkning er sikker. Opgaven ved p ræ 
sentationen af de nyerhvervede lykiske m øn
ter består i at undersøge om m øntportræ tte t 
virkelig har en 100 år ældre historie, og for
klare, hvorfor det opstod netop her i det vest
lige Lilleasien, og uden for  de græske bystater, 
selvom udviklingen inden for græsk kunst er 
en nødvendig forudsætning for dem.
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Fig. 4. Lykisk sølvmønt præget a f  Kheriga ca. 410 f.K r. 
3:1. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

Fig. 5. Lykisk sølvmønt præget a f  Kherëi ca. 4 0 0 f.K r. 
3:1. Den kgl. M ønt- og Medaillesamling.

Fig. 6. Lykisk sølvmønt præget a f  Kherëi ca. 400 f.K r. 3:1. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

2. (Fig. 5) Forsicle: A thenahoved som nr. 1. 
Bagside: Skægget mandshoved iført en filt
hue (persisk ’tiara’) med bladkrans, mod 
højre. Lykisk indskrift: Kherëi.
Incus. Sølv stater 8,41 g.
Gave fra Ny Carlsbergfondet.

3. (Fig. 6) Forside: A thenahoved som ovenfor, 
men mod højre.
Bagside: Skægget mandshoved iført en filt- 
hue (persisk ’tiara’) med diadem, mod ven
stre. Lykisk indskrift: Kherëi.
Perlekreds. Sølv stater 8,55 g.
Gave fra Ny Carlsbergfondet.
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Fig. 7a. Lykisk sølvmønt præget a f  Kherëi i Pinara.
Dens forsidestempel findes på en anden mønt kombineret 
med bagsiden a f  mønten fig . 5. Afstøbning. 2:1. Ameri
can Numismatic Society, New York.

Fig. 7c. Lykisk sølvmønt præget a f  Kherëi i Pinara.
Dens forsidestempel er det samme som på mønten fig . 7a. Fig. 7d. Lykisk sølvmønt præget a f  Kherëi i Xanthos. 
Bagside. 3:1. Den kgl. M ønt- og Medaillesamling. Bagside. 3:1. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

Fig. 7e. Lykisk sølvmønt præget 
a f  Kherëi. Bagside. Afstøbning. 
2:1. Bibliothèque Nationale, 
Paris.

Fig. 7f. Lykisk sølvmønt præget 
a f  Kherëi i Xan thos. Bagside. 
Afstøbing. 2:1. Boston.

Fig. 7g. Lykisk sølvmønt med 
indskriften Krnna. Bagside. 
Afstøbning. 2:1. British M u 
seum, London.

Fig. 7b Lykisk sølvmønt uden indskrift. Bitegnet på 
bagsiden viser, at den sikkert er præget i Tlos. Dens 
forsidestempel er identisk med forsiden på mønten fig . 6. 
Afstøbing. 2:1. British Museum, London.
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Kun den første af de tre lykiske m ønter har 
foruden dynastnavnet Kheriga også et by
navn: Tuminehi, = (græsk) Tymnessos. Byen 
kan først med denne mønt og i sam m enhæng 
med omtalen af den på Agora-stelen i X an
thos (fig. 3) stedfæstes i Vestlykien (se kortet 
fig. 2). Selvom Kherëi’s to m ønter er uden  by
navn, kan de dog lokaliseres til henholdsvis 
Pinara og Tlos(P), fordi de er stempelkoblede 
med mønter, som er prægede dér (fig. 7a-b).

Lykiens vigtigste by var Xanthos, og ind
skrifter herfra og fra den nærliggende hellig
dom Letoon giver os vigtige oplysninger om 
Kheriga og Kherëi: de hørte til en hersker
slægt, som med Xanthos og Vestlykien som 
kerneområde, spillede en betydelig rolle i Ly
kien i mindst fire generationer, fra ca. 490- 
380 f.Kr. Bedstefaderen Kuprlli kendes fra 
en stor udmøntning, faderen bar det persiske 
navn Harpagos, og Kherigas søn Erbbina 
både prægede m ønter og fortalte om sine hel
tebedrifter i en række indskrifter. Familien 
kom utvivlsomt til magten som persernes 
loyale støtter.

For at kunne fortolke motiverne på vore tre 
mønter må vi hente oplysninger ikke blot i de 
lykiske indskrifter, men også i græske og p e r
siske kilder.

Først skal vi se på forsidernes hoveder af 
Athena. Motivet er kopieret fra Athens faste 
forsidetype gennem det 5. og 4. årh. f.Kr. Da 
vore m ønter også er prægede i den attiske 
vægtstandard er formålet med kopieringen 
sikkert at ’låne’ noget af den prestige som den 
attiske mønt havde. Den var samtidens dollar, 
en internationalt anerkendt valuta. Vi ser altså 
den attiske Athena, men det skal ikke narre  os 
til at tro, at lykierne opfattede hende som 
denne frem m ede gudinde. I hele den antikke 
verden, i kulturm ødet mellem de mange fol
keslag, identificeredes forskellige guder med 
de samme egenskaber med hinanden. A thena 
blev ifølge de lykiske indskrifter sammenlig
net med den lokale Malija: på m ønterne blev 
hun afbildet som Athena, men hun  var deres 
egen gudinde!

Forsidernes fremstillinger viser således noget 
andet end hvad man direkte tror at se. Det 
forekommer enkelt, men virkeligheden er 
mere kompleks end som så. Uden hjælp fra

andre kilder end m ønterne ville vi ikke kunne 
forstå motivet rigtigt.

Dette problem m øder vi, når vi studerer 
mønternes bagsider. Det er netop manglen på 
oplysninger om bagsidernes skæggede ansig
ter, som gør, at der hersker usikkerhed om 
deres fortolkning.

Lad os begynde med Kherigas hjelmklædte 
og skæggede hoved (fig. 4). U nder  hjelmen 
ser vi et regelmæssigt ansigt med store træk og 
udført med mange detaljer: det store øje vist i 
profil, den lige næse med næsefløj, og h e r
un d er  de fyldige læber. På kinden og u nder  
hagen ses det relativt korte, tottede skæg, og 
over panden  og i nakken er håret kraftigt og 
langt. Er det et portræt? Fremstillingen er så 
forenklet og i almen græsk stil, at m an slet 
ikke kan aflæse nogen realisme. Kherigas 
navn står lige ved siden af, men på andre  af 
hans m ønter findes det ved haner, tyre, guder

Fig. 8a. Lykisk s /lvm /n t præget a f  Kheriga. Bagside. 
3:1. Den kgl. M ønt- og Medaillesamling.

Fig. 8b. Lykisk sølvmønt præget a f  Kuprlli ca. 440 f.K r. 
Forside. 3:1. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.
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etc. så det er ikke et kriterium. Det eneste hol
depunk t  er hjelmtypen, som var almindelig 
brugt i perioden, og dens opslåede kindbe
skyttere, som virker »dagligdags«. I hvert fald 
kendes detaljen ikke fra sikre møntfremstil
linger a f  guder. A ndre  lykiske m ønter viser 
samme hjelm, men de kan heller ikke bestem
mes med sikkerhed (fig. 8a-b). Det er dog vig
tigt at bemærke, at den ene er præget af Khe
riga og den anden  af  bedstefaderen Kuprlli. 
Hans kindbeskyttere er også slået op. Brugen 
af motivet flere gange i samme familie kunne 
godt antyde, at de kan være portrætter, men 
at det kan være en krigsgud eller blot et de
korativt motiv kan alligevel ikke afvises. Hel
digvis har vi med Kherëi’s hoveder et bedre 
grundlag for at danne os en opfattelse.

På m ønten  fig. 5 er ansigtet karakteristisk ved 
det lange, stive og vandret delte skæg og ved 
den store, let k rum m ede næse. Den lille m und  
ligesom skjules af overskægget. Det m andel
formede øje ses ikke i ren profil, men næ r
mest skråt forfra. H året er over panden  og i 
nakken vist som små punkter, en stilisering, 
de r  angiver små krøller. Filthuens kindstyk
ker flagrer bagud, og nakkestykket er foldet 
op over det kraftige hår. En olivenkrans om 
det brede hoved er bundet i nakken.

Det andet Kherêi-hoved (fig. 6), m inder om 
det foregående ved den kraftige næse, som 
dog her er mere tilspidset. Ellers er det gan
ske anderledes: hovedform en er smallere og 
højere, øjet stort, læberne kødfulde, og skæg
get kortere. Endvidere hæ nger filthuens 
kindstykker næsten lige ned, og i stedet for en 
krans ses nu et fladt bånd eller diadem, som 
er bundet i en knude i nakken.

Det interessante ved K herëi’s to fremstillin
ger i forhold til Kherigas er stilen og hovedbe
klædningen. Ansigterne er mere m arkerede 
og fælles om den ugræske profils store næse. 
U m iddelbart føler m an sig ved fjernelsen fra 
den græske idealiserende stil konfronteret 
med noget mere realistisk, en fremstilling af 
en rigtig person. Anfægtelsen kom m er dog til 
én, fordi de to fremstillinger — lige bortset fra 
næsen -  er meget forskellige. Hvad kan det 
skyldes? At to forskellige personer er viste, 
eller at to forskellige kunstnere har haft en 
forskellig opfattelse af den samme person? Vi

skal nedenfor også overveje en tredje mulig
hed: om det alligevel kan forestille den 
samme person, fordi lighed mellem portræt 
og den portræ tterede måske ikke blev anset 
for at være afgørende for formålet.

Den bløde filthue, hvis kindstykker kunne 
bindes un d er  hagen (fig. 10a, c, 11b), er en 
’bashlyk’, og kan identificeres med den persi
ske tiara. Den har altid spillet en stor rolle for 
fortolkningen. Ligesom den ’pseudo-attiske’ 
hjelm var den nemlig en almindelig hovedbe
klædning på denne tid og kendes både fra de 
skriftlige kilder og mange kunstneriske frem 
stillinger. Og nok så vigtigt: guder bærer den 
aldrig. Endvidere hørte Lykien jo  i denne pe
riode til det persiske rige. Det afspejles arkæo
logisk og sprogligt i mange andre  persiske på
virkninger. Kherigas og Kherëi’s far lød f.eks. 
det persiske navn Harpagos, og Erbbina skrev 
foruden  på lykisk og græsk også sine indskrif
ter på aramæisk, det persiske rigssprog. Ti
araen er således et afgørende bevis på, at 
fremstillingen skal forstås i en samtidig og så 
at sige hverdagssammenhæng.

Ser vi nu på nogle af de tidligere kendte af 
Kherëi’s m ønter med tiaraklædte hoveder 
(fig. 7a, c, d, e, f) er det igen slående, at de er 
forskellige og uden  egentlig lighed. Faktisk 
kender vi elleve forskellige fremstillinger, som 
kun er fælles om motivet: tiaraklædt, skægget 
hoved.

Af i alt ca. 30 kendte lykiske dynaster 
brugte kun to andre  motivet, Ddenewele

....»

Fig. 9. Lykisk sølvmønt præget a f  Ddenewele. Forside. 
Afstøbning. 3:1. British Museum, London.
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Fig. 10a. Sølvmønt fr a  det nordvestlige Lilleasien Fig. 10b. Sølvmønt. Præget i Pergamon a f  anonym
præget a f  en anonym satrap. Forside. 2:1. British M u- dynast. Bagside. 3:1. Den kgl. M ønt- og
seum, London. Medaillesamling.

Fig. 10c. Sølvmøn t præget a f  Pharnabazos i Kyzikos i 
Mysien. Forside. 2:1. Berlin.

Fig. lOd. Sølvmønt præget a f  Pharnabazos i Kilikien. 
Bagside. 2:1. Den kgl. M ønt- og Medaillesamling.

Fig. lOe. Sølvmønt præget i Soli i Kilikien a f  anonym  
satrap. Bagside. 2:1. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

(fig. 9) og A rttum para. U den for Lykien gen
findes det i vor periode kun enkelte andre 
steder. Fra Mysien i det nordvestlige Lillea
sien findes foruden nogle anonyme m ønter 
(fig. 10a, b) også enkelte, der er præget af sa
traperne Pharnabazos (fig. 10c) og Orontes, 
samt en serie fra Kilikien på Lilleasiens syd
kyst (fig. lOe, f), hvoraf m ønter med satrapen 
Tiribazos’ navn er bevaret, mens resten er 
anonyme.

Både Pharnabazos og Tiribazos kendes fra 
store udm øntn inger med adskillige forskel

Fig. lOf. Sølvmønt præget i Mallos i Kilikien a f  ano
nym satrap. Bagside. 2:1. Paris, Bibliothèque Nationale.

lige typer, og det tiaraklædte hoved er slet 
ikke deres almindeligste (fig. lOd).

Endelig findes vor type ganske få gange 
som motiv på seglsten. A ndre  m ønter og også 
seglsten kan endvidere afbilde persiskklædte 
skikkelser i fuld figur. For fortolkningen af 
vore hoveder spiller det tillige ind, at andre 
persiske motiver som fabeldyr, jagtscener etc. 
også findes på både m ønter og seglsten.

Sammenligner m an de tiaraklædte lykiske 
hoveder med dem, der er udm øntet af persi
ske satraper, opdager man, at satrapernes
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som regel bærer diadem, mens dette er u n d 
tagelsen i Lykien. Kun vor m ønt nr. 3 (fig. (5), 
og to andre, som er nært forbundet med den, 
viser nemlig denne detalje, som vi ved er et 
persisk symbol for høj rang. Den ene (fig. 7b) 
er s tempelkombineret med vor mønt, men er 
anonym. På den anden  (fig. 7g), med indskrif
ten Krnna, ligner hovedet vor fremstilling 
meget. Begge m ønter er sikkert præget af 
Kherëi, idet K rnna næppe er et ukendt dy- 
nastnavn, men en fejlskrivning for Arnna, det 
lykiske navn for byen Xanthos.

Undersøgelsen er nu nået så langt, at det er 
tid til at opsum m ere resultaterne og prøve at 
sortere indicierne efter deres betydning.

a. Motivet anvendes af persiske satraper og af 
lokale dynaster bl.a. i Lykien.

b. Det bruges kun af få satraper og af få dyna
ster.

c. De b ruge r  hyppigere andre  motiver.
d. Satrapernes er som regel forsynet med dia

dem, mens de lokale dynasters som regel er 
uden.

e. H vor vi ha r  m ange forskellige fremstillin
ger udm ønte t  af samme m and, kan man 
ikke tale om egentlig lighed mellem dem.

f. Motivet findes meget sjældent på seglsten 
og gemmer.

Den g ruppe  forskere, som mener, at vort m o
tiv alene er dekorativt eller er religiøst, hæfter 
sig ved, at det blot findes som ét b landt mange 
hos de enkelte herskere. Herved adskiller 
brugen  sig nemlig afgørende fra de senere 
perioder, hvor herskerens portræ t er den fa
ste forsidetype. De fastholder også, at påstan
den om, at det skal være et portræt, slet ikke 
kan kontrolleres: den kan være sand eller den 
kan være forkert! Påstanden er »gratis« og en 
analogislutning fra den senere udvikling.

Disse forskere har ret i, at vi ikke kan be
vise, at det er portrætter. Dertil kræves enten 
statuer af de pågældende eller beskrivelser, 
som identificerer m øntportræ tte rne. Det er 
f.eks. tilfældet med A lexander den Store. 
Men der er indicier, som forskerne har  over
set, og dem  skal vi se på nedenfor.

Fra de lykiske indskrifter ved vi, at dynaster 
og rigm ænd opstillede statuer af sig selv. Khe
rigas søn Erbbina fortæller f.eks. i en indskrift

Fig. lla -b . Sølvmønter prceget a f  Datam.es i Kilikien. 
Bagsider. 2:1. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

på en statuesokkel i Letoon: »-. Han stiftede -  
en statue af sig selv, -  og udseendet udtrykker 
-«. Og Agora-stelen på torvet i Xanthos 
(fig. 3) var kronet a f  en siddestatue, som ind
skriften henviser direkte til med følgende 
ord: »Denne ...« (Kheriga? navnet beskadi
get), »Harpagos’ søn —«.

De persiske dareiker og sigloi viser sandsyn
ligvis Storkongen, m en fra omkring 370 f.Kr. 
findes, hvad der må anses for at være sikre 
m øntportræ tter.  Satrapen Datames har på 
bagsiden af en møntserie (fig. 11a) to stående 
mandsskikkelser adskilt af et røgelseskar. 
M anden til højre er iført en kappe, og navnet 
»Datames« på aramæisk ses altid foran ham. 
Det kan ikke være en almindelig m øntind
skrift, men må identificere figuren, fordi den 
nøgne skikkelse til venstre på enkelte mønter 
også er benævnt. H an er guden »Anu«. Frem 
stillingen viser herved med sikkerhed Data
mes i en religiøs scene. I en anden serie 
(fig. 11b) findes en på m ønter meget sjælden 
fremstilling med en siddende perser i fuldt 
ornat, som prøver en pil i hænderne. In d 
skriften »Datames« ved siden af må -  i analogi 
med den forrige m ønt — identificere perso
nen. Disse eksempler viser, at der i samme pe
riode og i samme politiske miljø, som vore
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m ønter er skabt i, virkelig findes m øntpo r
trætter, og derfor er den hyperkritiske afvis
ning af, at de skæggede hoveder kan være 
portrætter, ikke holdbar.

Men hvem forestiller de så?
Her er to muligheder. Enten m øntherren  

selv eller den overordnede magthaver, den 
persiske satrap.

Den første mulighed er så langt den mest 
sandsynlige. Ligesom navneindskriften iden
tificerer m øntherren , må også billedet henvise 
til ham. Kherëi’s portræ tter iført den persiske 
tiara bliver således et tegn på tilknytning eller 
ligefrem afhængighed af perserne. Portrættet 
er en parallel til en række relieffremstillinger 
fra Xanthos, hvor persiske stiltræk og motiver 
næsten kun findes i herskerfremstillingerne. 
Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, for kontak
ten fra lokalområdet til perserne på højere 
niveau blev jo  netop varetaget af de lokale dy
naster. De persiske træk spredes ud  over im
periet gennem magtapparatet, og derfo r ka
ster de lys over magtens karakter -  også i Ly
kien.

Nogle forskere m ener dog, at Kherëi’s ti
araklædte hoveder forestiller satrapen over 
Lykien, der i denne periode hed Tissapher
nes. Han omtales flere gange i indskriften på 
Agora-stelen i Xanthos (fig. 3). Der anføres 
tre argum enter herfor.

Det hævdes således, at Kherëi viste sin u n 
derdanighed ved at afbilde sin overordnede 
satrap på sine mønter. Hvis vi var i den helle
nistiske periode ville dette være rigtigt, men 
m agtstrukturen i perserriget var jo  anderle
des decentraliseret dvs. med stor selvstændig
hed i de enkelte områder. Analogien holder 
ikke.

Det hævdes videre, at kun en satrap kan 
afbildes med en tiara. Men på lykiske relieffer 
er lykiere iført både denne og andre persiske 
beklædningsdele. Set i sin lokale sam m en
hæng kan tiaraen derfor ikke være et eksklusivt 
værdighedstegn for de persiske overherrer.

Det tredje argum ent hæfter sig ved en lig
hed mellem Kherëi’s hoveder og satrappor
trætterne fra det nordvestlige Lilleasien. Men 
for det første er det meget usikkert om 'lig
hed ’ tillader én at konkludere, at vi så har den 
samme person afbildet. For det andet fore
kommer den påståede lighed tvivlsom.

Fig. 12. Bronzemønt præget a f  Tissaphernes i Astyra i 
Troas. Forside. 4:1. Privatsamling.

For få år siden blev nogle bronzem ønter fra 
Astyra syd for Troja publiceret (fig. 12). På 
forsiden ses et skægget ansigt og indskriften 
lyder: »Tissa[phernes]«, hvorfor billedet sik
kert skal forestille denne satrap. Men ansigtet 
med den høje pande, m arkerede kindben og 
stærkt k rum m e næse ligner hverken de tid
ligere kendte satrapportræ tte r  eller Kherëi’s 
hoveder. Havde det endelig lignet, hvad ville 
det så betyde, når K herëi’s mange hoveder 
indbyrdes er så forskellige, at m an ikke kan 
tale om lighed? Lighed er derfo r næppe u d 
tryk for andet end at de nævnte m ønter er 
skabt af stempelskærere fra det samme kunst
neriske miljø. Dette var meget dom ineret af 
grækere eller i hvert fald af stiludviklingen 
inden for græsk kunst. I både vasemaleriet og 
på seglsten finder vi ved siden af de bekendte 
idealiserende klassiske fremstillinger adskil
lige forsøg på karikaturer eller karakterstu
dier af frem m ede folkeslag, f.eks. negere eller 
orientalere. Med vore møntbilleder, som 
skulle vise orientalere, fandt denne tendens 
eller skole sine arbejdsgivere, med de p rag t
fulde, kunstnerisk fornem m e portræ tter  som 
resultat. Sammenligningen mellem de mange 
billeder viser, at begrebet 'po r træ t’ blev for
stået anderledes end i dag, hvor vi forventer 
identitet mellem person og portræt. De for
skelle, vi kan konstatere, viser, at placeringen 
på en mønt og selve typen, samt ofte navnet 
var tilstrækkeligt til at fastslå magthaverens 
autoritet. Portrættet var et tegn for magten.

Vi har endelig også bemærket, at mens sa
t raperne oftest bærer diadem, er det u n d ta 
gelsen hos de lokale dynaster. Den »regel«, 
hvis eneste undtagelse er den nyerhvervede 
Kherëi mønt fig. 6 og de anonyme lykiske 
fig. 7b, g, kan ikke være frem kom m et helt til
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fældigt. Diademet m arkerer sikkert normalt 
forskellen mellem persisk satrap og lokal h e r 
sker. Måske er Kherëi’s diadem en speciel hæ 
dersbevisning for tro tjeneste over for p e r
serne?

H erm ed har vi forhåbentlig tolket de tiara
klædte hoveder tilfredsstillende. Men hvad 
m ed Kheriga’s hjelmklædte hoveder (fig. 4, 
8a)? Selv forskere, som anser Kherëi’s f rem 
stillinger for portrætter, er usikre over for 
disse på g rund  af deres ringe antal, deres fo
rekomst alene i Lykien, og deres almindelige 
græske stil. Det spiller vel også ind, at hvis de 
er portrætter, ville fænom enet m øntportræ t 
være opstået i det lille provinsielle, og relativt 
ukendte Lykien. Med de tiaraklædte hoveder 
er vi dog langt næ rm ere  verdenspolitikkens 
centrum, idet de findes samtidig hos de persi
ske satraper og de lykiske dynaster. Sådanne 
generelle overvejelser får være, hvad de være 
vil. Allerede før ca. 440-30 f.Kr. var dén poli
tiske struk tu r udviklet, som få årtier senere 
kunne manifestere sig med typeportrætter. Vi 
må ved fortolkningen her hæfte os ved hjel
mens dagligdags karakter og det forhold, at 
K heriga’s yngre b roder  Kherëi havde p o r
trætter på sine mønter. Det er derfo r meget 
sandsynligt, at Kheriga’s to serier og måske 
Kuprlli’s ene (fig. 8b) gengiver portrætter, 
også selvom stilen er mere konventionelt 
græsk. Men det skal indrømmes, at det er svæ
rere at bevise, fordi materialet er så lille.

