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K.G.KAABER 65 ÅR
14. September 1976

Lederen af Holbæk Amts Sparekasse, Sparekassedirektør, cand. polit.
K. G. Kaaber kan den 14. September 1976 fejre sin 65 Aars Fødselsdag.
Sparekassedirektør Kaaber er født i Kolding. De tidligste Barndomsaar oplevede han i København, indtil Faderen efter Genforeningen blev
forflyttet til Haderslev, og saa blev det til Skolegang i Haderslev Kate
dralskole, og det blev fra denne Skole, at Kaaber efter at have fulgt den
matematisk-naturvidenskabelige Linie, i 1930 udgik som Student.
De første Studieaar foregik i Aarhus og derefter ved Københavns
Universitet og afsluttedes her i Februar 1939 med statsvidenskabelig
Embedseksamen.
Efter bestaaet Embedseksamen havde Kaaber en kortvarig Ansættelse
i Landsskatteretten, hvorefter han blev ansat i Statens Sparekassetilsyn,
hvor han i 1944 blev udnævnt til Inspektør. Under sin Ansættelse i
Sparekassetilsynet fungerede han samtidig som Sekretær for Forstan
deren for Herlufsholm.
1. Oktober 1956 blev Kaaber ansat som Direktør for Holbæk Amts
Sparekasse, og i denne Stilling kan han i Aar, efter 20 Aars fremsynet
Indsats, med berettiget Glæde se den gamle traditionsrige Sparekasse
placeret som et fuldt udbygget moderne Pengeinstitut.
Men det blev ikke blot Sparekassen, der kom til at nyde godt af
Kaabers Viden og Evner. Samme Aar som Tiltrædelsen i Sparekassen
blev Kaaber indvalgt i Historisk Samfund for Holbæk Amts Bestyrelse,
hvor han straks fik overdraget Posten som Kasserer, og Aaret efter, i
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1957, blev Kaaber valgt som Formand for Museet for Holbæk og Om
egn. I Kraft af sin medfødte Realitetssans og store historiske Viden blev
Kaaber de to Foreninger en værdifuld Støtte.
Mønter har Direktør Kaabers store Interesse, og hans Viden om
Mønter og de historiske Slutninger, som han drager ud fra hver enkelt
Mønts Fremkomst ned gennem Tiderne, er anerkendt af Numismatikere
Verden over.
Historisk Samfund for Holbæk Amt, denne Bogs Medarbejdere og
mange andre Gratulanter vil med dette Festskrift bringe en Lykønskning
paa 65 Aars Dagen til en af Numismatikkens Førstemænd og bede Spa
rekassedirektør K. G. Kaaber modtage vor Hyldest for kulturelt Virke
som Numismatiker, Museumsmand og Historiker igennem 20 Aar.

1. Estrup.

q

TABULA GRATULATORIA

C. greve Ahlefeldt-Laurvig, Løvenborg.
Jørgen greve Ahlefeldt-Laurvig, Eriksholm.
Beth Albeck, Holbæk.
Palle Alsfelt, Gentofte.
Alb. Andersen, Skalborg.
C. H. Andersen, Holbæk.
Helmer Munch Andersen, Kastrup.
Anni og John Andersen, Hillerød.
K. H. Andersen, Holbæk.
Kjeld Andersen, Holbæk.
Niels Anhøj, Tølløse.
Else Asmussen, København.
Gustav Asmussen, Vodskov.
Inge og Ernst Axboe, Holbæk.
Trolle H. Bagger, Kalundborg.
Leif Bahn, Tølløse.
Jørgen Bavnhøj, Holbæk.
C. J. Becker, København.
Erik Bendixen, Uppsala.
Kirsten Bendixen, København.
Willy Bengtsson, København.
Helle og Otto Bentsen, Vallekilde.
Sten Bornæs, Hillerød.
Brinch, Holbæk.
Niels Bruun, Roskilde.
Evald Brønd, Bagsværd.
Einar Brønno, Kalundborg.
Svend Bue-Madsen, Stigs Bjergby.
Lisbeth Bukhave, Vipperød.
R. Busschou-Rasmussen, Sønder Jernløse.
V. Bysøe, Holbæk.
Jørgen Bøgeskov, København.
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Bertha og Ejner Carlsen, Svinninge.
P. Causse, Holtug.
Anders Christensen, København.
Ebbe Christensen, Hørsholm.
Gudrun Christensen, Gislinge.
J. L. Østergaard Christensen, Holbæk.
K. B. og J. Christensen, Jerslev Sj.
Karen Christensen, Kalundborg.
Karl E. Christensen, Grindsted.
Mette Skov Christensen, Jyderup.
Poul Christensen, Holbæk.
Finn Christiansen, Holbæk.
Niels A. Christiansen, Roskilde.
Tage E. Christiansen, København.
A. Christophersen, Helsinge.
Johanne og Einer Nysted Christophersen, Holbæk.
Peter Balslev Clausen, Hellerup.
Irma Clemens, Holbæk.
M. Dalgas, Holbæk.
B. Dalskov, Holbæk.
Knud P. Danø, Holbæk.
Karsten Davidsen, København.
Fr. Def-Petersen, Jægerspris.
Lars Dinesen, Kundby.
A. Duetoft, Holbæk.
Th. Engquist, Kalundborg.
Tim Eriksen, København.
<
Karen og Iakob Estrup, Kongsdal.
Finn Falck, København.
L. B. Falster, Holbæk.
Peter Flensborg, Gentofte.
Susanne og Orla Fonnesbech-Wulff, Vesterbygård.
N. H. Frandsen, København.
F. O. Frederiksen, Holbæk.
Knud E. Frost, Hafrsfjord.
V. Frølund, Holbæk.
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Morten H. Gad, Farum.
Georg Galster, København.
K. Geleff, Sønderborg.
Erik Gerved, Gentofte.
P. V. Glob, København.
Anert B. Gravang, Frederiksberg.
Søren Gregersen, Skamlebæk.
Clara von Arnold Grøn, Dyrehavegård.
K. Gudmundsen, Skalborg.
Gudnitz, Tanumshede.
V. Sperling Gustafson, Faxe Ladeplads.
Mogens Haar, Korsør.
J. Hagemann-Petersen, Kalundborg.
Kurt Hamann, Holbæk.
Erik Hammersgaard, Glostrup.
Aksel Hansen, Holbæk.
Alfred Hansen, Hørby.
Arne Hansen, Torslunde.
Ernst Hansen, Holbæk.
Frede Hansen, Odense.
Gudmund Hansen, Valby.
Helene Hansen, Kalundborg.
J. og E. Hansen, Holbæk.
Jan Hansen, Corona.
John Edv. Hansen, Mørkøv.
Jørgen Hansen, Holbæk.
Leo Hansen, København.
M. Vissing Hansen, Ubby.
Ulla Lund Hansen, København.
Hans Otto Harck, Sorø.
Peter Henriksen, Torslunde.
Kinne og Jens Hermann, København.
Knud Aage Hermann, Faaborg.
Egon Hillebrandt, Birkerød.
Hillman, Udby.
Ib Hjorth, København.
11