Diskussionen af  de nyerhvervede portræ t
m ønter ha r  vist, i hvilken sammensat historisk 
og kulturel virkelighed de er blevet til. O m 
rådets politiske og økonomiske struktur, så 
forskellig fra den i de græske bystater, er bag

g runden  for, at m ønter for første gang her, i 
perserrigets vestlige provinser, blev udnyttet 
til at sprede herskerens billede ud blandt u n 
dersåtterne. Som vi har set findes portræ t
terne dog kun hos nogle få herskere i årtierne 
på begge sider af 400 f.Kr. Fra mellem ca. 370 
og ca. 330 f.Kr. kendes kun ganske enkelte 
eksempler.

Først efter Alexander den Stores erobring 
af perserriget opstod en fast politisk struktur, 
hvor magthaverne, for at befæste deres magt i 
de store nye statsdannelser, havde brug for 
statueportrættet og m øntportræ tte t som sam
lende symbol.

Ideen var så god, at m øntportræ tte r  trods 
pengesedler, checks, giro og kreditkort endnu  
findes overalt. Men betydningen af både 
m ønten  og dens portræ t spiller i dagens Dan
mark en m indre og m indre rolle. Udviklingen 
af nye politiske og økonomiske struk turer  vil 
m edføre skabelsen af nye symboler for mag
ten.
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SU M M A R Y

Power and portrait
T he oldest coin-portraits in the world

In 1986 and 1987 the Royal Collection of 
Coins and Medals received three Lycian sil- 
verstaters as a gift from T he Society of 
Friends of the Collection (fig. 4) and the New 
Carlsberg Foundation (fig. 5-6). They are 
minted by two Lycian dynasts, Kheriga and 
Kherëi, who lived towards the end of the 5th 
century B. C.

T he Kheriga coin with the town-name of 
Tuminehi/Tymnessos on it has helped to lo- 
cate that town (map, fig. 2) which was previ- 
ously only known from the Lycian inscription 
on the Pillar-tomb on the agora in Xanthos 
(fig. 3). T he  two Kherëi-coins are die-linked 
with coins minted respectively in Pinara and 
Tlos (?) (fig. 7a-b).

T he  reverses of all the coins are stamped 
with unknown dies, with new portrait-repre- 
sentations of both dynasts. T he  heads are 
neither purely decorative nor religious, as 
claimed by Harrison in 1987, nor yet do they 
represent the physiognomy of the Satrap of 
Persia, Tissaphernes, as Cahn has maintained, 
most recently in 1985.

Both Kheriga and Erbbina, his son, had 
portrait-statues made o f themselves, and on 
the Satrap Datames’ coins from ca. 370
B. C. coin-portraits can unquestionably be 
found (fig. 11a and 11b). T he  in terpretation of 
the coins in question as portraits is therefore 
not a conclusion by analogy drawn falsely 
from the Hellenistic period 100 years later. 
The portrait concept thrived in Lycia and in 

the rest of Asia Minor at the end o f the 5th 
century B.C., and in contrast to the practice

in Greece there was a political basis for coin- 
portraiture.

But who do the coin-portraits represent: 
the dynasts themselves or their overlord, the 
Persian Satrap? T he  political structure was 
certainly hierarchical, but in contrast to the 
Hellenistic period, when the king alone held 
sway, each level in the Persian system had a 
large measure o f independence, so long as 
certain well-defined duties were observed. 
T h ere  is thus no reason to dispute linkage of 
the nam e of the dynast with the portrait; it is a 
m atter o f  postulation only. T h e  portraits of 
the Satrap- and dynast-coins have been com- 
pared, and  it has been maintained that the 
general similarity should be in terpreted  as 
identity. T h e  similarity is however only stylis
tic. Moreover, the differences between Khe
rëi’s eleven portrait-representations alone 
docum ent that »similarity« cannot be taken as 
a decisive criterion for identity. One cannot 
therefore consider type- or symbolic portraits 
as portraits in the m odern  sense of the term, 
and use them to differentiate between or to 
identify particular individuals by their ap 
pearance.

T he  Lycian dynast-portraits and the Satrap- 
portraits are the world’s oldest portrait-coins. 
But the idea was taken up only by certain 
rulers and only on a minority o f  their coins. 
Not until the Hellenistic period did coin-por
traits become the definitive p roo f  and expres- 
sion o f who it was that held the absolute 
power in the new polities.



Metalskulpturen i forrige århundrede
Lidt om mænd og materialer
A f  K n u d  H o l m  o g  O l e  B j ø r n  J e n s e n

Fig. 1 To zinkfigurer i Nationalmuseets værksteder i Brede, hvor de har undergået reparation. Kolossalbusten a f  Fr. 
VII er modelleret af H . V. Bissen. Den er nu tilbage på sin plads ved Skodsborg Badesanatorium . Den bedende pige er 
efter model a f  den tyske billedhugger Chr. Daniel Rauch (1777-1857). Den figurerer i Geiss’ katalog fra  1843 og er 
en a f  fire  figurer fra  det Franke’ske gravmæle i Halle. De solgtes enkeltvis i stort tal til smykke fo r  beskednere grav
steder. Demie er fr a  Assistens kirkegård. Foto Anker Sjøgn

To forhold fik væsentlig betydning for den 
eksplosive udvikling af skulp turproduktionen 
i vor kulturkreds i forrige å rhundrede .

Det ene har rod i de æ ndrede  politiske og 
kulturelle forhold efter den store franske re 
volution, som medførte  en udbredelse af bil- 
ledskabernes em nekreds og en adoption af 
kunsten inden for borgerskabet som ingen
sinde før. Samtidig ses en reaktion på den bil
ledstorm, som først og fremmest havde be

røvet Frankrig en lang række kongelige mo
num enter. Der gik ikke mere end 26 år, fra 
den gamle rytterstatue a f  Henrik d. 4. på Pont 
N euf blev væltet og ødelagt, til der stod en 
efterfølger på stedet (i 1818), ligesom Place 
Victoire — ligeledes i Paris — atter i 1822 ru m 
mede en statue af Ludvig d. 14.

Det andet forhold har at gøre med tekniske 
og naturvidenskabelige fremskridt, som fandt 
sted i århundrede ts  første halvdel.

168



Vi skal ikke forfølge det første tema yderli
gere her, men koncentrere os om de æ ndrede 
tekniske forudsætninger for fremstillingen af 
figurer -  først og fremmest hvad metallerne 
angår.

Ét metal havde spøgt i kulissen i å rh u n d re 
der -  faktisk fra et stykke tid før vor tids
regning -  uden at dukke op på scenen for 
alvor før i 1800-tallet. Det var zinken. Zink er 
et blålighvidt metal, der smelter ved 419,5°C. 
Det lader sig reducere ud af sine malme ved 
opvarmning med kul, m en i modsætning til 
andre »fornuftige« metaller, som m an udvin
der på denne måde, har zink den drilagtige 
egenskab, at den koger ved en tem pera tu r 
(ca. 930°C), der ligger un d er  den, ved hvilken 
reduktion ind træ der (ca. 1.000°C). Zinken for
svinder altså for næsen af én og vil u nder  luf
tens adgang forvandles til en fnugget eller 
pulverformet zinkilte. U nder  reducerende 
forhold kan metallisk zink kondensere ud  i 
kolde dele af ovnen og f.eks. sætte sig i spræk
ker og hulheder. Sådan gik det til, at zink, der 
optrådte som følgestof ved bl.a. blyudsmelt
ning, faktisk var kendt a f  metalhyttefolk langt 
tilbage i tiden. Blot lod den sig ikke med dati
dens teknik fremstille i mængder, der var an- 
vendbare i nogen praktisk målestok.

I legering havde den imidlertid op tråd t fra 
før vor tidsregnings begyndelse. Ved varm e
behandling af kobber sammen med trækul og 
zinkmalm kunne man nemlig fremstille lege
ringen messing. Processen foregik i lukkede 
digler. Metoden anvendtes af rom erne  til 
fremstilling af møntmetal, og messing frem 
stillet ved galmejmetoden, som den kaldtes ef
ter navnet på zinkmalmen, blev op igennem 
middelalderen brugt, enten som den var, til 
fremstilling af genstande i messing, eller som 
legeringstilslag ved fremstilling af f.eks. figur
bronzer, der helt op til vor tid typisk har inde
holdt metallerne kobber, zink, tin og bly. Selv 
efter zinkens opdukken på m arkedet som 
selvstændigt metal har messingfremstilling ud 
fra galmej holdt sig til omkring 1850-60, og 
har bl.a. herhjem me været anvendt på kob
bermøllen i Brede. Almindeligvis regner man 
starten af z inkproduktionen i Europa fra 
1730rne, hvor William Champion i Bristol u d 
vikler en metode (patenteret 1740), hvorved 
zinkdampene fra en retort bringes til at kon-

Fig. 2. Reduktionsovn til zinkfremstilling efter den 
engelske metode. Zinkmalmen og det reducerende kul 
befinder sig i diglerne ß, som er lukket til foroven, 
således at luften ikke har adgang under processen. 
Kondensationen af den reducerede og fordampede zink 
sker straks foroven i det koniske rør som udgår fra  
diglens bund, hvorfra det fa lder ned som dråber og 
bliver opsamlet i et kar med vand nederst i underetagen . 
Fra J . Percy: Traité complet de Metallurgie, Paris 1867  
(oversat efter den engelske originaludgave).

densere i en vandfyldt digel anbragt i et kam 
m er u n d e r  ovnen.

Uden for Europa var man imidlertid tid
ligere på færde. En im port af zink fra Kina 
havde allerede så småt taget sin begyndelse 
fra begyndelsen af 1600-tallet, og måske er 
Champions metode også direkte im porteret 
fra Østen.

Som allerede nævnt var zink dog påvist og 
kendt som metal i Europa før denne tid. I de 
små m æ ngder man fik det -  nærmest ved 
slumpetræf, måtte det imidlertid forblive en
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Fig. 3. Side fra  katalog fra  
Moritz Geiss i Berlin, 1843. 
Kataloget indeholder gen
givelser a f  zinkstøbte orna
menter, statuer og skulpturer 
efter antikke og moderne 
modeller. Den viste side (hæfte 
VII, tavle 3) indeholder en 
kandelaber fra  Prinsen a f  
Preussens Palæ, nogle trappe- 
balustre og en fa u n  efter 
model a f  Friederich Drake 
(1805-1882) fra Charlotten- 
h o f

lidt mystisk foreteelse for dem, der blot hørte 
om det, og blive vogtet a f  dem, der havde det 
inden for rækkevidde. Således høre r vi da 
også, at her tug  Julius a f  Braunschweig-Lüne- 
burg  -  i hvis lande Harzen med dets miner 
ligger -  i slutningen af 1500-tallet forbyder 
salg a f  zink.

Zink blev slået i bås med vismuth og anti
mon men erkendtes dog som et selvstændigt 
metal eller »halvmetal«. En stigende forståelse 
af, hvad der faktisk skete ved messingfrem
stillingen m ed galmej, finder vi, når f.eks. J o 
hann Kunckel (1630-1703) udtaler, at det kun 
er galmejens »merkurialske«, dvs. metalliske 
del, de r  indgår forbindelse med kobberet. 
Den franske kemiker Nicolas Lemery skriver i 
sin »Cours de Chymie« (her 9. udg. 1701), at 
zink ligner vismuth, men ikke er så sprødt. 
Det tjener til at »rense« tin for u ren h ed er  og 
gøre det mere hvidt (en lidt kryptisk ud ta

lelse), og at det i øvrigt bruges i forbindelse 
med lodning. H er  er det interessant allerede 
at finde en henvisning til den praktiske an 
vendelse af zink.

Jo h an n  Friedrich Henckel (1679-1744, Frei- 
burg) skrev udtrykkelig i sin bog Pyrotologia 
(1725), at han var i stand til at udvinde zink af 
galmej, men han fortæller ikke hvordan.

Da zinken først var kommet ud på m arke
det, var grundlaget for videre udvikling til 
stede. Men faktisk skal vi helt op i det næste 
århundrede ,  før der rigtig begynder at ske 
noget.

I 1805 opdagede Hobson og Sylvester i 
Sheffield, at zink kunne valses og trækkes til 
tråd ved tem pera tu rer  mellem 100 og 150°C. 
Det dannede grundlag for en om fattende in
dustri, idet valsede zinkplader bl.a. vandt ind
pas i byggeriet. 1807 udviklede abbé Dony i 
Liège en ny horisontal udvindingsovn til de
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Fig. 4 Waagen: Industri og kunst (»Industry« and »Arts«), to figurer a f  forkobret, patineret og bemalet zink, højde 63 
cm. Solgt ved Bruun Rasmussens auktion 502, 1988 nr. 2147. Foto John Lee.

stillation af zink, en metode, som var i an 
vendelse endnu  ved midten af vort å rh u n 
drede. 1836 udtog Sorel patent på varmgalva
nisering af je rn e m n er  til beskyttelse mod for
rustning. Ved denne metode neddyppes j e r 
net i smeltet zink, hvorved det overtrækkes 
med et lag af det beskyttende metal.

Zink kom desuden i stigende grad i brug  
som støbemetal. Specielt fandt m an det egnet 
i kunststøberiet, hvor der ikke stilledes de helt 
store krav til styrke, men hvor man havde 
glæde af zinkens evne til at gengive formens 
detailler lige så fint som den bedste bronze. 
Da prisen på zink ef te rhånden  faldt til om 
kring Ve eller Vs af bronzens, var der grundlag 
for at tage den i b rug  til dette formål, selv om 
den jo  måtte anses for et mindre ædelt mate
riale end bronzen. Store statuer af zink vistes

for første gang for et b redere publikum ved 
verdensudstillingen i London i 1851 i »The 
Crystal Palace«. H er var et af hovedstykkerne 
i udstillingen August Kiss’ »Amazone i kamp 
med en tiger«, der var støbt i zink hos Moritz 
Geiss i Berlin. Allerede i Geiss’ katalog over 
»Zinkguss-Ornamente, Statuen u n d  Sculptu- 
ren« fra 1843 figurerer den dog i den m indre 
model, som siden blev sat tre gange op i stør
relse til udstillingen. Dette katalog, og et lig
nende fra firmaet S. P. Devaranne, Berlin -  
også fra fyrrerne, viser, at zinken virkelig har 
bemægtiget sig et marked, hvor det for
trængte både sten og andre  metaller, først og 
fremmest bronze.

E ndnu har vi ikke omtalt en anden vej, ad 
hvilken zinken kom m er frem og får stor be
tydning, og hvor den op træ der  så at sige i sin
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Fig. 5 Fransk ur fr a  forrige århundrede med kasse a f  
støbt zink, som er forkobret og forgyldt galvanisk. Urski
ven bærer importørens mærke: Carl Ranch, København. 
For vore bedsteforældres eller oldeforældres generation 
udgjorde »Ranchs hjørne« det klassiske mødested i 
København. Det lå på hjørnet a f  Strøget og Købmager- 
gade, hvor senere Holbechs magasin lå. Foto K nud  
Holm.

egen ret uden  at fortrænge noget andet. Ales- 
sandro Volta (1745-1827) fremlagde i marts 
1800 sin Volta-søjle, som vi nu kalder den, i 
Royal Society i London. H erm ed var det før
ste galvaniske element opstået. Der skulle si
den udvikles mange forbedrede udgaver, 
men fælles for dem er, at zink indgik som den 
negative pol i alle disse elementer, de r  sam
menstillet til store batterier kunne levere be
tragtelige m æ ngder  af strøm. Den mængde 
zink, der i dag bruges til e lem enter og til of
fe ranoder i forbindelse med katodisk beskyt
telse af rør ledninger og skibe, er ikke ringe. 
Men betydning for vores tema får dette først 
og fremmest, fordi en meget tidlig udnyttelse 
af den elektriske strøm opstår i galvanopla- 
stikken, der udnytter  den opdagelse, at kob
ber kunne udfældes galvanisk i sam m enhæ n

gende lag. Opdagelsen, der skriver sig fra fe
b ruar 1837, skyldes M. H. Jacobi, der publi
cerer sin opdagelse og sit videre arbejde i en 
lille publikation i St. Petersburg 1840. Begyn
delsen har han dog gjort i Dorpat i Estland. 
Hans arbejde har allerede før 1840 været om 
talt i aviserne, og det er måske baggrunden  
for, at københavner-guldsm eden J. B. Dalhoff 
allerede så tidligt som i 1840 kan udstille nogle 
genstande i galvanoplastik.

Lad dette være stikordet til at fortælle lidt 
om de m ænd, der herhjem m e etablerede virk
somheder, der tog de nye teknikker og me- 
terialer i b rug  i skulpturfremstillingen, eller 
som i samme sags tjeneste indførte gamle p rø 
vede teknikker som f.eks. bronzestøbningen 
på dansk grund.

Af b rødrene  Knud Plesner Dalhoff (f. 
1794), Jørgen Balthasar Dalhoff (f. 1800) og 
Herlov Dalhoff (f. 1806) bliver det den  mel
lemste, guldsmeden, der udm æ rker sig inden 
for vort em ne skulpturen — og ikke de to gørt- 
lere. Knud, den ældste, har stor betydning for 
de to yngre brødre, men han  dø r  allerede i 
1832 kun  38 år gammel. Jø rgen  derimod når 
den høje alder af 89 år. H an  bliver eksponent 
for en ny tid, ikke blot gennem de reelle op
gaver, han tager op, men også gennem  den 
nedbrydning  af faggrænser, han  sætter igen
nem for sit eget vedkommende, og hans enga
gement i Industriforeningens oprettelse og 
virke. Hans evner som tegner, modellør, guld
smed, figurstøber, ciselør m.m. gav ham tid
ligt stor anerkendelse og støtte fra de højeste 
kredse. H an kastede sig med uforfæ rdethed  
ud i alle de nye muligheder, der åbnede sig 
inden for hans felt, og det er vel takket være 
ham, at de r  kunne opstå et fagligt miljø h e r 
hjemme, der gjorde det muligt at gennemføre 
store skulpturopgaver fra A-Z, uden  at man 
måtte ty til assistance fra udlandet. Det var 
ellers den fremgangsmåde, man havde an 
vendt tidligere, enten ved at bringe uden land
ske billedhuggere og støbere til Danmark eller 
ved at sende modeller til udlandet for støb
ning. Både Italien, Tyskland, Østrig og Frank
rig var i så tilfælde oplagte muligheder. Dal
hoff  udførte  figurarbejde både i bronze, zink 
og terracotta, og han udførte  som nævnt på et 
meget tidligt tidspunkt forsøg med galvano- 
plastikken, som andre  dog skulle videreføre.
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Hans store dygtighed til trods er det nok 
ikke statuerne, som i teknisk henseende er de 
mest beundringværdige blandt hans arbejder. 
Dertil bærer de for meget præg af pionerens 
vanskeligheder og misforståelser. I en vis for
stand hænger han netop her for meget fast i 
det gamle. Han søger at forene nye materialer 
med gamle teknikker. Det ses tydeligt i hans 
første arbejder inden for zinkstøbningen, fi
gurerne til Skt. Ansgar kirke. H er anvender 
han cire perdue-teknikken, som slet ikke eg
ner sig til zinkstøbning. Metallet brister nem 
lig på grund  af sin ringe styrke, idet den faste 
kerne forh indrer enhver bevægelse eller sam
mentrækning af metallet u nder  størkningen. 
Desuden støber han i alt for store godstykkel
ser, hvilket giver et grovkornet materiale.

De kendteste af J .B .D alhoffs  arbejder er
H. E. Freund: »Drengen med svanen«, spring- 
vandsgruppe, Kongens Have, bronze, 1837. 
(Den, der står på stedet i dag, er dog en se
nere afstøbning udført 1914 af Lauritz Ras
mussen. Freunds gruppe erstatter en sand- 
stensgruppe, som udførtes 1739 af L.-A. le

Fig. 6 Illustration fr a  M . H. Jacobis bog om galva- 
no was tik. Elementet K  leverer strøm til den galvaniske 
udfældning a f  kobber på formen e - f der ligger på 
bunden a f  karret a-b-c-d. Karret er fy ld t med en sur 
opløsning a f  kobbersulfat. Kobberpladen 1-m leverer 
kobber til badet, som til gengæld afleverer en tilsvarende 
mængde kobber ved overfladen a f  formen. Lagtykkelsen 
a f  det udfældede kobber afhænger a f  tiden og den 
mængde strøm, som har passeret gennem badet. Under 
kobberpladen er udspændt et fintm asket net (lærred), der 
opfanger partikler, der river sig løs fr a  kobberpladen, og 
som vil forstyrre glatheden a f  det udfældede kobber, hvis 
de fa lder på det.

Fig. 7 G. Borup: David fra  facaden a f  Skt. Ansgar 
kirke i Bredgade. Støbt i zink a f  J . B. Dalhoff. Før 
restaurering. Figuren er støbt i cire perdue teknik. Foto 
Roberto Fortuna.

Clerc vistnok med et lignende motiv). T hor- 
valdsen: Christian IV, Roskilde Domkirke, 
bronze, 1841. En formindsket udgave ligele
des udført af J. B. Dalhoff står på Jægerspris 
slot. Gotthilf Borup: 7 figurer til facaden på 
den katolske kirke i Bredgade, Skt. Ansgar, 
zink, 1841-42 (figurerne i nicherne er fra ven
stre: Esaias, Moses, David, A ron og Elias (på 
projektstadiet var figuren tænkt som forestil
lende Daniel). Ovenover flankeres facaden af 
to knælende engle). H. V. Bissen: Victoria i en 
kvadriga, g ruppe  over fronten  af Thorvald- 
sens Museum, bronze, 1845-48. Thorvaldsen 
og H.V. Bissen: 4 kolossalstatuer til Christi- 
ansborgs facadenicher nu i Prins Jørgens 
gaard, Herkules, Æskulap, Nemesis og Mi- 
nerva, bronze, 1844-48.

Dalhoff benytter sig om kring 1847 af en 
gipser Thomas Chr. Thomsen både ved arbejdet 
med statuerne til Christiansborg og til kvadri- 
gaen til Thorvaldsens Museum. Dalhoff for
tæller, at Thom sen er tidligere strømpevæver, 
og at han  har  lært sin metier hos Dalhoff. 
Thom sens navn er det første danske, der duk-
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Fig. 8. Kvadrigaen på Thorvaldsens M useum a f  H . V. Bissen. Modellen til hestene har Bissen hentet hos Thorvaldsen, 
som igen har støttet sig til et antikt forbillede. Støbt i bronze a f  J . B. Dalhoff. Foto Ole Bjørn Jensen.

ker op blandt de hovedsagelig italienske 
navne, der op træ der i gipserrollen i Køben
havn, navne som F. Antonetti, G. Barsngli, 
W. Orlandi, J. Pjerrotti, G. Sarpetti eller andre  
udenlandske navne, som F. K ühn  og F. Pierre.

Thom sen opnår  senere, fra og med l .m aj 
1850, en 3-års kontrakt m ed Thorvaldsens 
Museum om eneret på at foretage gipsafstøb
ninger af Thorvaldsens værker og forhandle 
dem, naturligvis mod en afgift til T horva ld 
sens Museum. Thom sen  skulle selv holde sig 
med værksted og udsalgslokale, hvilket han 
havde på Gammel Strand. Kontrakten for
længes, men han m odtager sin afsked pr.
1. oktober 1858. I mellemtiden har T. C. 
Thom sen, nu  gipsmester, den 7. december 
1856 søgt byggetilladelse til et 2-etages beboel
seshus med en vedføjet støberibygning på en 
g rund  på 3. Blegdam på Nørrebro , matr. 
nr. 75 E. Adressen Søgade nr. 17. Søgade bli
ver senere Læssøesgade, som forbinder Bleg- 
damsvej med Dosseringen.

Nu kaster Thom sen  sig også over metalstø
beriet. I vejviseren står han både u n d er  gip
sere og metalstøbere. Og hvad er det så, han 
støber? Ja, 1856-57 er det statuen af Frederik 
VI i Frederiksberg have, 1858 den vældige sta
tue af Moses foran Vor Frue kirke, 1858-60 
Oehlenschlågers statue foran Det kgl. Teater, 
1860-62 Istedløven og 1861-63 Weyses buste 
opstillet på Vor Frue Plads -  alle af H. V. Bis
sen og alle i bronze. LInægtelig ikke småting.

Siden 1846 er der imidlertid endnu  en fi
gurstøber, der har etableret sig. Det er Carl
F. Holm i GI. Mønt. Han har startet sin virk
somhed i forældrenes ejendom i nr. 16. Huset 
er nyopført 1730 efter b randen  i -28, og det 
får lov til at blive liggende til 1907, hvor det 
falder for gadeudvidelsen, der tager hele den 
ene side af GI. Mønt. Holm har stået i lære hos 
gørtlermester Löchte, men hvor han har lært 
figurstøbning står ikke rigtig klart. Den stiller 
jo  ganske andre  krav, end gørtleruddannel- 
sen er i stand til at honorere.
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De første ting, vi kender fra Holms hånd, er 
H.V. Bissens relief til krigergraven i Frederi
cia: »Soldater, som begraver deres faldne 
kammerat«, bronze 1851 og busten af general 
Olaf Rye, Garnisons kirkegård, bronze 1852 
og ligeledes af Bissen: »Landsoldaten« i Fre
dericia, bronze 1853-57.

Der er bevaret et brev fra Carl Holms mor 
til en anden  søn Otto, der er urm ager i 
Schweiz. H er skriver hun: »Hvad Carl angaar, 
da har han fuldt op at bestille med sin »Land
soldat«, han har nu støbt Armene, Hovedet 
og begge Benene og Sokkelen, det sidste Been 
han støbte veiede 37 Lispund (296 kg) og Sok
kelen 40 Lispund (320 kg), og det i vor gamle 
Brændehuus, bare nu  de to vanskeligste Styk
ker, som er tilbage (nemlig Overkroppen  og 
Frakkeskiøderne) maa lykkes saa godt som 
det øvrige ved Guds Bistand er lykkedes, saa 
kan vi rigtignok sige, at Gud har hiulpet til at 
overvinde næsten det utrolige og en uhyre 
stor Vanskelighed.« Man skal ikke tro, at 
brændehuset er det sted, hvor familiens 
brændsel blev opbevaret. Nej, det er sidebyg
ningen i gården, hvor der forhen var b ræ nde
vinsbrænderi.

I 1853 køber Holm en g rund  på Nørrebro, 
men først i 1875 søger han tilladelse til at 
bygge værksted derude på hjørnet af Thors- 
gade og Dagmarsgade (Klædebo udenbys kv. 
matr.nr. 171 L2E). En række andre  bronzer 
ser derfor dagens lys i GI. Mønt: H. V. Bissens 
buste af J. F. Schouw, Vor Frue Plads 1855-56 
(opstillet 57), J. A. Jerichaus kolossalstatue af 
David ved Vor Frue kirke (modellen for en 
del udført af H .Conradsen) 1860 (opstillet 
61), Vilhelm Dahlerup og F. E. Rings Huit- 
fe ldtm onum ent på Langelinie 1866 og Theo- 
bald Steins buste af J .P . Mynster, Vor Frue 
Plads, opstillet i 1875. Fra de senere år stam
mer: Jerichaus H. C. Ø rstedm onum ent i p a r
ken af samme navn, 1876, A. V. Saabyes 
H. C. Andersen i Kongens Have 1880 og 
Th. Steins Niels Juel, Holmens Kanal, 1881.

Holm udstiller også både hjemme og ude 
og får sølvmedailler i Stockholm 1866, Køben
havn 1872, og bronzemedailler i Wien 1873 og 
Paris 1878. Holm er først og fremmest b ro n 
zestøber, men laver dog også enkelte ting i 
zink som f.eks. en døbefont efter Thorvald- 
sen, som udstilles i København 1888.

Fig. 9. Istedløven, støbt i bronze a f  T. C. Thomsen. 
M onumentet er rejst i 1862 over fa ldne  fr a  slaget ved 
Isted 25. ju li  1850, begravet på Skt. Marie kirkegård i 
Flensborg. Blev i 1864 fjernet a f  tyskerne og bragt, til 
Berlin. Efter Anden Verdenskrig kom figuren  til D an
mark og blev opstillet ved Tøjhusmuseet. Foto Ole Bjørn 
Jensen.

C. F. Holm dør i 1890, og på det tidspunkt 
er scenen i alt væsentligt overladt til ét firma 
tilhørende dynastiet Laurits Rasmussen. Før 
vi går over til dette støberi, må vi dog omtale 
et andet.

Billedhugger Vilh. Bissens støberi opstod i 
slutningen af  60erne eller begyndelsen af 
70erne og lå på Frederiksberg. Bissen havde 
u n d e r  et ophold i Paris sat sig ind i bronze
støbningens teknik. Da faderen H.V. Bissen 
døde i 1868, var denne midt i arbejdet med 
rytterstatuen af Fr. VII. Sønnen overtog nu 
arbejdet med at modellere statuen op i fuld 
størrelse og satte herefter selv støbningen i 
værk. Dog havde han indforskrevet franske 
støbere, og det er ikke i dag muligt at fastslå, i 
hvilken udstrækning han selv tog del i arbej
det. Siden fulgte andre  støbninger efter, men
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Fig. 10. Jerichaus »David« ved Vor Frue kirke, Køben
havn, støbt i bronze a f  C. F. Holm. Foto Roberto Fortuna.

forfatterne har ikke haft lejlighed til at ef te r
forske nærm ere , hvilke andre  arbejder på 
dansk g ru n d  der skyldes dette værksted, og 
har ej heller kunnet påvise, hvor det har lig
get. Fr. VIIs rytterstatue blev afsløret 1873.

Laurits Rasmussens zink- og metalstøberi 
grundlagdes i 1854 og opnåede i 1883 præ di
katet kgl. H of ... L. Rasmussen havde stået i 
lære hos Hof-gørtler Herlov Dalhoff, den 
yngste af de ovenfor nævnte brødre. Firmaets 
historie er ret veldokum enteret bl.a. gennem 
jubilæumsskriftet fra 1929 (af C. A. Clemmen- 
sen), som dog ikke er uden  fejl. For kontinui
tetens skyld skal vi nævne en række af værker, 
der er støbt hos Rasmussen. For zinkens ved
kom m ende er der først og fremmest g rund  til 
at nævne den vældige over 6,5 m høje og 
brede skulptur af F. E. Ring, der nu  igen pry
der Det kgl. Teaters front: »Melpomene og 
Thalia sammen med Pegasus ved Hippokre- 
nes kilde« -  nu  dog genskabt i bronze (op

rindelig opsat 1878). Desuden Vilh. Bissens: 
»Athene, der værger børnene mod pestgu
dens pile«, der tidligere stod over Blegdams- 
hospitalets indgang, samt en række zinksta
tuer på Marmorkirken. Rings skulptur er en 
af de største, som har været støbt i zink. Den 
burde  nok have været forsøgt reddet eller i 
det mindste genskabt i zink. Bissens Athene 
beror efter Blegdamshospitalets nedrivning 
hos Københavns Bymuseum. A f bronzer bør 
nævnes H.V. Bissens Fr. VII i Odense og 
Køge, Tycho Brahe ved Københavns observa
torium, Østervold, afsløret 1876, og T orden
skjold ved Holmens kirke afsløret 1878. 
Th. Stein: Suensonm onum entet, Nyboder
1889, Vilh. Bissen: C. C. Hall, Sønderm arken
1890, Edv. Petersen og Vilh. Bissen: Storke- 
springvandet 1894, Vilh. Bissen: Caroline 
Amalie, Rosenborg have 1896, Vilh. Bissen: 
N.W. Gade, Set. Annæplads 1897, Julius 
Schultz: Adam Oehlenschlåger, Allégade 
1897 (med relieffer udført  af Aksel Hansen 
og støbt af metalstøber O luf Schieltved), 
Vilh. Bissen: Holberg med historiens og ko
mediens muser, Sorø Akademis have 1898 og 
Hans Peder Pedersen Dan: Den lille hornblæ
ser, H. C. Andersens boulevard 1899, og her 
slutter vi så ved indgangen til vort eget å r 
hundrede.

Vi griber nu tilbage for at få de galvaniske 
statuer med. Først er det nødvendigt at u n 
derstrege, at disse statuer ikke er støbt, men 
fældet ud  i et kobberbad ved hjælp af elektrisk 
strøm på overfladen af et antal formdele for 
siden at blive loddet sammen. Metoden, der 
som nævnt udvikledes tidligt i å rhundredet,  
er også anvendt til fremstilling af trykplader 
og klichéer inden for typografi og grafisk in
dustri samt til fremstilling af g ram m ofonpla
dematricer.

For at få kobber til at fælde ud på den over
flade, man ønsker aftryk af, må den være 
elektrisk ledende. Det betyder, at den enten 
m å være af metal, eller hvis den er af andet 
materiale, da må være overtrukket med et m a
teriale, der gør den ledende, f.eks. grafit. Al
lerede fra starten prøvede man mange for
skellige formmaterialer, bl.a. skifer, gips gen- 
nem im præ gnere t  med voksblandinger, voks, 
stearin, svovl, segllak og træ. Først senere 
fandt man frem til at anvende gummiforme
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og lignende, der tillod at afforme overflader 
med såkaldte underskæringer. For at kunne 
afforme og fælde buster uden at skulle sam- 
menlodde dem af flere stykker, forsøgte man 
også at udfælde kobber hele vejen ru n d t  på 
overfladen af voksmodeller, som sidenhen 
blev smeltet ud af kobberskallen. Dette gav 
dog ringere aftryk, fordi aftrykket af model
lens overflade jo  befandt sig på kobberskal
lens indvendige flade. Det forudsatte derfor, 
at kobberudfældningen blev udført ganske 
tynd. Bagefter kunne den styrkes ved på- 
smeltning af tin på indersiden.

Da kobber anløber og irrer på om trent 
samme måde som bronze, kan det ofte være 
svært at se forskel på en bronzestatue og en 
galvanisk fældet statue. Således er alle de sta
tuer i Botanisk have, som brygger Carl Jacob
sen skænkede, altid nævnt som afstøbninger 
eller bronzestatuer. De af dem, som vi har 
haft lejlighed til at undersøge eller restaurere 
har imidlertid alle været »galvanoer«, og flere 
af dem er da også forsynet med et mærke, der

viser, at de kom m er fra »Die Württembergi- 
sche Metallwarenfabrik, Geislingen«, der u d 
førte galvanoplastiske kopier i stor stil.

Vi har allerede nævnt, at J. B. Dalhoff for
søgte sig med denne metode. Den første gal
vanoplastiske virksomhed af nogen betydning 
herhjem m e er ellers Hans Chr. Drewsens fra 
1848-49. En anden er Caspar Møllers, der si
den blev videreført af Buddtz Møller. To bu 
ster udført hos Caspar Møller er kendt. Det er 
H. V. Bissens buste af Fr. VII på Jægerspris og 
en buste sammesteds forestillende Carl XV af 
Sverige, men af ubekendt billedhugger. Der 
findes andre  galvaniske statuer herhjem me 
som f.eks. A. V. Saabyes H. A. Brorson-statue 
ved M armorkirken (oplyst af billedhugger A. 
Theilmann), men kun arkivstudier vil mulig
vis kunne afsløre, om en sådan statue er lavet i 
Danmark.

Ud over zink og galvanisk udfældet kobber 
bringer det 19. årh. også et andet nyt materia
le, og det er aluminium, i hvis fremkomst 
Danm ark oven i købet har en væsentlig andel.

Fig. 11. Den største fig u r  støbning i zink herhjemme var billedhugger Ferdinand Rings gruppe a f  Apollon Musagetes, 
Pegasos og Thalia og Melpomene til Det kgl. Teater. Den var over 6 m i såvel højde som bredde. Her ses skulpturen 
under arbejde i Rings atelier fra  en gengivelse i Illustreret Tidende 1874. Ifølge teksten skulle gruppen støbes a f  Carl 
F. Holm, men den blev nu vistnok støbt a f  Laurits Rasmussen.
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H. C. Ørsted er som bekendt den første, der 
fremstiller metallet i laboratoriet. Det bliver 
dog andre, der udvikler de metoder, der fin
der praktisk anvendelse. Aluminium kommer 
ikke til at spille nogen rolle for skulpturen i 
1800-tallet, men det er værd at nævne her, at 
J. B. Dalhoff er den, der i 1853 fremstiller en 
hjelm til kong Fr. VII af aluminium. Hjelmen 
er bevaret på Rosenborg. På dette tidspunkt 
er aluminium mere kostbart end platin. Tak
ket være forskellige omlægninger af produk
tionen faldt prisen imidlertid til stadighed, så
dan at kiloprisen, der i 1854 var 4.000 kr., ved 
århundredskiftet var nået ned på 1 kr. og tres 
øre.

Nej, så er der et andet materiale, der op 
gennem tiden til stadighed har hævdet sin 
plads, og det er brændt ler -  terracotta. Noget 
af vores terracotta-skulptur er importgods fra 
Italien, som f.eks. Skt.Joseph fra det gamle 
Skt.Joseph hospital i Fredericia (som Natio
nalmuseet restaurerede for få år siden), men 
også herhjemme fandt en produktion sted. 
Nævnes bør den store fronton til C. F. Han
sens Christiansborg, hvis udformning efter

Thorvaldsens udkast overdroges til Gotthilf 
Borup efter H. E. Freunds død. Den var i ter
racotta og, minsandten om det ikke også her 
var J. B. Dalhoff, der påtog sig at udføre ar
bejdet.

Tidligere tider har også søgt alternativer til 
bronzen, dels for at finde et billigere materia
le og måske også for at finde noget, der var 
lettere at have med at gøre. Statuer og figurer 
af bly har formentlig været ganske talrige i en 
periode, men nu er de fleste forsvundet. På 
Place Stanislas i Nancy i Frankrig kan man 
endnu se de to blyfontæner med henholdsvis 
Neptun og Amphitrite, som er udført af bil
ledhuggerne Barthélemy Guibal (1699-1757) 
og P. L. Cifflé (1724-1806), hans elev. Her
hjemme har vi en fremtrædende skulptur af 
bly, men ikke længere på sin oprindelige 
plads. Det er Abraham-César Lamoureux’s 
rytterstatue af Chr. V med tilhørende figurer
-  »hesten« på Kgs. Nytorv (1688). Den blev i 
1946 erstattet med en kopi i bronze, genskabt i 
sin oprindelige skikkelse af professor Einar 
Utzon-Frank, der havde måttet rette den no
get sammensunkne skulptur op gennem kom-

Fig. 12. Den galvanoplastiske virksomhed Die Württembergische Metallw aren f abrik, Geislingen/Steige, år 1894 (Fra 
Die Geschichte der Galvanoteknik, Eugen G. Lenze Verlag 1959).
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Fig. 14. Nærbillede a f  »Kyklopen Polyfem« a f  Nicolaj Outzen Schmidt, støbejern. Poly fem optræder i Odysseen, hvor 
han holder Odysseus fanget på sin ø. Odysseus blinder ham og slipper bort, men Polyfem kaster et klippestykke efter 
skibet. Foto K nud Holm.

Fig. 13. Kong Frederik 
V II’s aluminiumshjelm  
udført a f  J .B . Dalhoff. 
Rosenborg. Foto K nud  
Holm.
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Fig. 15. Lamoureux’s rytter statue a f  Chr. V  i bly. Tøjhusmuseet. Foto 
Roberto Fortuna.

Fig. 16. A vind trådt under fode a f  Chr. V ’s hest. Foto K nud Holm.

Fig. 17. Detailler a ffig u rer fra  Odense rådhus, billedhugger Aksel Hansen. Bemærk sammenlodningerne, der giver et 
indtryk af, hvor mange dele figurerne består af. Figurerne er a f  zink og er støbt i sandstøbningsteknik. Foto Ole Bjørn 
Jensen.
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plicerede manøvrer. Men originalen findes 
endnu, gemt bort for offentligheden. Det ville 
være særdeles ønskeligt, om denne vores æld
ste rytterstatue og en af de få blystatuer af 
kvalitet, som endnu eksisterer i Europa, 
kunne blive sat i stand og rejst på et sted, hvor 
den kunne ses, hvad enten det nu var uden
dørs eller indendørs.

Også en anden blystatue herhjemme gem
mer sig for offentlighedens øje. Den er dog i 
bedre stand. Det er Herkulesstatuen i Borchs 
Kollegiums have, som er en fornem repræ
sentant for den gamle haveskulptur af bly fra 
1600-tallet. Ville man i forrige århundrede 
have sig en sådan Herkules, var Geiss leve
ringsdygtig, nu var den blot af zink.

Hvorfor laver man ikke figurer i jern? Man 
kan jo støbe i jern. Det har faktisk også været 
gjort, men støbejern har først og fremmest 
fundet anvendelse til dekorative formål i for
bindelse med konstruktive detailler i bygnin
ger, trapper, konsoller, altaner, karnapper, 
gelændere og gitre m.m. men også ren de
koration i form af vaser, mindre figurer
o.lign. Et specielt felt er jernovne til opvarm
ning af boligen, hvor i forrige århundrede 
flere billedhuggere var involveret i udform
ningen af dekorative elementer, f.eks. i form 
af relieffer. Men til egentlig statuefremstilling 
har det ikke fundet nogen udbredelse. Gen
givelsen af finere detailler står tilbage for de 
andre materialers, og dog har jernet været 
brugt både i Frankrig og Tyskland. Her
hjemme blev Nicolaj Outzen Schmidts skulp
tur »Kyklopen Polyfem« støbt i jern  af je rn 
støberiet på Tagensvej (P. C. Holm) og udstil
let på den nordiske udstilling i København 
1888. (Figuren havde i 1874 indbragt ham 
Akademiets lille guldmedaille). Statuen er be
varet på Teknologisk Institut, hvor den be
finder sig på afdelingen for industriel metal- 
lurgi.

Den egentlige figurstøbning gennemløb 
nogle forandringer i løbet af forrige århun
drede. De store støbninger i cire perdue-tek- 
nik i den italienske og navnlig franske tradi
tion afløstes af sandstøbning, som var den tek
nik, der i Tyskland var blevet fremherskende.

Ved støbning af figurer i sandform må fi
guren deles op i flere eller færre dele, som

Fig. 18. Bly statue a f  Herkules efter den Farne siske 
Herkules i Neapel, tidl. Palazzo Farne se i Rom. Den 
italienske statue er a f  marmor og over 5 m høj. Den 
menes at bygge på et tidligere græsk arbejde a f  Lysippos, 
som skal have været støbt i bronze. Blystatuen skylder 
muligvis A. C. Lamoureux sin tilblivelse. Borchs Kolle
giums have, København. Foto K nud Holm.

samles til en hel figur bagefter. Dette er den 
rigtige fremgangsmåde ved støbning i zink, 
hvor det eneste alternativ er støbning ved 
styrtningsteknikken, som består i, at man fyl
der en form (typisk af metal) med zink og 
dernæst, så snart en passende mængde er 
størknet langs med formens vægge, hælder 
det endnu flydende metal i midten ud af for
men igen. Denne teknik benyttes kun ved 
mindre stykker. Zinkstatuer har imidlertid 
også som et alternativ til støbning været frem
stillet ved oppresning af zinkplade i matricer 
med efterfølgende sammenlodning af de en
kelte skaller. Denne teknik har bl.a. været an
vendt i Amerika. Ellers overtog sandstøb- 
ningsteknikken efterhånden helt billedet, idet 
den benyttedes ikke blot til zink, men også til 
bronze. Først i vort århundrede har cire per-
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due-teknikken igen fundet vej ind i støberi
erne som et værdifuldt supplement til de an
dre teknikker.

Afsluttende bør det nok siges, at bronzen, 
på trods af alle de nævnte forsøg på at finde 
alternativer til den, fortsat er det hyppigst an
vendte, men også det til syvende og sidst for
nemste af de metaller, der anvendes til frem
stilling af statuer -  dog med undtagelse af de 
ædle metaller sølv og guld (tænk f.eks. på sølv
løverne på Rosenborg).

Det har allerede været nævnt, at figur
bronze typisk består af fire legeringsbestand- 
dele, som kan være fordelt således: 70-80% 
kobber, 3-10% tin, ca. 10-20% zink og fra un
der 1 til f.eks. 3% bly. I kontrast hertil står de

Fig. 19. H. Conradsens »Freden« fr a  Børsens østgavl, 
opsat 1862. Zink. Restaureret på Nationalmuseet 1986. 
Foto Lene Klit.

Fig. 20. Aksel Hansen, tre figurer til Odense rådhus: 
den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt. 
Zink. Restaureret på Nationalmuseet 1987. Foto Klaus 
Holsting.
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Fig. 21 Den nyistandsatte hal på Nationalmuseet i Brede, hvor værkstederne til skulpturrestaurering m.m. rykker ind i 
1988. Foto John Lee og Roberto Fortuna.

rene tinbronzer. Oldtidsbronzer og senere ti
ders kanonbronze indeholder ca. 90% kobber 
og 10% tin. Klokkebronze er derimod typisk 
80% kobber, 20% tin. Spejlmetal har helt op 
mod 30% tin og følgelig kun 70% kobber. 
(Indtil 15-1600årene, hvor spejle af glas med 
en metalbelægning på bagsiden begyndte at 
dukke op, bestod spejle af en bronzeskive, der 
var højglanspoleret. Grunden til det høje tin
indhold i spejlmetallet er ønsket om at få en 
lys og hvidlig bronze). Kanonmetal eller ka- 
nonmetallignende legeringer har også været 
anvendt til statuer. I nyere tid først og frem
mest, fordi metallet lader sig svejse i modsæt
ning til den gamle figurbronze.