J. v. d. Hoek, Holbæk.
Henning Holgersen, Vanløse.
Anne og Johan Chr. Holm, København.
Bjørn Holm, Virum.
Poul Hedegård Holm, København.
Gitte Høy, København.
Henrik Høyer, Smidstrup.
Arne Iversen, København.
Folmer Jacobsen, Holbæk.
Frode Jacobsen, Vipperød.
Ole Jacobsen, Gent.
V. Jaksland, Holbæk.
Agnete Jensen, Kundby.
Arne Grip Jensen, København.
Arne Ramberg Jensen, Hillerød.
Else Storm Jensen, Nykøbing Sj.
Eva Sander Jensen, Holbæk.
Frank Grønborg Jensen, Kastrup.
G. Kargaard Jensen, Holbæk.
H. Jensen, Svinninge.
Ingemann Jensen, Tølløse.
Jens Jensen, Holbæk.
Johs. Jensen, Holbæk.
Jørgen Steen Jensen, København.
Knud Jensen, Rudkøbing.
P. Mejer Jensen, Søndersted.
Per Jensen, Brønshøj.
Per Jensen, Kirke Hyllinge.
Uno Barner Jensen, Farum.
Willy Jensen, Hjembæk.
Lone og Claus Branner Jespersen, Dalby.
Bent Johansen, Holbæk.
Christian Johansen, Aalborg.
Marie Johansen, Mørkøv.
Ole Juul, Stestrup.
Carl Jørgensen, Risskov.
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Carsten Schou Jørgensen, Store Heddinge.
Erik Jørgensen, København.
Flemming H. Jørgensen, Holbæk.
Helmer Jørgensen, København.
Knud Jørgensen, Holbæk.
Leif Jørgensen, Kastrup.
Lise og Poul V. Jørgensen, Nykøbing Sj.
Liszie og Ove Bruun Jørgensen, Undløse.
Mogens Schou Jørgensen, København.
Poul Slott Jørgensen, Holbæk.
Th. Jørgensen, Holbæk.
Helge Kierkegaard, Lystrup.
Mogens Klareskov, Holbæk.
Georg Knudsen, Kvanløse.
A. J. Kristensen, Holbæk.
Frede Kristensen, Holbæk.
J. Kristensen-Elsøe, Espergærde.
Gerda Kristiansen, Slagelse.
J. Kristiansen, Holbæk.
S. A. Kristiansen, Skals.
H. K. K. Kruse, København.
Jørgen Langkilde, Holbæk.
J. Lapp, Holbæk.
Erik Larsen, Holte.
Gert Larsen, København.
Hanne og Ebbe Larsen, Rørvig.
Helge Larsen, Tjebberup.
Helmer Larsen, Holbæk.
Inger Wolf Larsen, Holbæk.
Jens Kr. Larsen, Skive.
K. Munkholm Larsen, Asnæs.
Kristiane Larsen, Mørkøv.
Lennart Larsen, København.
Søren Larsen, Virum.
Ase og Helge Larsen, Holbæk.
Cilia Lassen, Orø.
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Finn H. Lauridsen, Abyhøj.
Grethe Laursen, Vipperød.
Svend Laursen, København.
C. N. Ledager, Holbæk.
C. A. V. lensgreve Lerche-Lerchenborg, Lerchenborg.
Fritze Lindahl, København.
Kirsten Lindhard, København.
Eyvind Lippert, Tuse.
Ebbe Lomborg, København.
Finn Ludvigsen, Holbæk.
H. Lundgaard, Kalundborg.
Niels Lundsteen, Ringsted.
Per Lysdahl, Hjørring.
Alex I. Madsen, Stubbekøbing.
Erik Meinecke Madsen, Nørre Asmindrup.
Inger Madsen, Holte.
Otto Madsen, Vanløse.
Ase Mai, Holbæk.
Hans P. Matthiessen, Rødovre.
Chr. Meldgaard, Holbæk.
C. M. Menzel, Birkerød.
Jerry Meyer, Brønshøj.
Peter Michelsen, Lyngby.
Bent S. B. Mikkelsen, Brabrand.
I. A. Mikkelsen, Jyderup.
Iohan Stampe Mikkelsen, Odense.
Lene Mikkelsen, Albertslund.
Knud Morsby, Lyngby.
Einer Mortensen, Holbæk.
M. Mortensen, Hadsund.
C. C. Müller, Asnæs.
Henning Møller, Tølløse.
Agnete Neerup, Nykøbing Sj.
George Nellemann, Lyngby.
Hans Neumann, Haderslev.
Claus Nielsen, Ringsted.
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Henning Nielsen, Holbæk.
Herbert Nielsen, Nykøbing Sj.
Johs. Nielsen, Ugerløse.
Jørgen B. Nielsen, Næstved.
Jørn Nielsen, Nykøbing Sj.
Karen A. Nielsen, Raklev.
Karen Mose Nielsen, Holbæk.
Keld Nielsen, Holstebro.
Leif Chr. Nielsen, København.
Preben Nielsen, København.
Viggo Nielsen, Audebo.
Vilfred Nielsen, Esbjerg.
Claus Nielson, Horsens.
Otto Olesen, Hellerup.
Alf Olsen, Udby.
Arne Olsen, Vallekilde.
Børge Geert Olsen, Kelleklinte.
Gunnar Olsen, Nykøbing Sj.
K. Henning Olsen, Holbæk.
Olaf Olsen, Alrø.
Zander Olsen, Holbæk.
Georg Oppermann, Holbæk.
Lilli og William Panduro, Gammel Harløse.
Jan Pauck, Glostrup.
Boje Pedersen, Kalundborg.
Esbern Pedersen, Kalundborg.
Eskild Pedersen, Ubberup.
Harald Reinh. Pedersen, Mårup.
Ingrid Pedersen, Holbæk.
L. J. Pedersen, Mårsø.
Leo R. Pedersen, Nykøbing Sj.
Ole H. Pedersen, Holbæk.
Preben Pedersen, Holbæk.
Willy H. Pedersen, København.
Eric Pehrsson, København.
Jørgen Pernø, Dragør.
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Bent Petersen, Albertslund.
Esbern Petersen, København.
Jørgen Petersen, Holbæk.
Thorkild Petersen, København.
Walther Petersen, Ugerløse.
Wolmer Petersen, Nykøbing Sj.
Iørn Piø, København.
K. Plejdrup, Holbæk.
H. H. Poulsen, Holbæk.
Henning Poulsen, Store Heddinge.
Peter Preuss, København.
Th. Ramskou, København.
A. Rasmussen, Abyhøj.
Arne Bruun Rasmussen, København.
Bjarne Hjorth Rasmussen, Kastrup.
Finn Rasmussen, Vanløse.
Gunnar Rasmussen, Nykøbing Sj.
J. Bro Rasmussen, Kundby.
J. O. Rasmussen, Holbæk.
Jens Otto Rasmussen, København.
Jens R. Rasmussen, København.
Johs. Rasmussen, Rødby.
Poul Rasmussen, Nykøbing Sj.
Ruth og Frank Rasmussen, Holbæk.
Yvonne og Ole Refstrup, Odense.
Peter B. Risom, Valby.
Marianne Ritzau, Brabrand.
Steen H. N. Rose, København.
Karsten Rubin, Hårslev.
S. Rud-Petersen, Nykøbing Sj.
Max Røhling, Holbæk.
Børge Rønne, Virum.
Kaj Schaumann-Hansen, Randers.
O. Schelde, Sorø.
Gerda og Laurids Schrøder, Kalundborg.
L. Schultz-Jørgensen, Holte.
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Peter Seeberg, Viborg.
Frovin Sieg, Ulbjerg.
Hugo Skovgaard, Holbæk.
Inge og Tham Skovgaard, Holbæk.
Børge Skødstrup, Tuse.
Axel Steensberg, Valby.
Hjejl Resen Steenstrup, København.
Aase og Bent Storm-Hansen, Holbæk.
Ole Sylvest, Fårevejle.
Jørgen Sømod, København.
Dagny Sørensen, Holbæk.
Karl Sørensen, Holbæk.
Orla Sørensen, Grenå.
Søs og J. Tarp, Holbæk.
Arne Thomassen, Holbæk.
Bent Holm Thomsen, Mårsø.
Esther Thomsen, Holbæk.
Gudrun Thomsen, Holbæk.
Ole Thorkilgaard, Holbæk.
Ida Timm, Aggersvold.
Fritz Treschow, Torbenfeldt.
S. Uldall, Holbæk.
Julius A. Lashley Vallet, København.
Volmer Vejlø, Kalundborg.
O. P. Vendeltoft, København.
Henrik Vensild, Rønne.
Christian Waagepetersen, Kalundborg.
Jess de Waal, Holbæk.
Erik Fr. D. Weinreich, Kalundborg.
Otto Weng, Holbæk.
Tage Wiberg, Kundby.
Inger Wiuff, Kalundborg.
Lise Wodskou, Vanløse.
Søren Wolstrup, Holbæk.
Ib Worm, København.
Tage Worsaae, Jungshovedgård.
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Anders Øer, Gørlev Sj.
Elisabeth Østbjerg, Holbæk.