Nationalmuseet er i de senere år i stigende 
grad gået ind i restaureringen af udendørs 
skulpturer og monumenter og har haft lejlig
hed til at udføre opgaver omfattende både

bronze, kobber, zink, jern  og terracotta. I en 
tidligere »Arbejdsmark«-artikel (1981) har vo
res engagement i undersøgelsen af Saly’s ryt
terstatue af Fr. V på Amalienborg været om
talt. Egentlige restaureringer har bl.a. omfat
tet zinkfigurer som H.Conradsens to figurer 
fra toppen af Børsens endegavle »Fortuna« 
og »Freden« fra 1861-62 (erstattende de op
rindelige sandstensfigurer »Merkur« og 
»Neptun«, der forlængst er gået til), de tre 
store statuer af den udøvende, den døm
mende og den lovgivende magt fra Odense 
Rådhus’ front udført af billedhugger Aksel 
Hansen, H.V. Bissens store buste af Fr. VII 
fra Skodsborg badesanatorium, en figur af 
den fremtrædende tyske billedhugger Rauch 
fra Assistens kirkegård og Gotthilf Borups fi
gurer fra Skt. Ansgar kirke (påbegyndt, men 
endnu ikke afsluttet), galvaniske arbejder som
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»Sandalbinderen« og »Narcissos« fra Bota
nisk Have, forskellige bronzer bl.a. 
Johs. Bjergs »Abyssinieren« m.m.

Vi anser det for vores opgave så vidt muligt 
at bevare de oprindelige skulpturer og kun i 
yderste nødstilfælde at medvirke til, at de er
stattes af nye kopier.

Forfatterne takker Thorvaldsens Museum, 
Tøjhusmuseet og Rosenborg for tilladelse til 
at fotografere og gengive henholdsvis »Kva- 
drigaen«, »Chr. V’s rytterstatue« i bly og Fr. d. 
VII’s hjælm.
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SUM M ARY

Metal sculpture in the last century
Some comments on the men and the materials

The classic materials for the production of 
statues are stone, metal and baked clay. The 
first covers, amongst other materials marble, 
sandstone and granite. Metal figures were 
earlier either made out of metal-sheets or east, 
in the latter case usually in bronze or lead. 
Baked clay is found, first and foremost, in the 
form of terracotta. In the last century many 
more-or-less new materials appeared. Zinc, 
up to this time, was a metal which was familiar 
only to a few in its metallic State, but as a com- 
ponent in alloys of brass, produced by direct 
contact between copper and zinc-ore, it had 
been in use since before the Christian era. 
Production of zinc as a metal on a larger scale, 
which made it practical to use, began here in 
Europe in the first half of the 18th century (in 
England). This gave rise to the east zinc stat
ues of the last century, some of which were 
imported to Denmark from Germany and 
some of which were east here. Zinc also be-

came the basis for the development of electro- 
typing and galvanoplastically produced stats. 
In this process copper, in a copper-bath, is gal- 
vanically precipitated onto moulds which are 
made to conduct electricity on the surface. 
Zinc was in faet a significant component of all 
the galvanic elements which were developed 
at that time. The newly-produced metal, alu
minium, is also mentioned briefly.

The article names several Danish metal- 
casting and galvanoplasty workshops which 
operated in earlier centuries, and gives exam
ples of the products they made. This informa
tion is intended to supplement the art-histor- 
ical knowledge hitherto available about these 
works.

The authors are engaged in the restoration 
of sculptures, and in connection with this 
work came across something very unusual: 
zinc figures east by »cire perdue« technique. 
Normally zinc is east by using sand moulds.
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Edb-start i Dansk Folkemuseum
A f  I b  V a r n i l d  o g  T i n e  W a n n i n g

Bag det store udbygningsprojekt, der i de 
kommende år vil gøre Nationalmuseet til et 
mægtigt og myldrende kulturhus, ligger den 
grundtanke, at al information, der findes i 
museets samlinger og arkiver, bør være lige 
let tilgængelig for hele befolkningen.

I generationer har museets videnskabelige 
medarbejdere indsamlet karakteristiske gen
stande og væsentlige oplysninger til belysning 
af hovedlinierne i dansk og fremmed kultur
historie. Resultatet er righoldige og veldoku- 
menterede samlinger, hvoraf kun en del har 
kunnet præsenteres for publikum i de faste 
udstillinger.

Museets gæster har altid kunnet få mere at 
vide ved henvendelse til de faglige afdelinger, 
men store arkiver med komplicerede ord- 
ningsprincipper sætter en naturlig grænse for 
udnyttelsen. Selv de i forvejen kyndige må 
som regel have hjælp fra arkivpersonalet. 
Også museumsfolkene må tilbringe megen tid 
i arkiverne, når der i det daglige arbejde skal

bruges præcise oplysninger om historiske ste
der, materielle kulturprodukter eller sociale 
forhold i fortiden. Denne ulempe ved de me
get store samlinger kan Ijernes ved brug af 
moderne informationsteknologi. Hvis hele 
Nationalmuseets faglige dokumentation sam
les i en velorganiseret edb-database, vil der 
ikke alene blive hurtig adgang til de oplys
ninger, som arkiverne er opbygget til at give, 
men der vil også opstå helt nye muligheder 
for brug af samlingerne. Derfor er der i ud- 
bygningsprojektet afsat betydelige midler til 
indførelse af edb-teknologi på museet.

Allerede under det indledende projektar
bejde blev man klar over, at oplysninger med 
direkte tilknytning til museets genstande 
burde lægges på edb snarest muligt, fordi 
store dele af samlingerne skal flyttes i forbin
delse med ombygningen, og fordi indretnin
gen af de nye udstillinger forudsætter det 
bedst mulige overblik over, hvad der er i mu
seets magasiner.

Fig. 1-2. Omkring 1930 lavede 
tækkemand Karl Kristensen i 
Ørnhøj syd fo r  Holstebro en ny 
tække skovl til sig selv. Han brugte 
et bræt fra  en gammel dragkiste og 
ca. 90 femkantede støvlesøm. Efter 
at have anvendt tækkeskovlen en 
halv snes år forærede han den i 
sommeren 1942 til Dansk Folke
museum. På de følgende illustra
tioner ses, hvordan tækkeskovlen 
blev registreret i 1944, og hvordan 
basisoplysningerne blev overført til 
edb i 1988. Foto Lennart Larsen .
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Planlægningen af den fælles edb-registre- 
ring for Nationalmuseets genstande blev ud
ført af en arbejdsgruppe under det interne 
centralregistreringsudvalg, og i foråret 1987 
forelå forslaget til et system for en samordnet 
genstandsregistrering, som kunne danne 
grundlaget for ensartet inddatering af gen- 
standsdokumentationen i museets afdelinger.

Da afdelingernes faglige grundlag er for
skellige videnskaber: arkæologi, historie, 
kunsthistorie, numismatik, etnologi og etno
grafi, er der varierende traditioner for, hvad 
man ønsker at registrere om en museumsgen
stand. Også fagsproget skifter fra afdeling til 
afdeling. Hvis man for eksempel taler om, 
hvilken stedbetegnelse der skal knyttes til en 
nyindkommet museumsgenstand, vil arkæo
logen straks tænke på fundstedet, etnologen 
vil prøve at få oplyst brugsstedet, og kunst
historikeren vil måske være mest interesseret
i, hvor kunstværket blev skabt.

Systemet for samordnet genstandsregistre
ring opdeler dokumentationen omkring mu
seets genstande i en række datagrupper, defi
neret ud fra det kildegrundlag, oplysningen 
bygger på. Derved bliver systemet fleksibelt, 
således at det bliver muligt at indlægge del
registreringer fra alle afdelinger på parallelle 
pladser. Under hver datagruppe er sammen
hørende oplysninger samlet i datasæt, og der
under findes de enkelte datafelter, der er 
grundlaget for søgninger i databasen.

De overordnede datagrupper er:
Accession: De oplysninger, som af hensyn 

til museets arbejde tilføjes ved erhvervelsen af

en genstand. Det er oplysninger om ind
komst, indføring og nummerering.

Proveniens: De oplysninger, som følger med 
en genstand ved dens erhvervelse. Det er op
lysninger om fundsted, tidligere ejer eller an
dre autentiske meddelelser om genstandens 
historie og brug.

Beskrivelse: De oplysninger, der kan iagtta
ges på selve genstanden. Det er oplysninger 
om mængde, mål, materiale og form.

Bestemmelse: De oplysninger, som kan ud
ledes af selve genstanden eller dens fundom
stændigheder. Det er oplysninger om gen
standens formodede fremstillingsted, date
ring, mester og kulturhistoriske indplacering. 
Desuden dens klassifikation, som kan være 
baseret på dens art og type eller på dens funk
tion og sociale tilhørsforhold.

Administration: De oplysninger, der dannes 
ved museets forvaltning af genstanden. Det er 
oplysninger om placering i magasin eller ud
stilling, om konservering, uddeponering eller 
udlån.

Henvisninger: De oplysninger, der fortæl
ler, hvor man kan hente mere information om 
genstanden. Det er oplysninger om arkivalier, 
billeder og litteratur med tilknytning til gen
standen.

På tværs af disse datagrupper er lagt grup
pen: Identifikation, som indeholder nogle få 
nøgledata, taget ud af de andre grupper. Det 
er genstandens nummer og betegnelse samt 
henvisning til overliggende sammenhænge, 
hvis genstanden er indgået i museet som del 
af en større helhed.

Fig. 3. Kort fra  det topografiske 
^  Ü> - hjælpeka rtotek med oplysninger om

en tcekkeskovl fra  Nørre Omme sogn.
Top.No. 2538 Tækkeskovl
Nr. Omme 5 26/1944

Neg. nr. 26846 
Fyr og Eg,paa Pladens Rand en halvma&neformet 
Jernring med Pig.

Hjemsted Askov
Gave fra Tækkemand Karl Kristensen,ørnhøj
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Fig. 4. Siden 1940 har det »blå kartotek« været det vigtigste hjælpemiddel til at få  overblik over Dansk Folkemuseums 
genstandssamlinger. Fler ses det velkendte kort i fo nna t 2 1 x 2 4  cm med rubrikker til basisoplysninger, beskrivelse og 
billede. 1 løbet a f  få  år afløses kortet a f  skærmbilleder og listeudskrifter på  grundlag a f  de mange nye søgemuligheder, 
som den elektroniske databehandling kan give.

På grundlag af dette systemforslag blev data
basen designet af Nationalmuseets Dokumen
tationsenhed.

Databasen er en relationsdatabase, som i sin 
fulde udgave rummer ca. 125 felter. Det vil 
sige, at man teoretisk set kan beskrive en gen
stand med 125 forskellige oplysninger, hvoraf 
mange endda kan repeteres. Det kan jo f.eks. 
tænkes, at en genstand har haft flere forskel
lige ejere, eller er fremstillet af flere forskel
lige materialer.

Det er dog kun i teorien, at man kan regi
strere så mange forskellige oplysninger om en 
enkelt genstand; i praksis vil brugen af ét felt 
ofte udelukke brugen af et andet felt, og visse 
felter har kun relevans for én afdeling på mu

seet, andre felter for en anden afdeling.
Således vil Nationalmuseets afdelinger have 

forskellige behov med hensyn til, hvilket ud
snit af databasen de vil benytte.

Det er et vigtigt princip for databasens op
bygning, at der ikke må gå information tabt, 
ved at genstandsregistreringen lægges over på 
edb. Der er derfor tilstræbt en smidig struk
tur, hvilket f.eks kommer til udtryk i oven
nævnte mulighed for at repetere felter, lige
som nye felter kan tilføjes til databasen, hvis 
der opstår behov derfor.

Desuden er der mulighed for at beskrive 
komplekse sammenhænge, idet sammenhø
rende genstande kan føjes sammen i serier, og 
sammenhørende serier kan føjes sammen i
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overordnede serier (‘mor-serier’) på lige så 
mange niveauer, som det måtte ønskes.

Da ombygningen af museumskomplekset ved 
Frederiksholms Kanal især kommer til at be
røre de områder, hvor Etnografisk Samling 
og Dansk Folkemuseum er beliggende, blev 
det besluttet, at disse to afdelinger skulle være 
de første, der tog den elektroniske genstands- 
registrering i anvendelse. Begge steder måtte 
man i samarbejde med Dokumentationsenhe
den overveje, hvordan omlægningen af 
mange genstandsoplysninger fra papir til 
elektronik kunne foregå i praksis.

På Dansk Folkemuseum er genstandssam- 
lingerne registreret efter fire ordningsprin- 
cipper. I hovedprotokollen indføres alle oplys
ninger om hver enkelt museumsgenstand i 
den rækkefølge, hvori genstandene er indgået 
i museet, det vil sige efter genstandsnummer. 
I genstandskartoteket er de samme oplysninger 
anbragt på blå kort, som er opstillet efter gen
standens oprindelige brug. Rækkefølgen be
stemmes af, hvor genstanden kan grupperes 
efter den trykte »Saglig Registrant«, et fælles- 
musealt klassifikationssystem, skabt i 1940 af 
museumsinspektør Svend Jespersen. I det to
pografiske hjælpekartotek er angivet nogle få væ
sentlige oplysninger om hver museumsgen
stand, opstillet sognevis efter den rækkefølge, 
der bruges i Trap Danmark, og i navnekartote
ket noteres alle personnavne med tilknytning 
til genstanden.

Denne arkivordning har fungeret udm ær
ket i næsten 50 år, men det er med årene ble
vet mere tidkrævende at vedligeholde syste
met. Efter udflytningen til Brede voksede 
Dansk Folkemuseums årlige accession af m u
seumsgenstande stærkt, og samtidig medførte 
Bredeudstillingerne og andre udadvendte ak
tiviteter en øget brug af kartotekerne. Da ar
kivpersonalet ikke er blevet større, har dette 
betydet en svækkelse af den arkivpleje, som 
ethvert manuelt system kræver. Med en om
lægning til edb vil det blive nemmere at op
retholde arkivsystemets kvalitet. Ved nyindfø
ringer skal oplysningerne kun skrives én 
gang, og ved søgninger er der ingen risiko for 
at ødelægge noget. Med andre ord -  man 
undgår alle manuelle kartotekers plage: kort, 
der ikke er sat rigtigt på plads.

Det samlede antal museumsgenstande i 
Dansk Folkemuseum kan anslås til 250.000, 
og da der gennem de godt hundrede år, mu
seet har eksisteret, altid har været lagt vægt på 
omhyggelig dokumentation af alle nyerhver
velser, indeholder de manuelle arkiver store 
mængder tekst, som skal overføres til edb.

En så stor arbejdsopgave kan med fordel op
deles i moduler, der hver for sig kan færdig
gøres på relativ kort tid og give et delresultat, 
der kan bruges med de nye muligheder, data
maskinen giver. Derved forebygger man den 
ikke ukendte situation, at hele arbejdet er 
spildt, fordi projektet af en eller anden grund 
stoppes eller udsættes. Det er bedre at have en 
database med nogle få oplysninger om samt
lige genstande i samlingen end at have et på
begyndt system med fuldstændige oplysnin
ger om en lille del af samlingen.

Omlægning til edb af dokumentationen for 
en kvart million museumsgenstande er en 
langvarig proces, som nødvendigvis må for
løbe i etaper, og opdelingen må tilrettelægges 
således, at hvert færdigt afsnit kan bruges i 
museets daglige arbejde. Dette giver en større 
tilfredsstillelse for personalet, som med den 
nye teknik kan udføre museumsrutinerne 
med større kvalitet og kreativitet.

Ud fra disse overvejelser besluttede Dansk 
Folkemuseum, at det topografiske hjælpekar
totek skulle være den første del af genstands- 
registreringen, der blev omlagt til edb. Dette 
kartotek er skabt for at gøre det muligt at 
finde frem til alle de museumsgenstande, som 
har været i brug i et bestemt område, f.eks. et 
sogn, en købstad eller en landsdel. Kartoteket 
er opstillet efter den nummerering af Dan
marks amter, herreder, købstæder og sogne, 
som blev taget i brug 1910 af Dansk Folkemin
desamling, og som siden er blevet suppleret 
med numre for Slesvig, Færøerne, Grønland, 
Dansk Vestindien og de skånske landskaber. 
Ud over topografmummeret indeholder kor
tene navnet på det lokalområde, der svarer til 
nummeret samt, hvis det kendes, et nærmere 
angivet brugssted for genstanden. Selve hen
visningen består af genstandsbetegnelse og 
genstandsnummer suppleret med oplysning 
om den gruppe i Saglig Registrant, hvorun
der genstanden er klassificeret. Endelig er der
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DANSK FOLKEMUSEUM 11/02-88 IV N03 2279
ID/PROVENIENS/KLAS SIFIKATION

Genstandsnummer: 
el. Nummerserie: 

Evt. morserie: 
Betegnelse:

26/1944

Tækkeskovl
Topnr: 

Brugssted: 
Regionskode: 

Geoomràde:

2 538 Nørre Omme 
Askov

Hind Ringkøbng

GI. SR: 
G I .SR-undergr.: 

Ny SR: 
Ny SR-undergr.:

I6g Tækning 
H2d Taglægning

Fig. 5. Første inddateringsskcerm- 
billede med data om tække skovlen.

DANSK FOLKEMUSEUM 11/02-88 IV N03 2279
26/1944
TækkeskovlACCESSION/KILDER/HENVISNINGER

Indkomstmåde: 
Overdrager: 

Alternativt nr.:
GAV gave 
Kristensen, Karl, tækkemand, Ørnhøj

Kildeangivelse: N03TKT TOPkartotek, Dansk Folkemuseum

Sagsnummer:

Billeder/lydopt.: 
Nr. :

NEG negativ 
26846

Fig. 6. Andet inddateringsskærm- 
bi Ilede med data om tække skovlen.

DANSK FOLKEMUSEUM
KILDETEKST

11/02-88 IV
26/1944
Tækkeskovl

Fyr og Eg, paa Pladens Rand en halvmaaneformet Jernring med Pig.

Fig. 7. Kildetekstskærmbillede med 
delvis beskrivelse a f  tækkeskovlen.

på mange af kortene anført andre oplysnin
ger, f.eks. giverens navn og adresse eller ac- 
cessionssagens journalnummer.

Efter at strategien således var blevet fastlagt, 
bestod den følgende opgave i at beskrive kra
vene til det system, som skulle bruges til at 
lægge oplysningerne fra det topografiske 
hjælpekartotek ind i databasen.

Der viste sig at være behov for at benytte 19 
forskellige felter fra datagrupperne identifi
kation, proveniens, bestemmelse, accession og 
henvisninger.

Hertil kom et kommentarfelt for hver data
gruppe samt et kildetekstfelt til ordrette cita
ter fra kortene.

Fra datagruppen beskrivelse blev der ikke 
medtaget felter, fordi kortenes oplysninger 
på dette område er varierende, upræcise og 
forkortede, så de undertiden er vanskeligt 
forståelige. Denne del af teksten indskrives 
derfor foreløbig i kildetekstfeltet.

Det viste sig mest hensigtsmæssigt at fordele 
de 19 inddateringsfelter på 2 skærmbilleder, 
som man rutinemæssigt kommer igennem 
ved registreringen af en genstand. Felterne er
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placeret således, at de mest benyttede felter 
ligger på første skærmbillede. I mange til
fælde vil det derfor kun være dette billede, 
der benyttes.

Kommentarfelterne og feltet til indskriv
ning af kildetekst adskiller sig fra de øvrige 
felter, idet der skal være mulighed for at ind
skrive tekster af næsten ubegrænset længde. 
Disse felter, kaldet fritekstfelter, fylder derfor 
hver et helt skærmbillede og kaldes kun frem 
efter behov.

For hvert enkelt felt udarbejdes der et sæt 
regler, som skal overholdes, når feltet udfyl
des. Der er tale om to regelsæt: syntaktiske og 
semantiske.

De syntaktiske regler er de ’staveregler’, der 
så vidt muligt skal sikre, at man kun indtaster 
værdier og koder, der er gyldige. Hvor det er 
muligt, er der i systemet indlagt validerings- 
regler på felterne. F.eks. vil man ikke kunne 
indtaste et ikke eksisterende topografisk num 
mer eller en ugyldig kode fra Saglig Regi
strant.

De semantiske regler er udtryk for den ind
holdsmæssige logik, som absolut må ligge til 
grund for indtastningen i et givet felt, hvis 
databasen senere skal tjene sit formål ved 
tværgående søgninger. Her vil computeren 
ikke kunne bremse forkerte indtastninger, 
men behandler lige så gerne rigtige som for
kerte data.

Der kunne tænkes flere typer af logiske fejl, 
som man ikke på forhånd kan programmere 
systemet til at protestere imod, og som i vær
ste fald vil gøre det meget vanskeligt at gen
finde data om en genstand.

Hvis man for eksempel kommer til at skrive 
et forkert genstandsnummer eller en helt for
kert genstandsbetegnelse, men i øvrigt over
holder den givne syntaks, vil man ikke senere 
kunne Finde frem til den pågældende gen
stand ved søgning på det korrekte genstands
nummer eller den korrekte genstandsbeteg
nelse.

Lignende fejl kan forekomme i manuelle 
kartoteker (og forekommer!) ved skrivefejl og 
fejlplaceringer af kartotekskort. Men i et elek
tronisk kartotek vil man meget sjældent op
dage den slags fejl, fordi man aldrig som i et 
manuelt kartotek vil bladre gennem kortene.

Det er derfor meget vigtigt at få lagt data på 
plads i de rigtige felter, men derudover må 
man også udarbejde nogle fælles retningsli
nier (gerne på tværs af afdelingerne), således 
at der er en konsekvent, ensartet opfattelse af 
felternes indhold. Dette er nødvendigt, fordi 
databasen, også om mange år, skal kunne bru
ges til fremfinding af enkeltgenstande og 
grupper af genstande, og det af personer, 
som slet ikke har haft med indtastningen af 
data at gøre.

Ved programmeringen af systemet er det i 
vid udstrækning tilstræbt at drage nytte af de 
maskinelle muligheder for at redigere og gen
bruge data. Dette giver mulighed for at redi
gere i det indtastede efter principper, nogen
lunde som de kendes i den elektroniske tekst
behandling.

Endvidere er det muligt at kopiere de data, 
man måtte ønske fra en tidligere registreret 
genstand. Det kan være nyttigt og tidsbespa
rende, hvor der er tale om længere serier af 
genstande med samme proveniens, accession, 
klassifikation m.m., idet man bliver fri for at 
indtaste de samme data mange gange.

For at lette indtastningen er der for de fel
ter, hvor det har været muligt, udarbejdet ko
der, som dækker over længere betegnelser. I 
feltet ’indkomstmåde’ kan man f.eks. vælge 
mellem 8 forskellige koder, som hver dækker 
over sin indkomstmåde: AFG = afgivet, AFL 
= afleveret eller indsamlet, DAN = danefæ 
osv. Når man indtaster en sådan kode vil den 
tilsvarende 'oversættelse’ komme frem på 
skærmen til hjælp og kontrol.

På samme måde kan den topografiske num 
merering samt kodebetegnelsen fra Saglig Re
gistrant anskues som forkortelser.

Hvis der i feltet 'top.nr.’ anføres ‘2538’ vil 
de tilsvarende stednavne: ’Nørre Omme’ 
(sogn) ’Hind’ (herred) 'Ringkøbing’ (amt) 
blive vist som hjælpetekst. Man kan således 
ved samme lejlighed afsløre eventuelle fejl
skrivninger på de topografiske kort.

Hvis der i feltet til GI. Saglig Registrantkode 
anføres ‘D7a’ vil den tilsvarende tekst 'Politisk 
liv' blive vist som hjælpetekst, og man kan så
ledes med en vis grad af sandsynlighed kon
trollere, at grupperingen er korrekt, selvom 
man ikke kan huske Saglig Registrant uden
ad.
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Fig. 8. Dette indrammede fotografi hang i de sidste årtier a f  1800-årene i stuen på »Søbakkegård« i Esbønderup. 
Gårdejer Cail Christiansen havde selv lavet rammen efter en a f  N . C. Roms husflidstegninger. Billedet har titlen: »De 
Sidste paa Skansen. Dybbøl 18. April«, og man ser to soldater i en fotograferet atelier-opstilling. Fotografiet er op- 
klæbet på karton med en dekoration tegnet a f  Lorenz Frölich og litograferet hos Th. Bergh, København. Forneden er 
aftrykt to vers a f  Vilhelm Bergsøe. Efter nederlaget i 1864 var sådanne nationale billeder meget populære, og fotogra
fen  Peter Fristrup optog »De Sidste paa Skansen« som pendant til fotografiet »De sønderjyske Piger«, der var udsendt 
a f  den iderige forlægger Ernst Bojesen. Billedet blev skænket til Dansk Folkemuseum i 1984 a f  Carl Christiansens 
barnebarn, og denne museumsgenstand var et a f  de mange eksempler, der blev analyseret under udarbejdelsen a f  
systemet for samordnet genstandsregistrering. N år den fuldstændige edb-registrering er gennemført, vil det være muligt 
at finde f  em til billedet ud fra  hvert eneste a f  de navne, årstal og begreber, der er nævnt i ovenstående tekst.
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Da alle angivelserne af Saglig Registrant
gruppering i topografisk hjælpekartotek hen
fører til 1954-udgaven af Saglig Registrant, 
var det et ønske at få maskinens hjælp til at 
oversætte grupperingen til 1985-udgaven. I 
de tilfælde hvor det er muligt at foretage en 
éntydig oversættelse, sker udfyldelsen af ’Ny 
Saglig Registrant’ helt automatisk (naturligvis 
med mulighed for at rette). Hvor det ikke kan 
lade sig gøre, vil der blive skrevet ’?’ for at 
gøre opmærksom på, at man allerede nu eller 
ved en senere lejlighed må finde ud af, hvor
dan genstanden skal klassificeres efter sidste 
nye udgave af Saglig Registrant.

Indtastningen af data foregår på fem mikro
datamater (PC’ere). Når hele det topografiske 
hjælpekartotek er registreret på databasen i 
slutningen af 1988, vil de fem dele blive sam
let på en større computer. Herefter kan man 
pakke kartotekskortene væk og begive sig ud i 
de første tværgående søgninger i edb-regi- 
stret. En af de første opgaver vil være at få 
maskinelt udskrevet de forskellige basislister 
over genstande, som man indtil nu har ført 
manuelt.

Når første etape af omlægningen til edb er 
færdig, er der dannet en database med identi- 
fikationsoplysninger, stedsangivelser og klas
sifikationer for alle afdelingens museumsgen
stande. Dette datalager bliver et uundværligt 
hjælpemiddel ved de store flytninger, som ud- 
bygningsprojektet nødvendiggør. Ved en flyt
ning er det uhyre vigtigt, at museumsgenstan
den identificeres med sikkerhed, at sammen
hørende genstande så vidt muligt ikke adskil
les, og at det nøje registreres, hvor hver enkelt 
genstand flyttes hen. Til alle tre formål kan 
teknologien udnyttes.

Når en museumsgenstand skal pakkes til 
flytning, aflæses genstandsnummeret, og den 
tilsvarende datapost kaldes frem på skærmen. 
Basisoplysningerne sammenholdes med selve 
genstanden, og hvis der er fuld overensstem
melse, anses identifikationen for sikker. Hvis 
basisoplysningerne ikke passer til genstanden, 
kan man på skærmen straks afprøve de mest 
umiddelbare fejlmuligheder. Det kan f.eks. 
være en forkert læsning af et utydeligt påma- 
let nummer. Man kan også gå videre og søge

på genstandsbetegnelser, topografinumre el
ler registrantgrupper for på den måde at 
finde frem til nummeret på den uidentifice
rede museumsgenstand.

Hvis det af basisoplysningerne fremgår, at 
museumsgenstanden indgår i en større hel
hed, identificeres de øvrige genstande, så man 
kan tage stilling til, om alle de enkelte dele 
kan sammenføres og flyttes på én gang. Det 
kan f.eks. være, at en terrin fra et spisestel er 
udstillet separat. Hvis hele spisestellet kan fin
des frem og pakkes samlet, lettes den senere 
magasinering og brug af spisestellet i nye ud
stillinger.

Flytteenhederne, dvs. de paller, kasser, 
bundter og lignende, hvori tingene samles, til
deles et løbenummer, som knyttes til de ned- 
pakkede genstande ved indtastning i et særligt 
felt. Det betyder, at der automatisk kan ud
skrives pakkelister, men det betyder også, at 
enhver genstand kan lokaliseres i overgangs
perioden, indtil de nye magasiner kan tages i 
brug.

Efter planen skal tre fjerdedele af Dansk 
Folkemuseums samlinger flyttes eller omro
keres i de kommende år. Undervejs identifi
ceres og registreres de mange tusinde gen
stande ved hjælp af edb, og man kan derefter 
få udskrevet lister over manglende numre. 
Flyttestyringen bliver på den måde begyndel
sen til en total revision af samlingen.

Basisregistreringen er første trin i omlægnin
gen af Dansk Folkemuseums genstandsdoku- 
mentation. Næste trin er en fuldstændig edb- 
registrering af en udvalgt genstandsgruppe 
med udnyttelse af alle de muligheder, der lig
ger i systemet for samordnet genstandsregi- 
strering. Vi forventer i denne fase at regi
strere mindst 6.000 museumsgenstande. Som 
udvalgt gruppe har vi taget, hvad der er ind
ført under registrantgruppen: Livets Gang og 
Højtider. Dette er emnet for en af de kom
mende faste udstillinger i Brede, og edb-regi- 
strering med mange nye søgemuligheder er 
en stor hjælp, når udstillingen skal detailplan- 
lægges, og supplerende indsamling foretages.

Andet trin i edb-strategien er samtidig en 
prøve på, hvordan den samordnede gen- 
standsregistrering fungerer for Dansk Folke
museums genstande. Der bliver lejlighed til at
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vurdere og forbedre systemets feltdefinitio
ner og arbejde videre med standardisering af 
felternes indhold. Og det vil også være muligt 
at tilføje nye felter, hvis afdelingen har sær
lige ønsker, der falder uden for det fælles for
slag.

Når systemet er afprøvet og afpudset, føl
ger som tredje trin den direkte indføring på 
edb af alle nyindkomne genstande. Dermed 
ophører skrivning af blå genstandskort og ud
arbejdelse af hovedprotokol. For de edb-regi- 
strerede genstande erstattes opslag i tunge 
protokoller eller omfangsrige kartoteker af 
søgning ved skærmterminalen på medarbej
derens eget skrivebord. Der vil derfor snart 
opstå et stærkt behov for at få de resterende 
gamle genstandsdata omlagt til edb. Det vil 
gøre det lettere at motivere alle medarbejdere 
til at være med i det vældige arbejde med ind
datering og opdatering af de store mængder 
tekstdokumentation om Dansk Folkemu
seums genstande fra de første hundrede år. 
Det er håbet, at denne sidste del af omlæg
ningen bliver færdig samtidig med den øvrige 
udbygning, således at den moderne teknologi 
kan bidrage til at styrke forskning og formid
ling i det nye Nationalmuseum.

Men Nationalmuseets samordnede gen- 
standsregistrering kan ikke betragtes isoleret 
fra den øvrige museumsverden. Alle Dan
marks museer registrerer både deres samlin
ger og forløbet af deres feltundersøgelser, og 
siden 1984 har et udvalg under Statens Muse
umsnævn arbejdet på at fastlægge fælles nor
mer for edb-registrering af hele denne doku
mentation i museerne. I dette udvalg har Na
tionalmuseets samordnede genstandsregistre- 
ring været forelagt, og det er hensigten at lade 
de vigtigste datafelter være identiske for Na
tionalmuseet og de øvrige kulturhistoriske 
museer.

Efterhånden som flere og flere museer går 
over til edb-baseret genstandsregistrering, vil 
der opstå ensartede databaser, som let kan ko
pieres, når udvalgte data af fælles interesse 
skal overføres til et centralt register. På lig
nende måde vil fællesdata om etnologiske for
hold i hele Danmark kunne indgå i et kom
mende etnologisk centralregister, som bliver 
et fremragende instrument for museerne, for 
forskerne, for formidlerne -  for folk.

SUMMARY

Computerized data-processing in

The major extension project which will make 
the National Museum’s collections and ar- 
chives accessible to a much wider public in 
coming years will also involve the introduction 
in the museum of new information technol- 
ogy. With the help of computerized data- 
processing, access to the museum’s collected 
knowledge will be democratically broadened, 
and at the same time it will become possible to 
use this knowledge in a totally new way.

The modernization of the National Mu
seum’s complete documentation system began 
with the archives which were directly linked to 
museum objects. As there are different tradi
tions, in the museological departments, as to 
how to register museum objects, first of all a

the Danish Folk Museum

common framework had to be created for 
computerized registration. In the spring of
1987 an inter-disciplinary working-group 
completed preparation of a system for coor- 
dinated registration of objects. The system di
vides the documentation concerning the mu
seum objects into a series of data-groups 
defined on the basis of the source-material 
from which the information issues. The sys
tem will thus be flexible, so that the various 
departments can arrange their registration- 
entries in parallel form, even if the terminol- 
ogy varies.

The National Museum’s 3rd Department, 
the Danish Folk Museum, which covers the 
field of Danish and European culture from
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1660 to the present day, became one of the 
first two departments to transfer its object- 
documentation from paper to electronics. 
The Danish Folk Museum’s collections are 
manually registered in an archive system 
which works very well, but the growth of the 
collections and the increased use of the files 
has made it more time-consuming to maintain 
the system. A transfer to computer will there
fore offer great benefits.

Before the transfer got under way the ques- 
tion had to be considered of how this major 
task could best be performed. The computer- 
strategy selected consists of a transfer in 
stages, arranged so that each completed sec
tion can be used in the department’s everyday 
work. In addition it is essential that the data
base should include information about as 
many objects as possible within a relatively 
short period of time -  preferably some limited 
data about each object in the collection rather 
than complete information about a small seg
ment of the collection. As a result of this strat- 
egy it was decided to begin with one of the 
secondary-rank files, the topographical back- 
ground file. Fhis file in faet contains some 
significant data about all the Danish Folk Mu
seum’s objects.

The National Museum’s Documentation 
Unit then programmed a data-input system in 
which the information from the topograph
ical background file could be entered in 19 
data-fields divided into 2 screen-selections. 
For each field syntactic and semantic rules 
were worked out for how entries in the field 
should be formulated. To make the input- 
process easier, and to ensure accuracy, several 
help-functions were also built into the pro-

gramme. Repeat data can be copied from ob
ject to object, and standard information can 
be filled in with code symbols which cause the 
complete text to be screened and enable it to 
be checked. In this way e.g. numerical codes 
for place-descriptions and alphabetical codes 
for classification are incorporated into the sys
tem. The input is made on 5 micro-comput- 
ers, and then all data can be collected on a 
larger computer for use in cross-disciplinary 
research.

The data-base covering the whole of the 
Danish Folk Museum’s collection, once cre- 
ated, will immediately be brought into use to 
guide the major removal of objects which will 
be necessary for carrying out the National 
Museum extension project. The electronic 
data storage will make it possible to identify 
the objects, collate diverse units and register 
their whereabouts during the removal.

The subsequent steps in the strategy will 
consist of complete computer registration of a 
selected group of objects, and only after that 
will the department go on to enter all newly- 
acquired museum-objects directly on comput
er. The last part of the reorganisation will be 
an up-dating of the data-base with the re- 
maining object-data from the old system.

The National Museum’s new registration of 
objects is coordinated with work being done to 
determine common norms for computer reg
istration of documentation in all Danish mu
seums. This will mean that selected data of 
common interest can easily be copied onto a 
central register, which will be beneficial to na- 
tion-wide research and information-ex- 
change.
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Fire storstensgrave i en høj tomt ved Lønt
Om en gammelkendt stenalderlokalitet i ny belysning
A f  E r i k J ø r g e n s e n

På sydsiden af Haderslev fjord, ca. 5 km øst 
for Haderslev by, lå tidligere en fremtræ
dende klynge på syv høje med dysser og jæ t
testuer. Gennem næsten hele forrige århun
drede tiltrak disse grave sig stor opmærksom
hed. I dag vidner kun svage højninger i terræ
net om deres placering og fordums storhed. I 
sommeren 1987 foretog Nationalmuseet en 
arkæologisk undersøgelse af en af højtom
terne, der viste sig oprindelig at have bestået 
af fire sammenbyggede særprægede stor- 
stensanlæg -  et højst usædvanligt oltidsminde, 
men herom senere. Først en lille kavalkade 
om Lønt fra arkæologiens spæde ungdom og 
til nu, hvor stedet stadig har aktualitet, ikke 
alene grundet dysserne og jættestuerne, men 
også på grund af og især i forbindelse med det 
sandede næs mellem disse og fjorden — med 
sporene af et af bondestenalderens store så
kaldte befæstede anlæg.

De ældste arkæologiske oplysninger om 
ovennævnte lokalitet går helt tilbage til 1827, 
hvilket bl.a. fremgår af Oldnordisk Museums 
protokol, der beretter om en særdeles ud
mærket stenhammer, fundet af en bonde på 
landsbyen Lønts mark og forskaffet af hr. 
amtmand og ridder Johannsen i Haderslev. 
Syv år senere modtog museet fra pastor Boye- 
sen i Starup sogn en stenhammer, en meget 
mindre ditto og en stenkile med bane, der an
gives at være fundet i et gravkammer i en høj 
ved Lønt. Og i 1838 forærede kunstmaler An
ton Melbye Oldnordisk Museum to lerkar, 
hidrørende fra et gravkammer fra samme lo
kalitet og fundne sammen med to menneske
skeletter, stenkiler, stenøkser, ravperler og en 
meget stor skiveformet stenkølle.

Når disse fund kom til Oldnordisk Museum 
i København, skal det ses på baggrund af, at 
der i 1807 ved kongelig forordning nedsattes 
»Kommissionen til Oldsagers Opbevaring«. 
Denne holdt sit første møde den 4.juni og 
ifølge referat i mødeprotokollen oplyses:

Fig. 1. Dette smukke lerkar er et a f  de to fra  Lønt, 
kunstmaler Anton Melbye skænkede Oldnordisk Museum. 
11838.

»Kommissionen besluttede, for såsnart muligt 
at kunne træde i korrespondance med præ
sterne angående indberetninger om endnu 
tilværende oldsager, og at der ufortøvet blev 
gjort udkast til et skema, som kunne tjene 
vedkommende til rettesnor for deres efterret
ninger ... Kommissionen vedtog endvidere at 
tilskrive det slesvig-holstenske kancelli for at 
udbede sig dets medvirken i henseende til 
oldsager i hertugdømmerne, hvorom kom
missionen også agtede at tilskrive præsteska
bet i Slesvig og Holsten«.

Man kunne af de indsendte fund fra Lønt 
måske have fået det indtryk, at kommissio
nens henvendelse førte til adskillige øvrig-
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hedsindberetninger fra hertugdømmerne, 
men i 1831 var det imidlertid kun 5% af Old
nordisk Museums 3.200 numre, der stam
mede herfra. For at råde bod på dette misfor
hold besluttede kommissionen på sit møde 
den 31.juli samme år at »virke til at en offent
lig samling af nordiske oldsager indrettedes 
for begge hertugdømmerne om mulig i Kiel«. 
Der gik knap tre år fra kommissionens første 
officielle henvendelse til den allerhøjeste stad
fæstelse af statutter for »Die königlische 
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Gesell- 
schaft für die Sammlung und Erhaltung va- 
terlåndischer Alterthümer« forelå i 1834.

Det er i dette selskabs tolvte trykte beret
ning fra 1847, vi finder de næste oplysninger 
om højene ved Lønt. Her berettes om en anti
kvarisk rejse i hertugdømmerne, foretaget 
året før af premierløjtnant og toldkontrollør 
von Timm fra Ulzburg nær Hamborg. Føl
gende del af rejsebeskrivelsen har vor inter
esse: »Fra Haderslev besøgte von Timm i led
sagelse med doktor Hansen to -  50 fod fra 
hinanden liggende -  gravhøje, der lå ved lan
devejen til Årøsund, henved mil fra Staden 
og i nærheden af den ved Haderslev fjord be
liggende landsby Lønt (mellem kirkebyerne 
Starup og Grarup). Den østligste, der lå nær
mest vejen, var afgravet af ejeren fra vestsi
den og indtil gravkammeret, og dette var ble

vet åbnet ved borttagning af en sten, der 
havde afsluttet den smalleste side. Kammeret, 
knap 14 fod langt, havde buede langsider og 
disse var ved midten fjernet 8 fod fra hinan
den og endte i en spids, idet to af sidestenene 
dannede en stump vinkel, således at gravkam
meret havde en bådlignende udformning, 
som i beretningen er anskueliggjort ved en 
tegning. Iberegnet den borttagne sten havde 
gravkammeret 9 sidesten (med undtagelse af 
en mindre sten, 1 fod og 4 tommer lang), der 
var fra 3 til 5 fod lange. Mellemrummene 
mellem sidestenene var udfyldt med mindre, 
spaltede stenplader. Gravkammeret var 5 fod 
og 6 tommer højt og dækket af to store over
liggere. Fra sydsiden førte en ødelagt gang, 
belagt med flade dæksten ind i kammeret. 
Nær den sydlige sidevæg, til venstre for ind
gangen og tildels foran denne, lå en stor gra
nitblok, der rækkede ind mod kammerets 
midte. I dette havde ligget skeletter, som des
værre var blevet ødelagt af ejeren (nemlig 
også kranierne, som er så vigtige for bestem
melsen af menneskeracer). Ud fra armknog
lerne havde hr. doktor Hansen sluttet, at der 
havde været syv«.

Professor N. Falck i Kiel, der var formand 
for det ovennævnte selskab, modtog udover 
von Timms beskrivelse også oplysninger om 
den nyopdukkede jættestue gennem et brev
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fra sin gamle skolekammerat A.J.Boyesen, 
sognepræsten i Starup. Heri oplyses bl.a., at 
gravkammeret var omgivet af en ca. 2 fod tyk, 
med små knuste flintsten gennemæltet kom
pakt lermasse, samt at der oven på skeletterne 
lå 6-8 tommer lange og ca. 2 tommer brede 
offerknive af flint. Brevskriveren berettede 
yderligere, at han efter anmodning fra amt
mand Johannsen havde givet denne en tem
melig detaljeret beskrivelse af jættestuen, men 
tilføjede beklagende herefter, at amtmanden 
ikke syntes at interessere sig meget for monu
mentets bevarelse. Starup-præstens antyd
ning af, at amtmand Johannsen ikke bekym
rede sig forjættestuens fremtid, stemmer ikke 
overens med de faktiske realiteter, idet amt
manden ca. en måned før Timms besøg, der 
fandt sted i begyndelsen af juni måned 1846, 
skriftligt havde anmodet Haderslev ridefo
gedembede om at undersøge mulighederne 
for en erhvervelse af den ovennævnte jætte
stue til Selskabet for indsamling og bevaring 
af fædrelandske Oldsager i Kiel. Forhand
lingsresultatet -  underskrevet af gårdejerne 
Iver Thomsen Nissen og Peter Hansen Kier 
samt af ridefoged F. S. Krogh, hvoraf det 
fremgik, at ejerne forlangte et halvt hundrede 
dalere slesvigholstenske courant, 50 rdl. cnt. 
eller 80 rigsbankdalere for oldtidsmindet -  vi- 
deresendte amtmanden til professor N. Falck. 
Sidstnævnte bad derefter von Timm om en 
udtalelse, og denne blev skæbnesvanger for 
jættestuens fremtid. Von Timm var nemlig af 
den anskuelse, at gravhøjen ved Lønt ikke 
længere var i en sådan tilstand, at det med 
Selskabets ringe midler kunne tilrådes at købe 
en sådan for en pris på 50 rdl., eftersom yder
ligere mindst 20 rdl. var nødvendige for gen
nem udbedring at sætte samme i stand, så den 
var sikret for al fremtid. Og han tilføjede hjer

tesukkende, at hvis Kiel Museet kunne dis
ponere over en lignende fond som det i Kø
benhavn, ja så ville han sandelig tilråde køb af 
Lønthøjen, idet bevarelsen af sådanne min
desmærker måtte være højst ønskværdigt og 
glædeligt.

Selv om Sønderjylland/Slesvig efter 1864 
kom under tysk administration og visse tyske 
personer mere end stod på spring for at fore
tage udgravninger her, så blev det dog en 
dansker, nemlig journalisten og arkæologen 
cand.phil. Vilhelm Boye, der kom til at udføre 
den første egentlige arkæologiske undersø
gelse ved Lønt. Objektet for Boyes udgrav
ning, der blev foretaget i juni måned 1870, var 
den anden af von Timms omtalte høje, der lå 
50 fod fra jættestuen. Sidstnævnte blev ifølge 
oplysninger fra Vilhelm Boye »under oprøret 
i 1849 udgravet af preussiske soldater«.