Aalborg historiske Museum, Aalborg.
Amagerlands numismatiske Forening, Dragør.
Andelsbanken A/S, Holbæk-Afdeling, Holbæk.
Den antikvariske Samling, Ribe.
A. M. Bjørns Eftf. A/S, Holbæk.
Dansk Folkemindesamling, København.
Dansk Folkemuseum, Brede.
Dansk numismatisk Forening, København.
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Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Arkiv, Fredensborg.
Guldstuen, København.
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Historisk Samfund for Præstø amt, Næstved.
Det historiske institut ved Københavns Universitet, København.
Hjortholm Kostskole, Fuglebjerg.
Holbæk Bibliotek, Holbæk.
Holbæk private Realskole, Holbæk.
Gert Hornungs Mønthandel, København.
Kalundborg Bibliotek, Kalundborg.
Keld Foto, Holstebro.
Kolding Kommunebiblioteker, Kolding.
Kulturhistorisk Museum, Randers.
Køge Museum, Køge.
Langelands Museum, Rudkøbing.
Lærestolen i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet, Højbjerg.
Museet Falsters Minder, Nykøbing F.
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19

MØNTERNES VIDNESBYRD
Numismatik - arkæologi - historie
Af Kirsten Bendixen

Når vi holder gamle mønter i vor hånd og nøje betragter deres billeder
og indskrifter, kan fortiden pludselig blive os meget nær. Levende og
direkte bringer de bud om forlængst afdøde stormænd, der var med til
at skabe historie og styre verdens gang. De fortæller om krig og fred,
om fattigdom og velstand, om handel og kontakt, om kunst og kultur.
For at vi kan aflokke dem det rette budskab, må der dog tit gå vanske
lige og omfattende undersøgelser forud. At skrive mønthistorie kræver
megen tålmodighed. Formår man imidlertid at trænge ind i gåderne,
viser mønterne sig at være fremragende historiske kilder, der både kan
supplere den viden, vi kan hente i de skriftlige kilder til en periode, og
bringe selvstændige bidrag. Såvel for arkæologer som for historikere
kan møntfund være af den største betydning for deres arbejde. Særligt
væsentlige er mønternes vidnesbyrd naturligvis om de afsnit af historien,
hvor andre kilder ikke flyder altfor rigeligt, således f. eks. Danmarks
vikingetid og ældre middelalder, hvorfra de fleste eksempler vil blive
hentet i det følgende L

1. Mønter som dateringsmiddel
De oplysninger, som både arkæologer og historikere først og fremmest
ønsker, at møntfund skal give dem, er sikre holdepunkter for dateringer.
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Det første spørgsmål, man stiller til en funden mønt, vil være:

a. HVORNÅR BLEV MØNTEN PRÆGET, OG HVOR BLEV DEN
PRÆGET?
En arkæolog ønsker selvfølgelig så præcis en datering som mulig af sit
fundkompleks, og er han så heldig at finde en mønt, håber han, at han
her har et sikkert bevis. Det har han desværre sjældent. Mønter kar
naturligvis afgive meget vigtige historiske vidnesbyrd, men for at de kan
gøre virkelig nytte, kræver det store specialkundskaber hos dem, der
spørger - og megen varsomhed. Det nytter ikke, at arkæologen erin
drer, at en udmærket numismatiker for c. 10 år siden placerede netop
denne mønt, man nu står med, f. eks. i 750’erne, for måske er der lige
udkommet en ny artikel, der overbevisende på grund af meget nyt ma
teriale rykker den frem til 775. Sådanne omdateringer kan ikke undgås,
efterhånden som vor viden vokser, og de kan have vide perspektiver,
fordi de flytter andre mønttyper med sig, både fra det samme og fra
andre geografiske områder. Arkæologen gør altså klogt i at gå til numis
matikeren for at få hjælp til dateringen. Er møntforskeren velorienteret
i sit fag, kan han give svar på de nyeste dateringer af den pågældende
mønttype, men det er langt fra sikkert, at dateringen er så præcis, som
man kunne ønske sig. Engelske »sceattas« fra 600- og 700-tallet f. eks.
har en dateringsmargin, der ikke er mindre end 20 år. Heldigvis er dette
dog ofte tilstrækkeligt til at hjælpe en udgraver, medens en historiker
helst vil have selve prægeåret - og det kan være umuligt at fastslå. For
uden prægetidspunktet skal man gerne samtidig give svar på præge
stedet. Her har forskningen for den ældre middelalders vedkommende
gjort store fremskridt i de senere år, men naturligvis er langt fra alle
gåder løst.
Har man imidlertid med tilpas forsigtighed fået fastslået, hvor og
hvornår mønten er præget, så melder straks det næste spørgsmål sig:

b. HVORLÆNGE EFTER PRÆGNINGEN BLEV MØNTEN NEDLAGT
ELLER TABT?
Spørgsmålet om, hvorlænge mønten har cirkuleret, kan i de fleste til
fælde kun besvares omtrentligt, og man må huske på, at de alminde
ligste mønter, præget i store oplag, er de hyppigst fundne, og at netop
de som regel har den længste omløbstid og derved bliver usikre som
dateringsmiddel. Ud fra såvel ren numismatisk som historisk og arkæo22