Årsagen til undersøgelsen i 1870 skal bl.a. 
søges i, at ejeren — en brav dansk mand — 
havde bortkørt en del af toppen af højen, der 
dengang var 38-48 fod i tværmål og delvis 
omsat af sten, og herved var to store over
liggere af et gravkammer kommet til syne. 
Kammeret viste sig at være 7 fod og 10 tom
mer langt og indtil 3 fod og 4 tommer bredt 
samt 4 fod og 6 tommer højt (indvendige mål) 
samt længdeorienteret ca. nord-syd. Det var 
sammensat af seks bæresten, to i hver langside 
og én, der dækkede hele nordsiden, mens 
sydsiden var halvt afdelt af en smallere sten 
og åbningen spærret af en lavere dørsten. 
Kammerbunden var omhyggeligt lagt med 
flade flækkede sten, og disse dækkedes af et 
lag tykt ler iblandet trækul og hvidbrændt 
flint. Herover lå, som eneste gravgods, nogle 
lerkarskår, en pilespids af flint og enkelte rav
perler samt fragmenter af en flintøkse. Disse 
oldsager indlemmedes senere i Nationalmuse
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Fig. 4. Udsigt over Flader slev fjord  med Lønt-højene i forgrunden. Maleri a f  Charlotte von Krogh, 0.1853.

ets samlinger. Der fandtes også knogler i kam
meret, dog ikke hidrørende fra en gravlagt 
person, men fra ræve -  bestemt af Vilhelm 
Boyes ven, dyrlæge Schmidt i Haderslev.

1 Vilhelm Boyes beretning, dateret »Århus, 
i december 1873«, findes andre oplysninger 
end dem, der angår selve gravningen, bl.a. at: 
»På den lige overfor liggende mark, nord for 
chausseen, der ligeledes tilhører gårdmand 
fh. Nissen, ligger lige i skrænten mod vejen 
tre tildels ødelagte gravhøje. I den østlige af 
disse er der fundet et lille gravkammer med 
stensager; den vestligste blev i 1871 med eje
rens vilje og vidende undersøgt af nogle ty
skere, som nøjedes med at udkaste jorden i et 
derværende kammer. Senere har man efter
søgt denne og fundet flere kiler og mejsler, 
hvilke nu er indlemmede i dyrlæge J.P. 
Schmidts samling i Haderslev«. Det var dyr
læge Schmidts samling, der kom til at danne 
grundstammen i det i 1887 oprettede mu
seum i Haderslev, og i protokollen til denne 
finder vi tre flintdolke, som opgives at være 
fundne i et gravkammer ved Lønt, samt tre 
slibestene og disse »er alle fundne samlede i 
en gravhøj på Th. Nissens mark dersteds; der 
blev i det hele funden 11 sådanne stene, som 
på disse tre nær blev ituslagne«.

Efter de ovennævnte undersøgelser blev 
der en pause i de arkæologiske aktiviteter på 
godt hundrede år. Et tilløb sker dog omkring 
1960, da gårdejer Gustav Jessen pløjer på og 
frilægger randstenene ved den østligste af 
højene nord for vejen, dvs. den høj, hvorfra 
det flotte lerkar stammer, som Anton Melbye 
forærede Oldnordisk Museum i 1838. Da en 
henvendelse til det stedlige museum ikke 
medførte nogen reaktion, blev stenene kort 
tid efter fjernet. Det er først, da sønnen An
ker Jessen, gårdens nuværende ejer, gennem 
forfatteren i begyndelsen af 1973 retter fore
spørgsel om de overpløjede høje syd for ve
jen, at der igen kommer gang i de arkæologi
ske undersøgelser. Inden vi beskæftiger os 
med disse, skal nævnes, at højene her ligesom 
så mange andre oldtidsminder i det gamle 
Haderslev amt blev kortlagt og beskrevet i 
årene omkring første verdenskrig af Haders
lev Museums daværende direktør C. M. Lund. 
Og af hans materiale fremgår, at der syd for 
vejen ikke blot har været von Timms jættestue 
og Vilhelms Boyes runddysse, men yderligere 
to høje med storstensgrave, der lå længere 
mod øst.

Den nordligste af disse var i januar 1973 
vanskelig at lokalisere på grund af den næsten
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Fig. 5. Udsigt over Lønt-næsset mod Fladerslev fjord. I  forgrunden ses den muldafrømmede langdyssetomt. Foto 
E. Jørgensen 1973.

~ " Fig. 6. Lerkarskår liggende in situ
foran langdyssens indgang. Foto F. 
Rieck 1973.

JÆTTE
STUE O LANG DYSSE

RUNDDYSSE O

50 M
CD

LANGHØJ MED 
FIRE GRAVKAMRE

Fig. 7. Lønt-højgruppen i plan.
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Fig. 8. Langdyssen i plan, som jordsporene tegnede den.
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Fig. 9. Langhøjen med de fire  sammenbyggede megalitgrave (I-FV) i plan.

fuldstændige planering, men et stort lyst san
det område med en mørk bræmme udenom 
afslørede, at her måtte have ligget en langhøj, 
og eftersom der fandtes oppløjede lerkarskår 
ved højfoden syd for en mørk plet ved højens 
midte, var der ikke noget at tage fejl af. Ud
gravningen et par måneder senere bekræf
tede formodningen. Store muldfyldte ned
gravninger i den lyse undergrund afslørede, 
hvor randstenene havde stået. Den frem
komne grundplan viste, at langdyssen inden 
for randstenene havde været ca. 9 meter bred 
og henved 30 meter lang samt længdeorien- 
teret øst-vest. Kammeret havde stået midt i 
højen, dog nærmest den sydlige langside og 
forbundet med denne ved en kort gang. Kam
merets bæresten havde ikke været anbragt på 
den gamle markoverflade, men var. nedgravet 
30-40 cm i undergrunden. For at forhindre 
bærestenene i at skride i det løse under- 
grundssand havde man placeret en del hånd- 
og hovedstore sten uden om disse, derefter 
pakket med råt ler iblandet knust flint og 
oven på dette var igen et lag sten. I det om
rodede kammerfyld fremkom såvel oldsager 
fra gravanlæggets første brugstid som grav
gaver hidrørende fra indtil 700 år senere bi
sættelser. Uden for indgangen og på begge 
sider af denne fremkom en stor mængde ler
karskår. Forklaringen på tilstedeværelsen af 
disse søndrede lerkar skal søges i, at pladsen 
ved randstenene foran gravkammerets ind
gang har været en offerplads.

I februar måned 1987 foretog forfatteren 
en vandring over højresterne for at se, hvor
dan de tog sig ud i forhold til første gang, han 
så dem i begyndelsen af 1970erne. På grund 
af intensiv jorddyrkning var højtomterne i 
den forløbne tid blevet betydeligt lavere. Den 
sydligste langhøj var således »sunket« godt 30 
cm. Da der lå oppløjede lerkarskår ved foden 
af denne høj, var en undersøgelse nødvendig, 
hvis oldsager og oplysninger om anlægget 
skulle reddes -  inden det var for sent. Ud
gravningen, der blev overdraget Nationalmu
set, fandt sted samme sommer og blev i god 
forståelse med gårdejer Anker Jessen gen
nemført med midler fra rigsantikvaren og 
især fra Arbejdsmarkedsnævnet for Sønder
jyllands Amtskommune. Gennem undersø
gelsen blev det klarlagt, at oldtidsmindet op
rindelig havde været 40 meter langt i øst-vest- 
lig retning, 8 meter bredt og havde bestået af
4 forskelligartede megalitanlæg — og lad os se 
lidt nærmere på dem.

Anlæg I, som var det ældste, bestod oprinde
lig af en runddysse. Selve højen var 8-9 meter 
i tværmål, stenomsat og sandopbygget. Midt i 
højen fandtes en tilnærmelsesvis rundoval ler- 
og stenpakning, der havde omsluttet et firsi- 
det nu forsvundet dyssekammer, der indven
dig havde været knap 2 meter langt og godt 1 
meter bredt. Det viste gravbunden, der lå 
ca. 40 cm under den gamle markoverflade, og 
som bestod af et 5-8 cm tykt lag skørnet hvid
brændt flint. Aftryk i lerpakningen, spor i un
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dergrunden og tørmursrester angav, at grav
kammeret havde haft 5 bæresten, én i den 
vestlige langside og to i den østlige samt én i 
hver gavl.

Anlæg II  lå vest for det ældste anlæg og var 
ligesom dette oprindelig en runddysse, ca. 8 
meter i tværmål og stenomkranset. Det delvis 
bevarede dyssekammer, der havde været for
bundet med højfoden i syd ved en kort gang 
sat af 2 sten, var opbygget af 3 bæresten i øst- 
og 4 i vestsiden samt af én endesten i nord. 
Såvel kammer- som gangsten stod forsænket i 
undergrunden og var omgivet af en knap én 
meter bred ler- og stenpakning. Indvendig 
var kammeret bredest i nord, godt én meter, 
mens længden, målt fra endestenen i nord til 
gangåbningen i syd var hele 4/4 meter. Ved 
indgangen lå en dørsten og mellem gang og 
kammer fandtes en tærskelsten. Både gang- 
og kammerbund var dækket af et tykt lag 
hvidbrændt flint. I gangen flugtede dette lag 
med tærskelstenens overside, mens det i kam
meret var i plan med stenens underside, der 
lå 30 cm under den gamle markoverflade. Af
standen fra kammerbunden og til toppen af

den højeste af bærestenene var 1,2 meter, og 
dette mål angiver tilnærmelsesvis gravkam
merets indvendige højde. I den øverste del af 
gravrummet fandtes adskillige brudstykker af 
en meget stor overligger. Den må have dæk
ket det meste af gravkammeret, men er i ny
ere tid sprængt i stykker med dynamit. Hvor
når dette præcis er hændt, er uvist, men det er 
i hvert fald sket før Anker Jessens far havde 
gården.

Anlæg III  var en jættestue, der var bygget 
vest for og klos op ad anlæg II. Selve grav
kammeret, der lå acentralt inden for en hen
ved 13 meter lang, stenomsat højforlængelse, 
havde haft 8 sidesten, der tilnærmelsesvis 
dannede en rektangulær grundplan på ca. 3 
meters længde og 2 meters bredde. Gangen 
udgik fra den sydlige langside og havde været 
dannet af 2 sten i hver side. Både kammer og 
gang var omgivet af en svær lerpakning med 
knust flint, der igen var omgivet og dækket af 
indtil hovedstore sten. Ved indgangen lå en 
dørsten og mellem gang og kammer fandtes 
en tærskelsten på 22 cm’s højde. Over- og un
dersiden af denne sten flugtede henholdsvis

Fig. 10. Langhøjen under udgravning, set fra  øst. I  forgrunden anlæg TV, derefter følger den ældste runddysse samt 
anlæg I I  og III. Foto E. Jørgensen 1987.
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Fig. 11. Anlæg IV. Kammertomten delvis tømt, set fr a  nord. I  gangen ligger tærskelstenen og yderst dørstenen. I  un 
dergrunden ses spor a f  lodretstillede fliser, der som en gangforlængelse har delt kammeret i en østlig og vestlig del. Til 
venstre fo r  tærskelstenen er foretaget snit gennem sten- og lerpakningen, der omgav gravkammeret. Bemærk stridsøksen 
mellem tærskelstenen og den væltede kammersten. Foto E. Jørgensen 1987.

med gang- og kammerbund, der begge var 
belagt med et lag knust hvidbrændt flint. I 
kammerbunden, der lå 30 cm under den 
gamle markoverflade, stod enkelte lodretstil
lede stenfliser, der sammen med stenspor i 
undergrunden angav, at kammeret havde væ
ret ruminddelt, antagelig i fire afdelinger.

Anlæg IV  var opført øst for anlæg I og må 
nærmest karakteriseres som en lille jættestue 
eller som en stordysse. Denne var placeret 
centralt inden for en godt 11 meter lang, sten
omsat højforlængelse, hvis vestende stødte 
sammen med anlæg I og II. Selve gravkam
meret havde været bygget af 7 sidesten, og 
disse dannede en polygonal grundplan på ca. 
2,4x 2,1 meter. En af sidestenene lå tilbage i 
væltet position på kammerbunden og med ty
delige mærker efter en stenhuggers virksom
hed. Gangen vendte mod syd og havde været 
sat af 3 stenpar. Såvel kammer som gang var 
omgivet af en bred stenpakning, der øverst 
var belagt med et tykt lag ler. Til forskel fra de 
øvrige anlæg var der mellem kammerstenene

og stenpakningen placeret en mængde knust, 
ubrændt flint. Ligesom ved anlæg II og III lå 
der ved gangåbningen en flad dørsten, og i 
gangen mod kammeret fandtes en stor, 24 cm 
høj tærskelsten. Over- og undersiden af 
denne flugtede også med henholdsvis gang- 
og kammerbund. Gangbunden, der var ret 
forstyrret, udgjordes af ler iblandet ildskørnet 
flint, mens kammerbunden, der lå henved lA 
meter under den gamle markoverflade, be
stod af et indtil 10 cm tykt lag hvidbrændt flint 
med et tyndt lerlag ovenpå. På grund af dette 
lag var en del menneskeknogler og -kranie- 
dele bevaret i kammerets vestlige del. Sten
spor i undergrunden under gulvlaget, der 
bl.a. var opfyldt med hvidbrændt flint, viste, 
at kammeret havde været delt i en vestlig og 
østlig del, adskilt af en gangforlængelse.

Så vidt de enkelte gravanlægs konstruktion. 
Som følge af gravkamrenes ødelagte tilstand 
var det begrænset, hvad der var efterladt os af 
oldsager. Især gravgaver fra anlæggenes før
ste brugstid, dvs. de genstande, der blev lagt
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ved de personer, som gravene oprindelig var 
bygget for, var det småt med — kun få skår af 
ornamenterede lerkar var tilbage. Dette skyl
des ikke alene, at gravkamrene er blevet plyn
dret eller gennemrodet i nyere tid, men også 
den kendsgerning, at stenkamrene i de efter
følgende århundreder blev genbrugt. Dette 
havde bl.a. til følge, at ikke alene det oprinde
lige, mens også senere anbragt materiale i 
kamrene mere eller mindre blev udrømmet. 
Fra de senere stenalderbegravelser stammer 
heldigvis flere fund. I kammer II fremkom 
således en tyknakket flintøkse og tre flintmej- 
sler, og i kammer IV fandtes en stor flot 
stridsøkse, der lå gemt mellem tærskelstenen 
og tørmursopbygningen mellem den inderste 
gangsten i østsiden og den væltede kammer
sten nord herfor.

Ligesom ved langdyssen nord for fandtes 
der også her store mængder af lerkarskår i 
området uden for gravkamrenes indgange. 
Disse skår, ca. 150 kg, hidrører fra kar, der 
oprindelig var henstillet på eller nær rand
stenene, antagelig i forbindelse med ceremo
nier, der var knyttet til de primære begravel
ser. Lerkarrene, der overvejende omfatter 
skåle og tragtbægre samt fodskåle med dertil 
hørende lerskeer, og som kvalitetsmæssigt hø
rer til stenalderens bedste og rigest ornamen
terede, har formodentlig indeholdt madofre.

Også ved den ældste dysse, anlæg I, fandtes 
offerkar. Disse, mindst 9 i antal, var henstillet 
højfoden rundt, anbragt enten på den gamle

Fig. 12. Stridsøkse funde t i anlæg IV, ses i øvrigt på  
fig . 11. Foto E. Jørgensen 1987.

markoverflade klos op ad stenkransen eller 
oven på den. Da der ikke tidligere ved under
søgelse af ældre dysser er fundet offerkar ved 
højfoden -  i hvert fald ikke sådanne, som med 
sikkerhed har kunnet sættes i forbindelse med 
de primære begravelser -  bidrager det nye 
fund fra Lønt således væsentligt til belysning 
af offerskikkens udvikling.

Når dette oldtidsminde indledningsvis blev 
betegnet som usædvanligt, hænger det samme 
med, at man her i én og samme høj kan følge 
udviklingen af bondestenalderens storstens- 
grave fra den ældste kisteformede dysse til 
den fuldt udviklede jættestue tillige med ler- 
karofferskikkens udvikling inden for samme 
tidsrum, dvs. fra begyndelsen af mellemneoli- 
tisk tid (jættestuetid) til ind i periode II 
(ca. 3400-3200 f.Kr.) -  det er ikke set før.

I det gamle muldlag, der lå under de to
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Fig. 14. Lerkarskår fu nde t i det gamle muldlag under de to runddysser, anlæg I  og II. Tegning a f  H. Ørsnes 1988.

ældste anlæg, dvs. under dyssernes høje, 
fandtes en del lerkarskår og lidt flintaffald. 
Dette materiale hidrører fra den ældste aktivi
tet i yngre stenalder i højområdet og stammer 
antagelig fra tiden, da man ryddede området 
og byggede den første dysse.

Men Lønt er andet og mere end de fund og 
storstensgrave, vi indtil nu har beskæftiget os 
med, nemlig det sandede næs, der skyder sig 
ud fra højene, ned mod fjorden og drejer ind 
mod Haderslev. Dette område blev først 
kendt i arkæologiske kredse, da landsretssag
fører Erik Westerby i et brev dateret 16. okto
ber 1939 gjorde Nationalmuseet opmærksom

på denne »efter alt at dømme ukendte bo
plads«. Det blev museumsinspektør M.B. 
Mackeprang, der kom til at foretage besigti
gelsen af stedet, men det skete først tre år 
senere. I sin rapport gør han opmærksom på, 
at »pladsen har en vis interesse, da der lige 
syd for findes adskillige megalitanlæg ... Men 
da overfladefundene ikke gav noget holde
punkt, foretog jeg ingen prøvegravning«. Da 
forfatteren i januar 1973 gik hen over dette 
område, mødte der ham et syn, der satte gan
gen i stå, men tankerne i hurtigløb. For sjæl
dent syntes set så mange oldsager, keramik og 
flint, væltet op af ploven. Men det skulle dog
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være for intet at regne imod, dengang om
rådet blev opdyrket i nyere tid, da skulle sær
deles mange af bondestenalderens oldsager 
igen have set dagens lys og kunne opsamles i 
sækkevis (siges der!).

Det var ikke alene fundmængderne, men 
også pladsens beliggenhed, der den dag fan
gede opmærksomheden. Man har nemlig 
længe i Mellem- og Vesteuropas stenalderkul
turer kendt de såkaldte befæstede anlæg eller 
centralpladser, dvs. store områder, der helt 
eller delvis er omkranset eller begrænset af 
voldgrave i en eller flere rækker, afbrudt af 
jordbroer, og umiddelbart her indenfor kan 
der være palisadehegn. I Norden blev disse 
anlæg først kendt i slutningen af 1960erne, 
først Büdelsdorf ved Ejderen, senere Sarup 
på Fyn, der nu er næsten færdigudgravet, og 
siden er adskillige andre kommet til.

Skulle der her ved Haderslev fjord havde 
været et sådant anlæg, så var det nødvendigt

at påvise eksistensen af de karakteristiske 
voldgrave. Ved en prøvegravning på næsset, 
der fandt sted på gårdejer Anker Jessens 
mark og blev foretaget over en lang række 
weekends med assistance af en lille trofast 
skare sønderjyske fritidsarkæologer i 1978/79, 
lykkedes det at Finde såvel voldgrave som pali
sadehegn foruden et stort antal gruber og 
dermed beviset på, at der i nær tilknytning til 
storstensgravene havde eksisteret et 'befæstet’ 
anlæg. Selv om kun en meget lille del af dette 
store kompleks, der skønsmæssigt omfatter 
4-5 hektar, er undersøgt, har de fremkomne 
fund alligevel så mange lighedspunkter med 
de andre anlæg, især Sarup på Fyn, at vi i 
lighed hermed må tolke Lønt-næsset som en 
'befæstet' ceremoniel samlingsplads. Snit gen
nem de indtil 2 ]A meter dybe voldgrave viste, 
at der havde været to sæt (måske flere), hvoraf 
det ene var gravet ned i siden på det andet. 
Det ældste par voldgrave kan ligesom de æld-
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Fig. 15. Kortet viser bakkedraget og ncesset ved Lønt 
med højtomter og udgravninger. I  det vinkelformede felt, 
som er gentaget forstørret, ses voldgrave, gruber, stolpe- 
huller og palisadehegn. Efter SKALK 1983, 5.
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Fig. 16. Østlige del a f  det vinkelf or
mede fe lt på Lønt-næsset. Det store 
mørkebrune og sorte fyldskifte i 
forgrunden er spor efter tildækkede 
voldgrave. Foto E. Jørgensen 1978.

Fig. 17. Lodret snit gennem en a f  voldgravene. Dybde 2 ,5  meter. Foto E. Jørgensen 1978. 
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ste hegn og gruber gennem fund henføres til 
Fuchsberg-fasen, ca. 3500 f.Kr., mens de yn
gre daterer sig til Klintebakke-fasen i jætte
stuetid. Det første ’befæstede’ anlæg ved Lønt 
er således anlagt inden for samme tidsrum, 
som den ældste aktivitet i højområdet kan 
henføres til. Og i den periode, hvor de største 
offerkar-hensættelser finder sted ved stor- 
stensgravene, anlægges endnu et ’befæstet’ 
anlæg.

Denne øjensynlige tidsmæssige overens
stemmelse mellem aktiviteter på samlings
pladsen og i højområdet, bl.a. byggevirksom
hed og kulthandlinger, kan næppe skyldes 
nogen tilfældighed, og handlingerne på de to 
steder skal hver for sig næppe heller betragtes 
som isolerede fænomener. Her kan vist ikke 
være tale om andet end nøje og vel tilrette
lagte handlinger af social, økonomisk og kul
tisk karakter, hvis udførelse krævede langt 
større arbejdsindsats end den lokale bygd 
kunne præstere. Her må være tale om et fæl- 
lesanliggende for en større -  måske et stam
meområdes -  befolkning. Er dette tilfældet, 
er det nærliggende at antage, at det er stam- 
melederne, der blev stedt til hvile i storstens- 
gravene ved Lønt. I hvilken rækkefølge grav
højene er opført, er indtil videre uvist, da vi 
mangler oplysninger om højene nord for ve
jen. En undersøgelse af disse ville nok være 
umagen værd.

Fig. 18. Pilen angiver Lønt-næssets placering ved 
Haderslev fjord. Kort fra  ca.1880.

Fig. 19. Lønts beliggenhed på Haderslev nces. De en
kelte udfyldte kvadrater, der måler 250  x 250  meter, 
viser, hvor der findes eller fandtes gravhøje. Flertallet a f  
disse har indeholdt megalitgrave.

SUMMARY

Four megalith-graves in a mound-site at Lønt: 
a well-known stone-age site seen in a new light
On the south bank of Haderslev Fjord, about
5 km. east of the town of Haderslev, there 
used to be a conspicuous cluster of seven 
mounds with dolmen- and passage-graves. 
Today the group of mounds is bisected by the 
main road to Årøsund, so that there are 4 and 
3 mounds respectively to the south and to the 
north of the road. From the furthest east of 
the latter mounds came a fine decorated ves
sel (fig. 1) which was presented to the National 
Museum in 1838 by the artist Anton Melbye.

In 1846 von Timm, from Holstein, described 
and sketched a newly dug-out passage-grave 
(fig. 2) which was situated in the mound fur
thest to the north-west on the south side of the 
road. Fifteen metres south of it was a round 
dolmen, the grave chamber of which was in- 
vestigated by the archæologist Vilhelm Boye 
in 1870 (fig. 3). East of this latter grave were 
two long-mounds. The northernmost of these 
proved, on investigation in 1973, to have orig
inally been a long dolmen, about 30 metres in
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length, containing one chamber. In the area 
outside the grave-chamber’s entrance were 
found several sherds of votive vessels, classi- 
fied as MN Ib and MN II (the middle Neo- 
lithic period, i.e. the earliest part of the pas- 
sage-grave period) (figs. 5-8).

The long-mound to the south was exca
vated by the National Museum in 1987. As a 
result of the investigation it was shown that 
the monument, when it was complete, had 
been 40 metres long, 8 metres wide, and con
sisted of four different types of megalithic 
structure (figs 9-10). The oldest phase of the 
long-mound, structure I, was originally a 
round dolmen, i.e. a stone-surrounded 
mound, in the middle of which there had 
been a small square stone chamber. Immedi- 
ately west of it lay a further round dolmen, 
structure II. This mound was similar to the 
first, but the partially-preserved dolmen- 
chamber differed from the older neighbour- 
ing grave by being linked to the bottom of the 
mound by a short passage. Adjoining struc
ture II there was a passage-grave, divided into 
rooms (structure III), which were asymmetri- 
cally distributed within a 13-metre long 
mound-extension. Structure IV, which can 
with reasonable certainty be identified as the 
third in chronological sequence, was erected 
east of the earliest dolmen and can almost be 
termed a larger dolmen or small passage
grave. The chamber, which was located cen
trally in a stone-surrounded mound-exten- 
sion about 11 metres long, had been sub-di- 
vided into an eastern part and a western part 
(fig. 11) by a passage-like extension. In the 
chamber-area was found a fine double-edged 
battle-axe (fig. 12). The long-mound graves 
had in common the faet that their chamber- 
floors, made out of a layer of fire-damaged 
flint up to 10 cm. thick, were sunk between 30 
and 50 cm in relation to the original surface- 
level, together with the faet that the chambers 
were surrounded by a compact layer of clay 
and stone. In addition, in the outermost pas

sages there were stone lintels and at the en- 
trances to the chambers there were stone 
thresholds.

It is well-known that in front of the en
trance to dolmens and passage-graves numer- 
ous sherds of votive vessels can commonly be 
found. This was the case with structures II, 
III, and IV; to the rear of those structures 
areas littered with potsherds were found -  
about 150 kilos in all, mainly from Period Ib 
of the Middle Neolithic (the early passage
grave period). As a completely new element it 
was observed that along the foot of the 
mound of the oldest dolmen votive vessels 
had also been placed, at least 9 in number; 
they could be dated to Period la of the Middle 
Neolithic (earliest passage-grave period) 
(fig. 13). Traces of the earliest Neolithic activ- 
ity in the area of the mounds -  i.e. finds of 
flint and potsherds (fig. 14) — which occurred 
in various places in the old top-soil under 
structures I and II, can be related to the 
Fuchsberg phase, which is the earliest phase 
in the development of passage-grave pottery, 
approx. 3500 B.C.

The group of mounds at Lønt is situated 
only a few hundred metres from a sandy 
headland in the fjord, where one of the Later 
Stone Age’s »fortified« structures, with ram- 
parts, stockades and many pits, can be found 
(figs. 15-17). The earliest ramparts can be 
dated to the Fuchsberg phase, while the later 
ones may be assigned to Period Ib of the Mid
dle Neolithic. This means that the activities at 
the »fortified« ceremonial assembly area on 
the headland in all probability were contem- 
porary with building activity, burials and the 
placing of votive vessels in the mound-area, 
which can scarcely be attributed to coinci- 
dence. This must be a matter of careful and 
well-organized transactions of social, econom- 
ic and ritual character relating to a rather 
large group of people — perhaps the popula
tion of a tribal area (figs. 18-19).
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At udstille de andres ting
A f  I n g e r  S j ø r s l e v

Fig. L Ny Guinea rummet. 1 1988 stod det endnu som det var blevet opstillet af Kaj Birket-Smit/i i 1938. Mange ting  
og næsten ingen tekst. E n fascinationsverden, men med en mening bag.

Den tyvende maj 1988 var det nøjagtig halv
treds år siden Etnografisk Samling holdt ind
vielse i Nationalmuseets nybyggede fløj. I 105 
rum og på 6.250 kvadratmeter kunne man da, 
med Kaj Birket-Smiths ord se »de forskellige 
kulturformer i geografisk rækkefølge«. Bir- 
ket-Smith havde været en af hovedmændene 
bag overflytningen af de flere hundrede tu
sinde etnografiske sager fra Prinsens Palais til 
arkitekt Clemmensens nye bygning i Ny Ve
stergade.

1988 blev således året, hvor tredivernes ud
stillinger kunne fejre et halvt hundrede års 
jubilæum, for en del af samlingerne stod sta
dig som de var blevet opstillet af Kaj Birket-

Smith. 1988 blev imidlertid også året, hvor 
man begyndte en gennemgribende fornyelse 
af hele den etnografiske samling. Palmesøn
dag var sidste dag, publikum havde lejlighed 
til at se de gamle udstillinger, og i det hele 
taget benytte sig af adgangen til tingene. Fra 
nu af vil de være gemt bort i en årrække, fil 
gengæld kan man glæde sig til, at samlingen 
åbner igen under ny og bedre forhold, og 
med de etnografiske sager opstillet efter mere 
tidssvarende principper.

I de kommende år bliver det etnografers og 
antropologers opgave at udforme disse prin
cipper, og det følgende handler om nogle af 
de overvejelser, man må gøre sig i den an
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ledning. At nyopstille en etnografisk samling 
er at finde en måde at præsentere de andres 
materielle kultur på. »De andre« er de seneste 
års modebetegnelse for dem, der opleves som 
radikalt forskellige fra os, hvad enten det er i 
kraft af en geografisk eller historisk afstand, 
en anderledes kultur, eller for den sags skyld 
på grund af den almenmenneskelige tilbøje
lighed til at gøre de andre, de »vilde«, »eksoti
ske« osv. til alt det, vi ikke er. Vores opfattelse 
af de andre, den vestlige kulturs brug og 
fremstilling af folk med et fremmed kultur
grundlag har været et centralt tema i de sene
ste års antropologiske debat; en debat som 
ikke kan ignoreres i planlægningen af de nye 
udstillinger. 1 det hele taget må de kommende 
års arbejde blive anledning til, at forbindelsen 
til antropologisk teori genoprettes. Spørgsmå
let om hvordan beskrivelserne af fremmede 
kulturer forholder sig til den virkelighed, de 
fremstiller, er også et af de store aktuelle 
spørgsmål. En etnografisk tekst vil aldrig være 
rent beskrivende, den vil altid rumme en for
tolkning. Ligesom etnografiske tekster henvi
ser også tingene til »de andre«. De repræsen
terer oprindelseskulturerne; men tingenes til
stedeværelse her i vore museer, og den måde 
de i tidens løb er blevet udvalgt og præsen
teret på, fortæller samtidig en historie om vor 
egen kultur og dens opfattelse af de frem
mede.

Det bliver derfor opgaven at finde en ud 
stillingsform, der tager hensyn til samlinger
nes historie, og man må forsøge at finde ram 
mer for de nye udstillinger, der gør det mu
ligt at veksle mellem forskellige typer af tilbud 
og oplevelser. Endelig gør udnyttelsen af den 
ny teknologis muligheder -  en del af idéen 
bag Etnografisk Samlings grundprincip for 
nyopstillingerne -  det nødvendigt at finde en 
anderledes måde at strukturere og præsen
tere tekst og billeder på.

De kommende års planlægning bliver un
der alle omstændigheder en opgave, der vil 
kræve historisk bevidsthed, fantasi, forudseen
hed og evne til at udnytte de sidste halvtreds 
års landvindinger inden for den antropologi
ske forskning i præsentationen af tingene, og i 
brugen af dem som repræsentanter for de 
ikke-europæiske kulturer.

Både i Danmark og flere andre steder i ver

den har universitetsdisciplinen etnografi -  el
ler antropologi som den nu oftest kaldes -  
haft sit udspring i museet. Der er således også 
en historisk grund til at forsøge at vende til
bage til en tættere sammenhæng mellem den 
teoretiske del af faget og det praktiske muse- 
umsarbejde. Nok har der været udført forsk
ning inden for museets rammer, og nyere 
forskningsresultater har da også afspejlet sig i 
særudstillinger, men trods det må man nok 
erkende, at den splittelse, man har set andre 
steder i verden, mellem udviklingen af antro
pologien som teoretisk disciplin og det etno
grafiske museums arbejde med materiel kul
tur, også har gjort sig gældende i Danmark.

I USA, hvor man i de senere år har inter
esseret sig en del for antropologiens forsk
ningshistorie og herunder fagets tidligere 
nære tilknytning til museerne, taler man om 
museumsperioden fra 1840 til 1890, den pe
riode hvor også mange af de store europæiske 
museer blev til. På den tid dyrkedes antropo
logien næsten udelukkende med museet som 
udgangspunkt. Denne periode blev afløst af 
en overgangsperiode fra 1890 til 1930, og der
efter af den situation, der har været gældende 
frem til i dag, hvor den teroretiske disciplin 
antropologi helt har flyttet sig ud af muse- 
umsmiljøet og ind i universiteterne. I de sene
ste halvtreds år har der ikke været nogen nær 
sammenhæng mellem de etnografiske museer 
og den videre udvikling af antropologien. Selv 
om en af de antropologer, der er blevet mest 
kendt uden for fagkredse, nemlig Margaret 
Mead, havde sin årelange base i The Ameri
can Museum of Natural History, er det ikke 
inden for museerne eller med brug af den 
form for kulturelle vidnesbyrd, samlingerne 
repræsenterer, at hun eller andre af dette år
hundredes store antropologer har udført de
res arbejde.

En af forklaringerne herpå er sandsynlig
vis, at der er et vist efterslæb efter den ud
viklingslære, der dominerede faget, dengang 
det havde sit centrum inden for museet. In
spireret af den naturhistoriske udviklings
tanke mente man, at også kulturer gennemløb 
bestemte udviklingsstadier, og teorierne om 
kulturens udvikling blev udformet på bag
grund af museets samlinger. I det amerikan
ske nationalmuseum Smithsonian Institution i
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Washington, på det berømte Peabody Mu
seum i Harvard, såvel som i mange af de 
kendte etnografiske museer i Europa, blev 
samlingerne et godt stykke ind i dette århun
drede klassificeret efter principper, der skulle 
understrege deres funktion som illustrations- 
materiale for kulturelle udviklingsstadier. Det 
bedste eksempel på hvordan det kom direkte 
til udtryk i opstillingen af en etnografisk sam
ling, finder man i det nu over hundrede år 
gamle Pitt Rivers Museum i Oxford. Her er 
udstillingerne endnu i dag organiserede efter 
et typologisk princip, der har til formål at vise, 
hvorledes udviklingen af menneskets redska
ber foregår fra det simple mod det kom
plekse. Implicit heri ligger den antagelse, at 
den teknologiske udvikling modsvares af en 
kulturel, politisk og økonomisk udvikling i 
samme retning.

De kulturer, der blev vist i de etnografiske 
museer var, med den danske museumsmand 
J. J. A. Worsaaes ord »de mere stillestående 
kulturer«. Udstillingerne skulle både repræ

sentere forstadier til vor civilisation og vise, 
hvordan kulturen gradvist udviklede sig frem 
mod det højeste kulturtrin, som den europæi
ske civilisation stod for.

I dag har man helt forladt udviklingstanken 
i denne udformning, og det er ikke svært at 
afsløre de fordomme om vor egen kulturs 
overlegenhed, der lå i den. Hvis man skulle 
skrive museumshistorie i dag, ville man un
derstrege dette skjulte budskab, der lå i de 
gamle opstillinger, og samtidig gøre opmærk
som på, at 1800-tallets samlinger opstod i takt 
med den europæiske imperialisme og koloni
magternes tiltagende beherskelse af de afri
kanske og asiatiske kontinenter. Udviklings
tanken er imidlertid blevet hængende ved 
museerne, og det har gjort det upopulært at 
interessere sig for materiel kultur, også nu 
længe efter, at de etnografiske museer har 
forladt den gammeldags udviklingstanke som 
grundlag for deres opstillinger.

I forbindelse med antropologiens aktuelle 
interesse for forskningshistorie og historiske

MUSHROOM CLUB
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Fig. 2. Pitt Rivers Museum i Oxford forener æstetik med illustrationen a f  en udvikling fr a  det simple mod det komplekst
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Fig. 3. Den etnografiske 
samling som den så ud fø r  
omordningen i 1938.
De gamle udstillinger med 
deres karakter a f  et
nografisk pidterkammer 
appellerede til fantasien . 
Pædagogiske var disse 
opstillinger imidlertid 
ikke, og der var ingen 
oplysninger at hente om 
tingenes betydning og 
oprindelse.
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studier i almindelighed, og i forbindelse med 
interessen for semiotik, dvs. læren om tegne
nes betydning, ser det imidlertid ud til, at de 
etnografiske museer igen kan komme i an
tropologiens søgelys. Der er en voksende in
teresse for »museumsarkæologisk« forskning, 
undersøgelser af samlingernes historie, udstil
lingernes æstetik, analyser af begreberne pri
mitiv kunst og eksotisme, moderne etnisk 
kunst osv. De seneste års udstillinger af så
kaldt primitiv kunst og dens betydning for eu
ropæisk kunst har yderligere skærpet inter
essen for sådanne etnografiske genstandes 
status og betydning, og for det etnografiske 
museums rolle for opfattelsen af de ikke-eu- 
ropæiske kulturers materielle frembringelser 
som henholdsvis kunst og brugsgenstande.

Set fra publikums synspunkt er der ingen 
tvivl om, at det etnografiske museum har 
skjulte muligheder, der kunne udnyttes langt 
bedre. Rundt omkring i verden investeres der 
i disse år milliarder af dollars, franc og D- 
mark i bygningen af nye museer, i bevaring af 
kulturarv, i kulturparker og museer for frem
mede verdensdele. Museerne som helhed og 
de etnografiske museer i særdeleshed med 
den symbolske og kulturelle værdi, de rum 
mer, har masser af endnu uudnyttede mulig
heder for at blive et vægtigt element i frem
tidens kulturdebat. Fortsættelsen af den civili
sationskritik, der har været fremherskende i 
firsernes samfundsvidenskabelige debatter er 
ét eksempel. I vor lokale sammenhæng er det 
oplagt at inddrage museet i diskussionen af de 
spørgsmål og problemer, der opstår når Dan
mark i disse år omdannes fra et etnisk ensar
tet samfund, til et samfund med mange for
skellige kulturer og livsformer. At masser af 
mennesker nu rejser til de fjerne egne af klo
den, som nogle af de mest »eksotiske« etno
grafiske genstande stammer fra, og at turist
industrien spås en rolle som økonomisk svær
vægter i fremtidens samfund, er blot endnu 
en ting at tage med i betragtning når den et
nografiske samlings aktuelle status og frem
tidige rolle skal defineres.

Hvordan man end vælger at placere sig i 
denne sammenhæng er der visse uomgænge
lige forudsætninger at bygge på: en samling 
af flere hundrede tusinde særdeles håndgri
belige genstande, en historie og en tradition.

Den allerførste begyndelse til det, der senere 
blev til Etnografisk Samling havde publikum 
lejlighed til at se i 1979 på udstillingen »Det 
indianske Kammer«. Den præsenterede en 
stor del af de genstande fra fjerne lande, som 
i 16- og 1700-tallet var indgået i den danske 
konges kunstkammer. Omkring tusinde gen
stande var blevet konserveret, ny-registreret 
og publiceret på grundlag af et større forsk
ningsarbejde.

I Nationalmuseets Arbejdsmark for 1962 
fortalte Kaj Birket-Smith samlingens historie 
frem til begyndelsen af tresserne, og under
stregede naturligt nok det danske museums- 
væsens fader, Christian Jürgensen Thomsen, 
som den markante skikkelse i samlingens hi
storie. Det kongelige Kunstkammer var blevet 
opløst i begyndelsen af 1800-tallet og de et
nografiske sager var overflyttet til Kunstmu
seet i Dronningens Tværgade. Her havde man 
gennemført det store og epokegørende ar
bejde med at ordne og klassificere genstan
dene, og i 1841 åbnede nyopstillingen af den 
etnografiske samling.

Også 4 homsen gik ud fra det evolutionisti
ske princip, der var fremherskende i tiden, og 
han blev på det arkæologiske område ver
denskendt for sin inddeling af den danske 
oldtid i sten-, bronze- og jernalder. Ikke desto 
mindre havde han særdeles avancerede idéer 
hvad det etnografiske angik. Hans drøm var 
at skabe et selvstændigt, almindeligt etnogra
fisk museum, som skulle vise brugsting fra 
dagligdagen og ikke kun sådanne kuriosite
ter, som havde præget kunstkammeret. Det 
skulle dække alle kulturer uden for Europa, 
og takket være Thomsen blev Danmark det 
første sted i verden, hvor denne idé kunne 
virkeliggøres. Samlingen var allerede da ble
vet ordnet efter en geografisk og emnemæssig 
inddeling, og en klassifikation af genstandene 
var blevet indbygget i de museumsnumre, der 
stadig benyttes.

Det bliver svært at overgå Thomsen i den 
begejstring og oplysningsiver, han udtrykte i 
billedet af den »storartede illustrerede kultur
historie«, som den etnografiske samling skulle 
udgøre. Som en billedbog skulle det være, 
hvor de forskellige ting skulle udgøre bogens 
blade og museets mure indbindingen.

Efter Thomsens død i 1865 kom der dårli
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gere tider for etnografien. Samlingen, der nu 
var blevet overflyttet til Prinsens Palais, kom 
under arkæologen J. J. A. Worsaaes ledelse, og 
det blev ikke, som Thomsen havde ønsket det, 
den mangeårige medarbejder kammerråd 
Steinhauer, der blev direktør for samlingen. 
Steinhauer havde indlagt sig fortjeneste som 
den, der havde stået for en stor del af op
stillingerne, og hans æstetiske smag må endnu 
i dag vække beundring, helt uanset klassifika
tionsprincipper og underliggende teoretiske 
holdninger. Worsaae skar derimod brutalt 
igennem de bestræbelser mod en nuancering 
af verdens kulturer, som havde ligget i Thom 
sens ordning, og inddelte kort og godt sa
gerne i »fortid« og »nutid«, med den hensigt 
først og fremmest at lade etnografika være 
illustrationsmateriale for tidligere udviklings
trin i den europæiske kültur.

I en senere periode mellem 1892 og 1921 
var etnografien en underafdeling af Dan
marks Oldtid, og havde det ikke været for 
Kristian Bahnson, havde den lidt en krank 
skæbne. Bahnsons tanker om samlingens ord
ning og præsentation faldt i tråd med Thom 
sens, og ligesom Thomsen havde han forbin
delser til andre europæiske museer og lod sig 
inspirere af kontakter til fagkolleger ude i 
verden. Men Bahnsons tid blev kort, han 
døde efter at have arbejdet med samlingen i 
kun fem år. Derefter kom der først for alvor 
bedre tider i 1921, da Thomas Thomsen over
tog ansvaret for det, der nu var blevet til Na
tionalmuseets fjerde afdeling. Kaj Birket- 
Smith var allerede da blevet tilknyttet museet, 
og det blev ham, der kom til at stå for over
flytningen af den store samling — indtil 
1870erne havde den været verdens største — til 
de 105 rum i Ny Vestergade. »Først her er det 
lykkedes helt at bryde med fortidens »kultur
stadier««, sagde Birket-Smith og udtrykte 
også dermed ønsket om at frigøre sig fra ud 
viklingstanken, som museet havde været bun
det til. Birket-Smith var påvirket af teorier, 
der byggede på en forestilling om, at kultur
elementer »vandrede«, spredtes fra et sam
fund til et andet, og et geografisk forløb blev 
grundprincippet i hans opstillinger. Flist og 
her blev den geografiske rækkefølge dog 
brudt, med det formål at »gå dybere, under
strege problemerne og give et almenfatteligt

indblik i videnskabelig arbejdsmetode«. I den 
forstand var Birket-Smith helt på linie med de 
ambitioner, man har i dag om at lade publi
kum få indblik ikke blot i færdige resultater, 
men også i de videnskabelige forskningspro
cesser, der ligger bag. Birket-Smith gjorde det 
gennem sammenlignende opstillinger af bl.a. 
eskimoiske samfærdselsmidler, arrangeret ef
ter typer. Det ville man ikke gøre i dag, men 
ambitionen om at vise den teoretiske hold
ning, der ligger bag den valgte opstillings
form, er ikke blevet mindre.

Det var i Birket-Smiths tid, at faget antro
pologi — eller etnografi som det dengang 
endnu kaldtes -  blev oprettet. Birket-Smith 
havde overtaget lederskabet af Etnografisk 
Samling i 1940 efter Thomas Thomsen, og 
han havde haft det i fem år, da der blev op
rettet en lærestol i etnografi ved Københavns 
Universitet. Antropologien, læren om menne
sket i kulturen, fødtes altså også her i landet 
som universitetsdisciplin inden for museets 
rammer, og de første ti kandidater, der blev 
uddannede i faget, gik til forelæsninger i Et
nografisk Samlings øvelseslokale i Ny Vester
gade 10. Museumsarbejdet og opfattelsen af 
den materielle kultur som et vigtigt videnska
beligt grundlag for studiet af fremmede kul
turer, prægede faget i de første femogtyve år 
op til midten af tresserne. Da begyndte der 
imidlertid at lyde andre toner. Under påvirk
ning fra verdenspolitiske begivenheder, de
batten om ulandsproblematik, der blev inten
siveret i disse år, og under indflydelse fra ti
dens krav om en aktualisering og demokrati
sering af museerne, blev der stillet store 
spørgsmålstegn ved værdien og rimeligheden 
af de gamle museumsopstillinger. Formidling 
blev et nøgleord, og i 1969 udkom den be
rømte kulturbetænkning 517, hvori man talte 
om muligheden af at gøre museerne »far
lige«, at gøre dem til samfundskritiske, enga
gerede debatorganer. Året før var studenter
oprøret på universiteterne begyndt, og i maj 
1969 afholdt Institut for Etnologi og Antropo
logi en debatuge, hvorunder fagets samfunds
mæssige og politiske rolle blev intenst disku
teret. Man talte kritisk om antropologiens vi
denskabelige status, og man lagde vægt på an
tropologens forpligtelser i forhold til sit 
»objekt« — de andre — de mennesker om
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Fig. 4. »Ghana idag«, en rigtig 60er-udstilling.

hvem, igennem hvem og med hvem man ind
hentede sin viden om de kulturelle variatio
ner og de samfundsmæssige forskelligheder i 
verden.