logisk viden tilsammen kan man dog nå en vis sandsynlighed, og også
det kan være en god hjælp.
Man må også gøre sig klart, når man spørger det numismatiske mate
riale, at det er meget uensartet. Vi kan være heldige at stå med en
romersk kejsertidsmønt med kejserens portræt, fuldt læseligt navn,
måske regeringsår og oplysning om prægested - så er vort første spørgs
mål straks besvaret, og vi kan nøjes med at filosofere over, hvorlænge
den har været i omlob. Men det kan også være en middelaldermønt,
der kun giver nogle få af disse oplysninger eller slet ingen. Den kan
være udstyret med et symbolsk eller stedfortrædende kongeportræt og
ingen eller helt meningsløse omskrifter, så vi ikke på mønten kan læse
regentnavn eller møntsted, og så er det straks meget sværere.
For at få hold på vikingetidens og den tidlige middelalders møntmate
riale, må man, som den svenske forsker Brita Malmer gør det for de
ældste nordiske og f. eks. irlænderen Michael Dolley for de angelsaksiske mønters vedkommende, underkaste hver mønt en meget nøje gransk
ning med hensyn til tekniske detailler som blanket, randbehandling,
vægt, stempelstilling og metallets lødighed. Dernæst må man i enkelt
heder studere motiverne på mønternes for- og bagsider, deres eventuelle
forskellige kombinationsmuligheder og stempelforskelle inden for samme
type. Ved hjælp af stempelstudier kan man ofte opstille en relativ kro
nologi, idet prægetekniken i Antik og Middelalder, hvor man har det
ene stempel sat fast f. eks. ned i en træblok, det andet løst i hånden,
bevirker, at det løse stempel, på hvilket prægehammerens slag falder,
slides hurtigst. Det må derfor udskiftes, således at der til ét fastsiddende
forsidestempel f. eks. skal bruges tre løse bagsidestempler. Da det hele
naturligvis blev graveret med hånden direkte i stemplerne, kan de tre
løse stempler ikke undgå at opvise variationer, selvom de er af samme
type. Stempelslid på forsidestemplet og brugsslid på de fundne mønter
kan så hjælpe med til at finde den rette relative kronologi, som kan danne
udgangspunkt for forsøget på at finde den absolutte kronologi.
Hvis man skal finde frem til prægestedet for en møntgruppe, må man
foruden de tekniske undersøgelser naturligvis også studere fundkoncen
trationer, idet det er rimeligt at antage, at denne koncentration, hvor
det drejer sig om et lands egne mønter, er størst nær udmøntnings
byen.
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For således at få placeret udmøntningsstedet for de ældste nordiske
mønters vedkommende, undersøger Brita Malmer 2 nøje fundforekom
sterne og sammenholder hermed mønternes egne udsagn. De tekniske
undersøgelser af mønterne med hensyn til vægt, diameter, stempelstilling
m. m. viser, at de allerældste mønter har så mange lighedspunkter, at de
må være fremstillet inden for det samme område.
En af hovedtyperne i møntgruppen, der ret nøje efterligner Karl den
Stores mønter fra den vigtige handelsby Dorestad, gør det absolut rime
ligt at foretrække Syddanmark som prægested. Da som nævnt de tekni
ske detailler peger i retning af, at hele møntgruppen med alle de for
skellige kombinationsgrupper, som Brita Malmer har kunnet opdele ma
terialet i efter møntmotiverne, skal holdes sammen, så må man anbringe
hele .gruppen af de nordiske vikingetidsmønter i Syddanmark. Det natur
lige prægested her kan kun være Hedeby, der var i handelsforbindelse
med Karolinger-riget og områdets største by. Imod dette syntes, da bogen
blev skrevet for nogle år siden, den omstændighed at tale, at de såkaldte
billedrige mønter i gruppen ikke var fundet i Danmark. Nu er der imid
lertid fundet ét eksemplar med skibsfremstilling i Okholm nær Ribe.
De billedrige typer er absolut talrigst repræsenteret i Birkas grave, og
der er langt mellem Hedeby og Birka, selv om de var forbundet med
en handelsvej.
I forsøget på at få en forklaring på fænomenet undersøger Brita Mal
mer, om der skulle være et eller andet specielt forhold, der gør sig gæl
dende, da det jfr. det lige sagte passer dårligt at henlægge disse mønters
udmøntningssted til Birka. Det er metodisk meget vigtigt, at man her
ikke udelukkende skal tage hensyn til fundkoncentrationen, som den
ældre forskning har gjort det, men at B. M. ser sig om efter andre anven
delige kriterier, da fundenes umiddelbare løsning ikke kan forliges med
de indgående tekniske undersøgelser. En nøjere undersøgelse af fund
omstændighederne har så givet det interessante resultat, at de billedrige
typer udelukkende findes i kvindegrave og er forsynede med gennem
boringer eller øskner til ophængning, de er med andre ord ikke længere
betalingsmiddel, men smykker eller amuletter og har ikke været repræ
sentative for pengeomløbet på nedlægningstidspunktet.
Som man kan se, ligger der ofte en langsommelig og vanskelig proces
bag, før der kan gives svar på spørgsmålene: prægetid og prægested.
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At selve den numismatiske metode har haft stor betydning for behand
lingen af arkæologisk fundstof er vor berømte arkæolog C. J. Thomsen
et eksempel på. Det er nemlig Thomsens numismatiske træning, der er
den direkte forudsætning for hans systematiske studier af danske old
sager, der bl. a. førte til opstilling af treperiodesystemet. Han overførte
sine erfaringer fra katalogisering af mønter på grundlag af billedfrem
stillinger, ornamentikkens udvikling, typeforandringer, såvel som sin
store forståelse for samlede funds betydning, til studiet af den forhisto
riske nordiske arkæologi, der hidtil dels havde været præget af den litte
rære forskning, især af sagaerne, dels af indsamling af genstande for
trinsvis efter det princip, at kostbare, sjældne og kuriøse ting skulle
indgå i kongens skatkammer. Numismatisk videnskab har altså her fået
en overordentlig stor betydning for arkæologien ved at lægge hoved
vægten på selve genstandene og bringe dem ind i et kronologisk system.
Som Thomsen knapt og klart formulerede det som et slags valgsprog:
»Først sagerne - siden skrifterne« 3.

2. Møntskatte
a. MØNTFUNDS BIDRAG TIL KENDSKABET OM EN PERIODES
MØNTPOLITIK
Et godt kendskab til møntpolitik gennem tiderne er absolut nødvendigt,
hvis man virkelig vil få mønterne til at tale. Sådanne oplysninger kan
dels hentes i skriftlige kilder, dels kan de udledes af selve møntfundene.
Skattefund kan ud fra deres indhold og sammensætning fortælle om
pengeforholdene i det land, hvor de er fundet. Der, hvor man selv
producerede mønter, var man indstillet på pengeøkonomi og tog mod
mønterne efter det stadig gældende princip: man talte dem simpelthen
op og beregnede priser efter så og så mange stykker. Møntmesteren
garanterede kvaliteten, staten at mønterne var gyldigt betalingsmiddel.
For at give møntherren en indtægt fastsattes mønternes kurs således,
at deres pengeværdi var højere end deres metalværdi. For at få mest
muligt ud af sit møntmonopol begrænsede møntherren yderligere møn
ternes gyldighedstid og krævede dem med mellemrum ombyttet mod af
gift. Pengene bliver på denne måde tids- og stedsbegrænsede, de er ikke
kun omsætningsmiddel, men samtidig »skattepenge«, altså genstand for
beskatning.
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Under et sådant fuldt udviklet feudalt møntsystem betaler det sig ikke
at have flere penge end nødvendigt til at klare det daglige behov, man
tesaurerede ikke en kapital i mønt, og følgelig er møntskattene fra så
danne områder få og små. I den ældre middelalder var der imidlertid
store europæiske områder, der ikke selv udmøntede, herunder Germa
nien, hvor man i århundreder klarede sig uden egne mønter. De frem
mede pengestykker, man modtog som betaling ved handel, vurderedes
efter deres vægt. En møntvægt var derfor en nødvendig genstand for
alle handlende og indgår ofte i de store blandede skatte, der er karak
teristiske for ikke-udmøntende lande. Forholdene i Skandinavien i vi
kingetiden ligner ganske de ældre germanske. Man tillagde her ikke
mønterne nogen egenværdi, men betragtede dem blot som betalings
sølv på lige fod med andre former for sølv: smykker, barrer og ringe.
Man lagde ikke vægt på, hvorfra mønterne kom, eller hvor gamle de
var, blot de var af sølv, var man tilfreds. Mønterne var med andre ord
»værdimønt« og evigtgyldige.
Det er den svenske forsker Sture Bolin 4, der har hovedæren af at
have kastet lys over disse forhold. Han har klart vist, hvorledes fundene
afslører de to vidt forskellige økonomiske systemer, der herskede inden
for forskellige dele af Europa. Systemerne kan iøvrigt også i perioder
afløse hinanden indenfor det samme geografiske område. Således viser
skattefund, at de feudale forbud mod cirkuleren af fremmed mønt her
sker i Danmark fra 1075 til henimod 1300. Før og efter er der masser
af udenlandsk mønt i omløb.
Naturligvis har Bolins ideer ikke stået uimodsagt, men stort set kan
man nok regne med, at det billede, han tegner af forholdene i vikinge
tid og ældre middelalder er rigtig. Her samarbejder arkæologi og numis
matik perfekt og giver os oplysninger, som er afgørende for forståelsen
af de økonomiske forhold. De skriftlige kilder til belysning af disse pro
blemer er ikke nær så talende, men naturligvis er nogle af dem strejfet
i bevaret historisk materiale. F. eks. ved man for Englands vedkommen
de, at kong Edgar indførte en møntreform 975. Fra da af ophørte alle
de ældre mønter at have gyldighed, og det er nyttig viden at have for
arkæologen. Når man prøver at forene de skriftlige og de arkæologisknumismatiske kilders udsagn om møntpolitik, er det vigtigt, at man ikke
lader sig forlede til at forkaste en god skriftlig oplysning, fordi man
26

ikke umiddelbart kan få den til at passe med sit møntmateriale. Lige så
lidt må man gøre vold på dette møntmateriale for at få det indpasset i
et bestemt skema, som man mener at kunne udlede af skriftlige oplys
ninger, f. eks. vedrørende regelmæssige pengeombytninger. Det er jo
ikke sikkert, at møntherren har kunnet gennemtvinge sine ønsker om
pengeombytning mod afgift, så ofte som han havde lyst. Rent matema
tiske beregninger af forholdet mellem regeringsår og mønttyper kan der
for kun opstille hypoteser, sjældent facts 5.
b. MØNTFUND SOM BEVISER FOR HANDEL OG ANDRE VEJE TIL
ERHVERVELSE AF MØNTER
Et af de områder, hvor man allermest naturligt venter at finde oplysnin
ger gennem møntfund, er handelshistorie. Mønter er jo ikke blevet til
alene for at give møntherren en indtægt, men fordi det var praktisk at
have en anerkendt værdimåler, både ved handler indenlands og uden
lands. Gennem handel kunne mønter spredes meget vidt og derved af
give holdepunkter for studiet af fortidens handelsveje. Hvor megen vægt
man kan lægge på møntfundenes udsagn er naturligvis omdiskuteret
blandt forskere, og det er da også givet, at der er andre veje til erhver
velse af mønter. Det er f. eks. i vikingetiden naturligt at tænke på plyn
dringer og røverier og på betalinger for at undgå plyndringer. Fra skrift
lige kilder ved vi, at både Frankerriget og England betalte umådelige
summer i Danegæld for at slippe for vikingernes hærgen, ligeledes ved
vi, at kostbare gaver - herunder også mønt - kunne udveksles. Vikinger,
der gik i fremmed krigstjeneste f. eks. hos kejseren i Konstantinopel væringerne i Miklagård - fik byzantinske mønter som sold. Meget for
skellige synspunkter på disse forhold gør sig gældende i diskussionerne.
Englænderen Grierson foretrækker alle andre forklaringer på kapital
dannelse i Norden end handel6. Francois-J. Himley 7 afviser kategorisk,
at møntfund kan fortælle noget som helst om handel. Sture Bolin læg
ger tværtimod stor vægt på mønternes udsagn. Hedebys udgraver gen
nem mange år Herbert Jankuhn er en af dem, der tillægger mønterne
aller størst betydning 8. Han har udtalt: »Møntfundenes placering ved
vejen over Sli-Treene-Ejder er så udtryksfuld, at klausale sammenhænge
mellem handelsvej og skattefund bogstavelig talt springer i øjnene. Vid
ste man ikke noget om denne transitvej, så kunne man slutte sig til den
ud fra skattenes fordeling.«
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Det eneste rimelige standpunkt forekommer mig at være en afvejning
af mulighederne overfor hinanden. Man kan ikke undvære nogen af de
forskellige kapitalteorier, hvis man vil opbygge et nuanceret billede af
periodens økonomi.

3. Årsager til møntskattcs nedlæggelse
Gennem tiderne har der været fremsat adskillige teorier om årsagerne
til møntskattes nedlæggelse. Skattenedlæggelse kræver en vis velstand
hos befolkningen. Det er klart, at man gerne ville sikre en kapital i sølv
og rede penge bedst muligt, og det sikreste sted, man kunne finde, var
jorden. Husene kunne ikke sikres mod indbrud, og var man bortrejst,
var det tryggest at have formuen af vejen. Man nedgravede skatten ved
eller i huset, på marken under en stor sten eller ved foden af et let gen
kendeligt træ i skoven, så man kunne finde pengene igen. Det kan i
denne sammenhæng nævnes, at der flere steder i sagaerne omtales skat
tenedgravninger i forbindelse med ejerens bortrejse. Almindelige sikker
hedsforanstaltninger i en tid uden bankvæsen må siges at være en rime
lig forklaring på en del nedgravninger.
Krig og deraf følgende angst for plyndringer er af Sture Bolin fremsat
som hovedårsagen til nedgravninger. Ser vi på senere tiders møntfund,
f. eks. danske fund fra 1600-tallets svenskekrige, så er der en slående
sammenhæng. Svenskekongen Carl den X Gustaf’s togt gennem Dan
mark medførte så mange skattenedlægninger, at marchruten kan tegnes
alene ved hjælp af dem. Bolin vil tilbageføre sådanne erfaringer på tid
ligere tiders møntfund, og han har utvivlsomt ret i, at krig eller krigsfrygt
ofte er årsagen, selv om vi ikke ad skriftlig vej kender en med nedgrav
ningstidspunktet passende begivenhed. I sagalitteraturen gives et finger
peg, idet det omtales, at man ved krigsfare gemte sine kostbarheder i
skoven.
Foruden almindelige sikkerhedshensyn og krigsfrygt kan måske før
kristendommens indførelse en tredje årsag have spillet ind, omend den
næppe direkte nogetsteds kan aflæses af den fundne skat. Det er den i

PI. I: Danmarks ældste mønter og deres forbilleder fra Frisland, gengivet i
naturlig størrelse (Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet).
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sagaerne omtalte Odins lov, ifølge hvilken man i Valhal skal nyde godt
af de skatte, man har gravet ned i jorden, medens man levede 9.