Fagets og den etonografiske samlings bo
fællesskab havde da allerede været ophævet i 
nogle år, og dét år var der meget langt mellem 
museet og antropologien.

Etnografisk Samling var dog ikke upåvirket 
af tidens strømninger, og i slutningen af tres
serne begyndte en serie særudstillinger med 
stærkt aktualitetspræg og en ny »formid
lende« udstillingsstil. »Ghana idag« var en af 
dem. Men universtitetsantropologien og m u
seet mødtes trods det ikke i den periode. I 
begyndelsen af halvfjerdserne, hvor den så
kaldte hårde marxisme herskede på universi
tetet, var museet nærmest et tabuområde, og 
materiel kultur paradoksalt nok noget i ret
ning af et skældsord. Studenterne kom ikke 
på museet, og sneg nogen sig derned alligevel, 
talte de ikke højt om det.

Det blev bl.a. kvindeantropologien og det 
politiske søgelys der med FN’s internationale 
kvindeår i 1975 kom på kvindens stilling i et 
tværkulturelt perspektiv, der igen bragte fa
gets teoretiske interesse sammen med museets 
udstillingsarbejde. »Verdens kvinder — kvin
ders verden« som blev vist i 1977 var blevet til 
i et ægte gruppearbejde med deltagelse af 
kvindegruppen på Institut for Etnologi og 
Antropologi og Etnografisk Samlings kvinde
lige ansatte. Den blev både en publikumssuc
ces og et opmuntrende bevis for, at der kunne 
komme noget frugtbart ud af et sådant samar
bejde.

I samme periode påbegyndte man den 
»museumsarkæologi«, som resulterede i ud
stillingen »Det indianske Kammer«. Den ville 
være blevet fortsat med en gennemgang af de 
meget store dele af samlingerne, der er ind
gået i Kunstmuseumsperioden, dvs. i »Thom- 
sen-tiden« op til 1865, hvis ikke fremtidspla
nerne havde taget en anden drejning.
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Udstillingen af kunstkammertingene var en 
idé og en udstillingsform, der bemærkelses
værdigt adskilte sig fra det udstillingsprincip, 
der var blevet det fremherskende i tresserne 
og begyndelsen af halvfjerdserne. Den for
midling, man efterlyste i denne periode, og 
den vægt man lagde på en pædagogisk udstil
lingsform og på aktualitet og politisk marke
ring, alt det glimrede ved sit fravær i Det indi
anske Kammer. Til gengæld blev denne ud
stilling for mange museumsgæster, forskere, 
kunsthistorikere og museumshistorisk inter
esserede en særdeles kærkommen fornyelse 
af den form, der da havde været den frem
herskende i nogle år. I nogles øjne havde man 
set rigeligt med industriprodukter, Coca 
Cola-skilte, markedsvarer og blikspande i en 
udstillingsform, der lagde megen vægt på det 
pædagogiske, men meget lidt på det kunst
neriske og æstetiske. Kunstkammerudstillin-

Fig. 5. »Verdens kvinder -  kvinders verden« fr a  1977 
forenede den teoretiske antropologiske interesse fo r  
kvindespørgsmål med en publiknmsvenlig udstillings
form. Plakaten er allerede nu samlerobjekt.

KVINDERS /  
VERDEN m

NATIONALMUSEET
Etnografisk Samling Ny vestergade 10 

September December 1977 DagliglHS Lørdag og Søndag 12 16 S

Fig. 6. En æstetisk og museumshistorisk præsentation a f  Etnografisk Samlings ældste genstande i udstillingen »Det 
indianske Kammer« fra  1979.
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gen blev rost for sin anvendelse af et udstil- 
lingsprincip, der gav den besøgende lejlighed 
til at forundres, til selvstændig fordybelse og 
nydelse af TINGENE, der nu igen var blevet 
det vigtigste efter årene med de mange plan
cher, landkort, firkantede politiske budskaber 
og naturalistisk tredjeverdens-slum bygget af 
gode danske brædder.

To holdninger stod over for hinanden. Til
hængerne af den ene ville have mange ting og 
færre plancher. »Elitære« kaldte modstan
derne dem. Tilhængerne af den anden ville

have tingenes betydningsindhold formidlet. 
»Fodformede« kaldte modstanderne dem.

Det er trukket skarpt op, og virkeligheden 
er heldigvis mere nuanceret.

En udstilling som »Folket bag Storisen« som 
i 1985 viste indsamlingerne fra Gustav Holms 
ekspedition til Østgrønland i 1880erne, vek
slede fra rum til rum, således at man både 
havde kort og forklarende tekster, men også 
montrer med ophobninger af ting, og opstil
linger, der først og fremmest skulle give en 
visuel oplevelse.

Det ny museum
Det er nyttigt — ja nødvendigt -  at have det 
historiske forløb i erindring når de nye ud
stillinger skal planlægges. I 1981 kom der en 
henvendelse til Nationalmuseet, som med
førte en radikal ændring i planerne for fort
sættelsen af den museumsarkæologiske gen
nemgang af samlingerne, der var begyndt 
med Kunstkammerudstillingen. Efter flere 
års nedbrydende beskæringer af de årlige 
budgetter gav et initiativ fra Egmont H. Peter
sens Fond anledning til, at man tog hele muse
ets fremtid op til ny-vurdering. Som bekendt 
resulterede denne planlægning af museets 
modernisering i et lovforslag, der i 1986 gav 
museet et stort beløb til ombygning og reorga
nisering af store dele af samlingerne.

Den gennemgribende ændring af de gamle 
udstillinger, Etnografisk Samling gennem 
mange år havde ønsket at gennemføre, kunne 
nu med ét lade sig gøre; og imens der i de 
kommende år bygges om og dækkes gårde 
over foregår den detaillerede planlægning af 
de nye etnografiske udstillinger.

I den samlede plan for Nationalmuseets 
fremtid er ordet »aktivt kulturcenter« blevet 
centralt for den rolle, man ønsker museet skal 
spille. Ambitionerne er at ændre det statiske 
billede af museet til et mere dynamisk, og at 
tilrettelægge tekst- og billedmateriale, udstil
linger og aktiviteter således, at de vil appellere 
til brug af samlingerne og museets øvrige til
bud på mange forskellige måder. Et muse
umsbesøg skal ikke være en éngangsforeteelse. 
Museet skal være et sted, man vender tilbage 
til, som man ideelt set søger oplysninger og

oplevelser i lige så hyppigt som man f.eks. be
søger sit folkebibliotek.

Den etnografiske samling, som skal under
kastes en total revision, skulle i det ny m u
seum gerne blive et dynamisk centrum for ak
tiviteter af mange forskellige slags: filmfore
visninger, optræden, musik, demonstration af 
kunsthåndværk, teaterforestillinger etc. Des
uden skal den blive et sted, hvor den besø
gende på egen hånd kan søge både grundig 
og lødig oplysning om enkeltting i samlin
gerne, om deres historie, og om de samfund 
og kulturer tingene stammer fra.

Idéen til en ny udstillingsform blev und
fanget med inspiration i det kendskab til den 
ny teknologis muligheder, Etnografisk Sam
ling indhentede i løbet af den tid projekterin
gen af det ny museum stod på.

Der vil være flere forskellige typer af ud
stillinger i det ny museum, og der vil være 
mulighed for at eksperimentere langt mere 
med udstillingsformer af forskellig slags. 
Større og mindre særudstillinger vil kunne 
udskiftes med hyppige mellemrum, og de vil 
spænde over et vidt spektrum, fra den pæda
gogiske udstilling, specielt henvendt til den 
store del af publikum, der udgøres af skole
børn, til den æstetisk eller kunstnerisk orien
terede udstilling, eller udstillingen om et spe- 
cialemne for en lille, særligt interesseret 
kreds.

I det ny etnografiske museum vil der være 
en attraktiv introduktion til samlingen og 
dens historie, og til de arbejdsområder etno
grafien beskæftiger sig med, i overensstem
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melse med Etnografisk Samlings målsætning: 
at skabe øget viden om, og forståelse af f rem 
mede kulturer.

G rundlaget for de skiftende udstillinger bli
ver en perm anent udstilling af så store dele af 
samlingen som overhovedet muligt, un d er  
hensyntagen til de fysiske begrænsninger og 
til bevarings- og konserveringskrav. Kom
paktudstillings- eller »open storage«-princip- 
pet bygger på den opfattelse, at samlingerne i 
så høj grad som muligt bør være tilgængelige 
for publikum. I opstillingen af tingene vil der 
naturligvis blive taget såvel æstetiske som mu- 
seumshistoriske, emnemæssige og geografiske 
hensyn, men plancher og fotostater vil der 
ikke være nogen af i denne type udstillinger.

Om de gamle udstillinger sagde Birket- 
Smith, at de gav et vist »pulterkam m erind
tryk«. Det var ikke positivt ment, og han 
havde sin tvivl om, hvordan »denne romantik 
virkede på den tilfældige besøgende, der 
næppe formåede at se skoven for bare træer«. 
Men han medgav dog, at »der var en vis stem
ning over den gamle opstilling med de tæt 
pakkede skabe«. De nye udstillinger skal ikke 
ligne pulterkamre, men de må gerne, som an 
tropologen James Clifford har udtrykt det, 
lade tingene beholde deres fascinationskraft, 
deres mangesidethed og m odstand mod ind
ordning i de båse, som vor kulturs skiftende -  
og mere eller mindre overlegne -  holdninger 
har forsøgt at placere dem i.

I kompaktudstillingerne vil der ikke være 
nogen ledsagetekst i umiddelbar tilknytning 
til de enkelte ting, kun et identifkationsnavn 
eller -nummer, og der vil ikke være fotogra
fier, der »forstyrrer« oplevelsen af tingene. 
Således følger m an i denne lille detaille smukt 
traditionen fra tredivernes udstillinger, hvor 
fotografier var anbragt som diapositiver i vin
duerne for ikke at tage plads op for tingene, -  
en indretning der dengang var udtryk for 
avanceret teknik.

En elitær udstillingsform vil nogle måske 
kalde kompaktudstillingerne, for hvordan 
skal den forudsætningsløse have en jordisk 
chance for at forstå og sætte sig ind i betyd
ning, funktion og oprindelse til de ting, hun 
ser.-' Men det er naturligvis ikke tanken at 
være elitær. Tværtimod bliver der i tilknyt
ning til de nye udstillinger flere oplysninger

og billeder end m an før har kunnet drøm m e 
om. Det er den ny teknologis m uligheder der 
gør, at m an overhovedet har tu rdet tænke på 
at betjene sig af kompaktudstillingsformen. 
De særlige egenskaber den  interaktive video har 
giver forhåbninger om, at m an med dette ud- 
stillingsprincip både kan tilgodese kravet om 
en demokratisk og formidlende udstillings
form, og samtidig lade opstillingerne og de 
enkelte ting være åbne for individuelle ople
velser og fantasiens spil.

Med inform ationer lagret i en database og 
en kombination a f  information og billeder, så
vel enkelt- som levende billeder, og desuden 
kort, grafik m.v. lagret på en interaktiv video
plade, kan den enkelte besøgende gå på op 
dagelse i tekst- og billedmængden efter egne 
ønsker og behov, efter individuelt vidensni
veau og særlige interesser. Det specielle ved 
den interaktive video er, at det dels er et m e
dium med meget stor lagringskapacitet -  der 
kan være 54.000 enkeltbilleder og et antal 
tekstsider af om fang som et større konversa
tionsleksikon på en enkelt pladeside -  og des
uden  at det er et ikke-lineært medium. I m od
sætning til f.eks. et video- eller lydbånd skal 
indholdet af en videoplade ikke opleves i en 
bestemt rækkefølge. Man kan »hoppe rundt«  
på pladen efter forgodtbefindende, og ved 
hjælp af en com puter styre sig vej gennem 
tekst og billeder efter egne valg. Med den 
rette s truk turer ing  af pladens indhold bliver 
det således muligt at tilfredsstille både den in
teresserede førstegangsbesøgendes, turistens, 
samlerens, den studerendes, skolebarnets og 
forskerens behov for oplysninger om tingene 
og det, de repræsenterer.

På sin vis er anvendelsen af den ny tekno
logi ikke nogen radikal ændring  i forhold til 
tidligere tiders udstillingskoncept. I trediver
nes udstillinger havde m an også ambitioner 
om, at der skulle være tilbud både for den 
tilfældige gæst og den  særligt interesserede 
forsker. Det nye medium er blot en mulighed 
for mere konsekvent at udnytte alt det, der 
hele tiden har ligget gemt i museets samlin
ger. Mediet er så nyt, at m an endnu  slet ikke 
kender alle dets muligheder, og det er ikke 
tanken her at gå næ rm ere  ind i dets tekniske 
fortrin. Det er tilstrækkeligt at nævne, at det 
også er en ud fordring  til antropologer og et-
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Fig. 7. »Folket bag Storisen«, mindeudstillingen i 1985 fo r  Gustav Holms ekspedition til Ø stgr/nland kombinerede 
den æstetisk-visuelle udstillingsstil med den mere pædagogiske.
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nografer i retning af at tænke de »historier« i 
bred forstand, der kan fortælles i tilknytning 
til tingene i anderledes baner. Man vil blive 
tvunget til at bryde sin tænkning i ord frem 
for billeder og i forløb, der foregår efter en 
ret linie, på samme måde som man som an
tropolog i felten ofte er tvunget til at gøre det 
i konfrontationen med kulturer, hvor skrift
sproget ikke har samme dominans som hos os, 
eller hvor det måske slet ikke eksisterer; og 
f.eks. i konfrontationen med folk, der fortæl
ler deres historie i myteform og ikke har 
samme tidsopfattelse som os.

I den forstand er mediet en uhyre spæn
dende udfordring. Det handler ikke om at 
gøre skolebørn og andre brugere til analfabe
tiske vidio’ter. Men den hastige udvikling af 
billedmediet, og den informationseksplosion, 
der i øjeblikket sker, er udfordringer der må 
tages op, også af museerne, og de kan føje en 
ny dimension til oplevelsen af museet.

Det helt afgørende er imidlertid, at mediet 
ikke fritager hverken den, der skal formidle 
sin forskning eller museumsgæsten for et valg 
og en stillingtagen til, hvilken type informa
tion man ønsker at bruge det til. Det fritager 
heller ikke for at være pædagogisk, tværti
mod. Det ny medium bliver taget i anvendelse 
fordi det er et indlysende bekvemt redskab til 
at udnytte de skjulte muligheder i samlin
gerne, og fordi det gør os opmærksom på 
nogle af vore mest grundfæstede vaner i må
den at kommunikere på. Ligesom det sker i 
mødet med mange af de kulturer, mediet skal 
bruges til at fortælle om, gør mediet i sig selv 
det nødvendigt at tænke i billeder frem for i 
ord, og i en kalejdoskopisk ordning af oplys
ninger, frem for en ordning, der lader op
lysningerne ligge efter hinanden som perler 
på en snor.

Mediet er derfor en virkelig udfordring, 
specielt i en etnografisk sammenhæng. Men 
det bliver stadigvæk tingene og det, de repræ
senterer, der bliver »budskabet« i det ny m u
seum, ikke mediet selv.

Men hvad repræsenterer tingene så? I antro
pologisk teori beskæftiger man sig i dag ind
gående med repræsentationens problem, dvs. 
med spørgsmålet om, hvorledes den fremstil
ling, vi giver af andre kulturer forholder sig

til virkeligheden, og hvorledes antropologiske 
forskningsresultater forklares og gengives. 
Antropologien er blevet selvkritisk, af og til 
måske overdrevent selvbeskuende. Men der 
er ingen tvivl om, at det er uhyre vigtigt at 
have spørgsmålet om formen og karakteren 
af den viden, vi præsenterer om andre kul
turer for øje, og at forholde sig kritisk til vore 
egne begrebers indflydelse på opfattelsen af 
»de andre«. Diskussionen føres omkring et
nografiske tekster, men den gælder i ikke rin
gere grad tings repræsentationsværdi og den 
teoretiske baggrund for opstillingen af en et
nografisk samling.

Tredivernes udstillinger, som nu er for
svundne, var opstillet ud fra en ganske be
stemt opfattelse af kulturens udvikling og 
sammenhængen mellem verdens forskellige 
dele. Birket-Smith har gjort rede for dette i 
mange af sine skrifter, og en del af hans te
orier er i dag forkastede eller modererede. 
Men tingene er her endnu, og indtil for et år 
siden stod de og fortalte deres historie. Eller 
rettere de fortalte to historier. Den ene om 
deres kulturelle oprindelse og den anden om 
den kulturelle sammenhæng de indgik i på 
museet. Den sidste kom ikke frem i udstillin
gen. Den lå som et underliggende budskab, 
en skjult ideologi.

De etnografiske sager står i vore museer 
som ikke-tekstlige vidnesbyrd om de frem
mede kulturer, og som sådanne kræver de en 
tekstlig kommentar, en brugsanvisning så at 
sige, en nøgle til en forståelse af det, de re
præsenterer. På samme måde som undersø
gelsesobjektet, den kultur man har sin op
mærksomhed rettet imod »bliver til« gennem 
den etnografiske tekst, bliver genstandenes 
oprindelseskulturer til igennem udstillingens 
arrangement. Derfor kan man undre sig lidt 
over, at den diskussion, der føres omkring et
nografiske teksters repræsentationsværdi ikke 
har fundet mere indpas i debatten om muse
erne. Måske skyldes det den traditionelle op
fattelse af, at man er på mere faktuel grund, 
så snart man har med genstande at gøre, end 
når det er sproglige formuleringer, man bru
ger i fremstillingen af sit objekt. Genstande er 
»facts«, »helt direkte kulturelle vidnesbyrd«, 
som en amerikansk museumsmand har sagt 
det, eller »de hårde kendsgerninger«, der bli

221



Fig. 8. Tingene vil stadig stå i 
centrum i det ny museum. De er 
her som repræsentanter fo r  »de 
andres« forskellige kulturer, men 
også som vidnesbyrd om vor egen 
kulturs skiftende opfattelser a f  
fremmede folkeslag.

ver tilbage når teorierne skiftes ud, som Bir
ket-Smith sagde det. Men sådan forholder det 
sig jo ikke. En ting er akkurat lige så åben for 
fortolkninger som en beskrivende tekst. En så 
enkel og »neutral« genstand som en flettet 
kurv kan opfattes og fortolkes som udtryk for 
et primitivt teknologisk redskab, som kunst
håndværk, som en brugsting der viser tilpas
ning til naturen, eller som en ting med en 
speciel symbolik i ornamentikken. Ligegyldigt 
hvor neutrale vi forsøger at være i vores præ
sentation af tingene, vil den altid foregå i en 
ramme, og rammen er i sig selv en medde
lelse.

Da den dengang nye etnografiske samling 
åbnede i 1938, samme år som der blev holdt 
international antropologkongres i Køben
havn, holdt Niels Bohr en tale for den ind
budte forsamling af antropologer. Han talte 
om »den erkendelsesteoretiske belæring som 
fysikkens seneste udvikling har givet os«, og 
understregede især dens påmindelse om det 
subjektive i al menneskelig bedømmelse. Selv 
fysiske fænomener afhænger af iagttagerens 
standpunkt, og i studiet af menneskelige kul
turer som de uhyre sammensatte fænomener, 
de er, gælder iagttagelsesproblemet i endnu 
højere grad.

Vore oplevelser er altid påvirkede af os selv 
som det oplevende væsen, og det gælder når 
vi indhenter oplysninger i fremmede kulturer 
såvel som når vi går på museum.

De ting, vi udstiller, er indsamlede ud fra 
skiftende kultur- og videnskabssyn, ingen af 
dem er neutrale vidnesbyrd om de kulturer, 
de stammer fra. Derfor repræsenterer de an
dres ting ikke kun »de andre«, men også den 
kulturelle sammenhæng, de er indsamlede i, 
og derfor kommer der også noget af vor egen 
historie med på videopladen. Dén historie vil 
være en del af budskabet til museumsgæsten, 
og også den vil blive forandret, igen og igen.
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SUMMARY

About exhibiting other peoples’ things
An ethnographic museum is an archive of the 
material culture of others. The objects are dis
played in the museum as representatives of 
their original cultures; but at the same time 
the forms of display and the selection of the 
objects reveal our own culture's view of the 
foreign cultures displayed. The ethnographic 
exhibits thus become representative in more 
than one context. Efforts will be made to de- 
monstrate this in the new displays which are 
now being planned.

1988 was the year when the Ethnographic 
Collection closed for a period of years. While 
the part of the National Museum which 
houses the collection is being reconstructed, 
new displays are being planned. The basic 
principle will be »open storage«, a form of 
display which gives the public permanent ac
cess to large parts of the collections. This form 
has been chosen on the assumption that the 
large quantities of documentary and pictorial 
material containing information about the ob
jects can be made accessible by a new medium: 
interactive video. This medium has great po
tential which has not yet fully been explored, 
and it demands a new way of structuring in
formation and illustrations, in order to use to 
the full its pedagogic and interactive possibil- 
ities. Its use is also a challenge to the anthro- 
pologists to organize the information in such a 
way as to break up linear and text-bound 
thinking in the presentation of cultures from 
which the objects come. The possibilities in 
this medium are an important background to 
the choice of the »open storage« form of dis

play, but the medium is not in itself the mess- 
age, and open storage will not be the only type 
of display in the new museum. There will be 
an introductory display, and also temporary 
special exhibitions, and the objects will contin- 
ue to be the central focus.

In the planning of future exhibitions the 
history of the collection will be taken into ac- 
count to a significant extent. This goes right 
back to the Kunstkammer of 1650, and up 
until the 1870s Denmark had one of the 
world’s largest ethnographic museums. Its 
history -  and in particular the history of the 
last 30 years -  shows how changing theoretical 
and political attitudes have influenced the 
form and subject of displays. But it is to be 
hoped that the new display-principles can in- 
corporate a museum-historical dimension in 
the presentation, and the aim will be to give 
the public insight into the theoretical attitudes 
which underlie the displays. In this way the 
renewal of the displav of the Ethnographic 
Collection will also become a cause of reestab- 
lishment of connections with the university 
discipline of Anthropology. As in other places 
in the world the subject arose within the 
framework of the museum, and Kaj Birket- 
Smith became its first Professor in 1945; but in 
recent years the discipline’s interest in the m u
seum has become much less strong. The new 
museum first and foremost offers a greatly 
extended opportunity to the public, but it is to 
be hoped that it will also be able to sustain the 
growing anthropological interest in museum- 
history and material culture.
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