4. Årsager til at skattene ikke gravedes op
Hvis det er rigtigt, at skatte nedgravedes i overensstemmelse med denne
lov, er det umiddelbart forståeligt, at ejeren ikke gravede sine penge op
igen. Når skatte nedgravede i krigstider er forblevet i jorden, kan det
skyldes, at ejeren er blevet dræbt direkte i forbindelse med krigshand
lingerne, eller at han er faldet som offer for de voldsomme pestepide
mier, der ofte fulgte i krigens kølvand. Mere uforståeligt er det naturlig
vis, at skatte, blot nedgravede af sikkerhedsgrunde, ikke kom op igen.
Her må man nok tage tidernes almindelige usikkerhed i betragtning.
Man kom tit noget til på en rejse, og alvorlig sygdom kunne gøre det af
med en i en sådan hast, at man ikke fik fortalt gemmestedet til rette
vedkommende. Undertiden kunne man vel simpelthen ikke finde skatten
igen.

5. Andre former for fund og deres udsagn
Skattefund er ikke den eneste kategori af møntfund, vi har at arbejde
med. Der er f. eks. også den gruppe fund, der må betegnes som offer
fund, og som foruden at oplyse om en periodes møntbestand også kan
kaste et strejflys over religiøse forestillinger. I de store moseofre fra fol
kevandringstiden indgår således mønter i det til krigsguderne viede byt
te. Mønter ofredes ved kilder, kultsteder og grave, og de indgik i det
gravudstyr, som den døde fik med sig. Undertiden kan vi endog finde
dem anbragt, så man muligvis kan udlægge det som det siden Antik
ken kendte begreb Charonsmønter til betaling for færden til dødsriget.
Således fandt man for få år siden i Stengade på Langeland en angel
saksisk mønt ved den dødes mund. En af hans fæller på samme grav
plads havde fået en kapital på 15 arabiske mønter med sig på sin sidste
rejse 10. I hele Europa er monter i grave en vigtig del af fundmaterialet.
Religiøse forestillinger må formentlig også have spillet ind, hvor man
finder mønter nedlagt i husenes syld som bygningsofre. De kan være et
vigtigt dateringsmiddel.
En meget stor part af de mønter, der findes ved udgravninger af
bopladser, er ikke nedgravede skatte eller ofre, men derimod tilfældigt
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tabte pengestykker, der fortæller os om, hvilke mønter der var gængse
blandt menigmand. Meget epokegørende indenfor de senere års fund er
her mønterne fra »Dankirke«-bopladsen nær Ribe. Disse merovingiske,
engelske og frisiske småmønter fra slutningen af 600- og 700-tallet er
vigtige for forståelsen af vores handels- og kulturforbindelser i den li
det oplyste periode umiddelbart forud for vikingetiden. Betydningsfuldt
er det også, at man her for første gang på dansk område har fundet den
frisiske sceatta med maske og drage (Wodan/monster), som er det direk
te forbillede for en af vore ældste mønttyper n.
Hvis de løsfundne mønter fra bopladser og byer kan dateres med no
genlunde sikkerhed, kan de være til nytte ved tidsbestemmelser af for
skellige bopladslag. Gode holdepunkter for datering af de ældste by
dannelser er således opnået ved de senere års intense gravninger i Lund,
Aarhus og Ribe. I Ribe er det endelig lykkedes at finde det beboelses
område fra tidlig vikingetid, som man hidtil forgæves har ledt efter, og
det er fund af ca. 30 Wodan/Monster sceattas spredt over udgravnings
området, der er den afgørende faktor ved dateringen 12.
Et vigtigt fundsted for mønter fra middelalder og nyere tid har i de
sidste årtier været kirkegulvene 13. Når der foretages restaureringsarbej
der eller f. eks. opbrydning af gulvbelægning for udskiftning af varme
anlæg, skal den opgravede jord soldes, og det har bragt mange tabte
mønter for dagen, som har stor værdi for mønthistorien, fordi de kan
belyse problemer som pengeøkonomiens udbredelse, lokalmønt og rigs
mønt og brugen af udenlandsk mønt.
Er en mønt tabt et helt tilfældigt sted uden tilknytning til kulturlag,
har den naturligvis kun mønthistorisk betydning, men i den sammen
hæng kan også strøfund udvide vort kendskab til mønttyper. For hver
ny mønt, der bliver fundet og gjort til genstand for forskning, bliver
vor erkendelse udvidet, og de mange problemer, der er knyttet til mønt
fundene, bragt et lille skridt nærmere en løsning til gavn for arkæolo
gien og historien. Derfor er det rimeligt, at alle mønter fundet i Dan
marks jord er afleveringspligtige til Nationalmuseet ifølge danefæ
lovgivningen.
Når man som numismatiker prøver at gøre op, hvor stor betydning
mønternes udsagn har for arkæologer og historikere, må man passe på
ikke at overdrive og aldrig gribe til at udgive sine hypoteser for kends30

gerninger. Historikeren på sin side må heller ikke på grund af de uund
gåelige usikkerhedsmomenter, som møntforskningen er behæftet med,
feje den til side som uvæsentlig. »Numismatik er både en uafhængig
disciplin med sin egen eksistensberettigelse og en af de vigtigste hjælpe
videnskaber for historien. Den kan yde historikeren store og ofte uven
tede tjenester, og dens vidnesbyrd er noget, han undervurderer til skade
for sig selv 14.«
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14 Ph. Grierson: note 5 nævnte artikel.
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EN HERREGÅRDSSAMLING
Oldsagssamlingen på Lerchenborg
Af Mogens Schou Jørgensen

Det er naturligt, at så mange af vore herregårde rummer store samlinger
af oldsager. Godsejere har gennem tiden haft gode muligheder for at
indsamle et stort materiale ved markarbejde - nogle steder har ansatte
på herregårde haft en afleveringspligt indflettet i ansættelsesbetingel
serne. Dele af samlinger kan være tilkøbt og uden oplysninger, men
mange af herregårdssamlingernes indhold er med en så fyldig redegø
relse for fundomstændigheder m. v., at de til belysning af et landskabs
forhistorie kan indgå i helheden fuldt ud på linie med egentligt mu
seumsmateriale. Endelig supplerede mange godsejere en samling af over
fladefund med egne udgravninger, i kvalitet spændende fra regulær
skattejagt til fuldt ud videnskabelige undersøgelser. Navnkundigst blandt
herregårdssamlingerne er N. F. B. Sehesteds omfangsrige og særdeles vel
oplyste materiale fra Broholm på Fyn L Til de større sjællandske sam
linger hører lensgreve C. A. F. Lerche-Lerchenborgs oldsager på Ler
chenborg ved Kalundborg 2.
I sammenligning med andre herregårdes inventar af oldsager er denne
samling påbegyndt sent. Den egentlige start fik den i 1918 med udgrav
ninger af bronzealderhøje i Forskoven og Vesterskoven på halvøen
Asnæs. Brødrene Christian og Axel Lerche var på det tidspunkt under
uddannelse, og gennem maleren Johannes Glob, der kom som gæst på
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Fig.l: Christian Albrecht Frederik Lerche-Lerchenborg (1897-1968), fotogra
feret 1920, hvor de arkæologiske aktiviteter på Asnæs var i fuld gang. (]uncher-Jensen fot.)
Lerchenborg, fik de interessen for arkæologi. Glob boede da i Kalund
borg og dyrkede ivrigt denne del af Vestsjælland som arkæologisk
arbejdsmark. Han deltog da også som vejleder i brødrenes første ud
gravning 3, og med den energi, de senere viste for udgravninger, var det
et held, at de fra starten blev klar over vigtigheden af opmålingsarbejde
og anlægsbeskrivelse.
I de følgende år foretog brødrene højudgravninger på Asnæs, ialt er
af dem udgravet 14 høje med ialt 67 urnebegravelser. Hovedparten af
højene er totaludgravet og vel dokumenteret med tegninger og opmå
linger (fig. 2). Desuden indsamledes overfladefund ihærdigt over hele
Asnæs, og brødrene var hele tiden opmærksomme på gode muligheder
for køb eller bytte, særlig hvor det drejede sig om oldsagsformer, der
ikke var fundet på Lerchenborgs jorder.
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I september 1917 skriver Christian Lerche til broderen Axel, først og
fremmest gevaldig opstemt over fundet af husurnen fra Dragsholm.
Brevet slutter med videre planer 4:
»Jeg fandt en nydelig Skraber på Ryegaard, og jeg fik 2 Ravperler af
Frederik Chr. fra deres samling. Der er mange storartede Ting imellem,
kan Du tro. Der er Skaar af en 3-4 forskellige Stenalderkar med van
vittig fin Ornamentik paa.
Jeg var paa »Tølløse« een Dag hos Grevinde Schulin. Der er en pragt
fuld lille Samling med uvurderlige Ting i, mange gamle stridsøkser, svaj
ede og ornamenterede, du ved dem af Granit. Jeg vil antage der er en
4-500 Stkr. i alt .... Der skal være Auktion der paa Tølløse i Anledn.
af den gamle Greves Død, og Samlingen skal bl. a. ogsaa til Aukt. Jeg
har faaet interesseret Far stærkt for Sagen, og han har lovet at komme
derover en Dag og se paa det.«
Brødrenes far blev gjort tilstrækkelig interesseret, sidst i oktober skri
ver Axel til Christian Lerche 5:
»Kæreste hvor blev jeg glad da jeg kom hjem og fik at vide at Sam
lingen var her og ventede paa at blive pakket ud. Fader var selv Dagen
i Forvejen taget hen med Jensen paa Cykle til »Tølløse«; om Morgenen
var Materialvognen kørt af Sted. De pakkede saa selv Sagerne ind i 3
store Kasser med Hakkelse og kørte hjem dermed.
Hvor var det dog spændende at pakke det ud, det var næsten som
selv at finde det.
Hvor er der dog pragtfulde Ting iblandt af næsten alle Slags.
Den gamle greve har sikkert villet have en udsøgt lille Samling og
derfor undladt at tage defekte Sager. Fader fik den for 400 Kr. indbefat
tet de 3 Montrer hvori den stod og som han gav til Frederik Chr. Disse
Montrer er alene c. 100 Kr. værd hvilket vil sige at Fader har faaet
Sagerne for næsten 90 Øre pr. Stk., det er jo fuldstændig latterligt da
der er Stykker der mindst er 50 Kr. værd.«
På denne måde tilgik der Lerchenborg en fornem typesamling, hvor
hovedparten af former indenfor flintøkser, flintdolke, enkeltgravsøkser,
pilespidser o. a. er repræsenteret. En del af oldsagerne er tilkøbt til Tøl
løse Slot6, men mange er fundet på godsets marker og ejendomme igen
nem en lang årrække. Samlingen er startet af kammerherre C. F. Zeuthen, ejer af Tølløse Slot 1828-1850 7. Hans interesse for oldsager siges
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at have sin oprindelse i hans bryllupsrejse til Rom, hvor oldtidens mange
mindesmærker og genstande havde optaget ham meget. Zeuthen var
en nær bekendt af Frederik VII, det er muligt, at kongens arkæologiske
interesse har smittet af på jagtkammeraten 8.
Et andet større tilkøb til brødrene Lerches samling var flintredskaber
og knoglemateriale fra Sværdborg I-bopladsen i Sydsjælland 9. Genstan
dene er et bredt udsnit af materialet fra en maglemoseboplads, og de er
tilgået Lerchenborg via konservator Walther, en aktiv deltager i udgrav
ningerne på Sværdborg. Walther deltog også i enkelte af brødrenes
undersøgelser, og sammen havde de planer om udgravning af et megalitanlæg, når noget passende viste sig. Efter samlingen i dag at dømme
viste noget sådan sig ikke 10.

Fig.2: Snit- og plantegning af udgravning 1, 1918.
1. 20,5 cm høj urne af rødligt ler, overdelen glat, underdelen beklasket. Fra
mundingen udgår en hank, der er itubrudt. Hvor hanken forneden er af
brudt, er hullet tætnet med harpiks. Låg af flad skål, fæstnet til selve urnen
med harpiks. Indhold: 6 cm lang ragekniv, ornamenteret med huer og
linier, et sneglehus og nogle skaller af hjertemusling. Gravgaverne lå oven
på knoglerne på et brunt pulver, antagelig skind eller træ. Knoglerne er
bestemt som let brændte ben af et ungt menneske, 14-15 år efter tand
udviklingen at dømmei3. Urnen var nedsat i en stenpakning og omgivet
af stampet ler.
2. 13,5 cm høj urne af rødligt ler med buet side. Om bugen fire parallelle
linier. Stor afbrudt hank fra rand til overkant af ornamenterne. Som låg
anvendt bund af et mindre sortgråt lerkar. Indhold: To defekte stang
knapper og to fragmenter af en armring. Urnen nedsat på stor flad sten.
3. 16 cm høj urne af gråligrødt ler med kegleformet hals og vulstagtigt parti
som overgang til den skålformede underdel. Som låg en 7,5 cm høj kop
med øre, fæstnet med harpiks. Indhold: 5 cm lang ragekniv og et udrettet
fragment af en armring. Urnen nedsat i en stenpakning.
4. 15 cm høj urne med kegleformet hals og blind øreknop. Låg forseglet
med harpiks. Indhold: Ravstump, 5 cm lang stangknap og et lille stykke
ornamenteret guldblik. Højens centralgrav, urnen var nedsat i en stenpak
ning og omgivet med fint sand.
5. Stenkiste, indeholdt brændte ben og en dobbeltknap.
6. Urne, nedsat i stenpakning. Ødelagt af trærødder. Indeholdt fragmenter af
armring.
(Tegning af C. A. F. Lerche i Lerchenborgs arkiv.)
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Fig. 3: Urner fra Asnces Forskov og Vesterskov (Nationalmuseets fot., beg.
192Verne}.

I 1921 rejste Christian Lerche til Canada og Californien for at fort
sætte sin landbrugsuddannelse. Mens han opholdt sig her, måtte fade
ren sælge slottet. Herved ophørte den arkæologiske aktivitet på Asnæs,
men lejlighedsvis dyrkede greven fortsat arkæologiske undersøgelser i
felten. En rejse i 1927 sammen med sin forlovede henlagde han i den
rette arkæologiske ånd til Midtjylland, hvor der da var gode muligheder
for udgravning. En gårdejer havde på sin mark en gravplads fra romersk
jernalder, og for 15 kroner pr. grav måtte man undersøge, som man
havde lyst til - og beholde eventuelt gravgods. Grevens gevinst var gan
ske udmærket: af tre grave var de to uden gravgaver, men den tredie
særdeles rig med lerkar, glas- og ravperler samt forskellige jernredska
ber n.
C. A. F. Lerche købte i 1952 Lerchenborg tilbage, og indsamling af
oldsager blev genoptaget, omend i mindre målestok. Det indkomne
materiale fra denne periode udgøres hovedsagelig af overfladeopsam
linger fra halvøens mange stenalderbopladser.
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Fig. 4: Kurt Petersen: Bronzealderhøje i Asnæs Forskov. Tegning 1976. Højen
til venstre er den fig. 2 omtalte.

Udgravning og indsamling på Asnæs var startet med en beskrivelse
af halvøens forhistorie for øje. Christian Lerches efterladte papirer over
oldsagssamlingen indeholder beskrivelse i publikationsform af udgrav
ninger af gravhøjene fra yngre bronzealder og en ikke afsluttet sammen
lignende analyse af materialet. Nationalmuseets konservator J. Raklev,
der i 20’erne restaurerede den fundne keramik, lod genstandene foto
grafere, tydeligt med henblik på en publikation (fig. 3). En stor del af
den prægtige arkæologiske bogsamling på Lerchenborg 12 udgik af fami
liens eje ved slottets salg. To bøger fulgte dog beretninger og papirer
om oldsagssamlingen: Sehesteds værker om Broholm h Det synes at
give et fingerpeg om i hvilken retning planerne for oldsagssamling og
publikation gik.
Ved lensgrevens død i januar 1968 omfattede samlingen omkring
3.000 numre.
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Fig. 5: Flintsager fra Tølløsesamlingen. (Foto: Ole Refstrup 1976.)
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Noter og litteraturhenvisninger:
1 Materialet er publiceret i N. F. B. Sehested: Fortidsminder og Oldsager
fra Egnen om Broholm, Kbhvn. 1878, og samme: Archæologiske Under
søgelser, Kbhvn. 1884. Om Sehesteds museum på Broholm, se Niels Oxenvad: F. Sehesteds museum på Broholm. Fynske Minder 1974 (Odense
1974) s. 149-58.
2 Om Lerchenborg og biografiske oplysninger om amatørarkæologen
C. A. F. lensgreve Lerche-Lerchenborg, se Kr. J. Højbjerg: Lerchenborg.
Fra Holbæk Amt 1970 (Holbæk 1971) s. 26-64.
Oldsagssamlingen, der i en årrække har været utilgængelig, er 1975-76
registreret af en gruppe studerende fra Forhistorisk Arkæologisk Institut
ved Københavns Universitet: Gitte Høy, Kirsten Lindhard, Lise Wodskou,
Preben Rønne samt forfatteren. Sværdborg-materialet på Lerchenborg
er registreret af kandidatstipendiat, mag. art. Birgitte Bille Henriksen,
Forhist. Ark. Institut. Tilladelse til i denne artikel at bringe uddrag af
privatbreve i Lerchenborgs arkiv er givet af den nuværende ejer, C. A.
V. L.-L.
3 Kai Flor: Maleren Johannes Glob. Kbhvn. 1956. Den første udgravning
på Lerchenborg er senest omtalt i P. V. Glob: Solens guld. Guld fra
Nordvestsjælland (Holbæk 1975) s. 6-7 og M. Schou Jørgensen: Oldtids
guld. Smst. s. 48 og s. 82 nr. 19.
Størstedelen af de øvrige urnebegravelser er kort omtalt i H. C. Broholm:
Studier over den yngre Bronzealder i Danmark med særligt Henblik paa
Gravfundene. Aarb. f. nord. Oldk. o. Hist. 1933 s. 156 ff, 294 og 311 og i
sammes: Danmarks Bronzealder III, Samlede Fund fra den yngre Bron
zealder (Kbhvn. 1946), grave nr. 163-167 (per. IV), grave nr. 1034-1040
(per. V) og grave nr. 1405-1444 (per. VI).
4 Brev i Lerchenborgs arkiv: Fra Chr. L.-L. til Axel L.-L., dateret Lerchen
borg 10/9 1919.
Den i brevene nævnte »Frederik Chr.« er Frederik Christian Rosenkrantz
Scheel, ejer af Ryegård fra 1917.
5 Brev i Lerchenborgs arkiv: Fra Axel L.-L. til Chr. L.-L., dateret Lerchen
borg 24/10 1919.
6 Auktionsnumre sad ved registreringen stadig påklæbet. Til Tølløse-samlingen hører et katalog, der dog kun indeholder beskrivelser, ikke fund
omstændigheder m. v.
7 Jørgen Ahlefeldt-Laurvig: Træk af herregården Tølløses historie. Fra
Holbæk Amt 1975 s. 53 ff.
8 Oplysningerne om Tølløse-samlingen og dens ejer er venligst givet af
godsejer Jørgen greve Ahlefeldt-Laurvig, Eriksholm, der har arbejdet
med herregårdens historie, jfr. note 7. Denne har også oplyst, at der på
Tølløse på et tidspunkt har været en del urner og anden keramik i old
sagssamlingen.
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o Birgitte Bille Henriksen: Sværdborg I. Excavations 1943-44. A Settlement
of the Maglemose Cullure. Arkæologiske Studier, vol. III (Kbhvn. 1976)
s. 31. Sagerne i Lerchenborgsamlingen er af Birgitte Bille Henriksen,
der har registreret materialet, henført til Jessens pollenzone VI, kun få
af typerne er fra zone V b.
Brev i Lerchenborgs arkiv: Fra Axel L.-L. til Chr. L.-L., dateret Lerchen
borg 28/8 1925.
11 Meddelt af C. A. F. L.-L.s enke, Minna lensgrevinde Lerche-Lerchenborg,
der beredvilligt har suppleret med mange oplysninger og venligst har
udlånt fotografiet fig. 1.
12 Et katalog viser, at biblioteket på Lerchenborg i begyndelsen af dette
århundrede indeholdt størstedelen af, hvad der på det tidspunkt var
udgivet af litteratur om Danmarks forhistorie.
13 Kun to af urnernes indhold af brændte knogler var bevaret. Disse er
venligst bestemt af overlæge, dr. med. Jørgen Balslev-Jørgensen, der
takkes for hjælpen. Anthropologisk samlings j. nr. 8/75.
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EN VÅBENØXE
FRA TIDLIG BRONCEALDER
Af Erik Bendixen

En oplevelse i året 1920 må have ristet sig dybt i et åbent drengesind:
Efter en pløjning inderst på den tørlagte Lammefjord - ca. 1400 m ret n.
for Svinninge st., ved den fjordarm, hvis fortsættelse vestpå bærer nav
net Svinninge Vejle - tog den da 8-årige Frederik Trier førend nogen
anden siden tidlig broncealder en elegant formet skafthuløxe i sin hånd.
Samme glæde over et fint afbalanceret linjeforløb, som kunsthåndvær
keren selv engang må have følt ved at lykkes, fødtes nu hos den op
mærksomme lille finder, og øxen fik sin hædersplads på Fjordgården,
for at - langt senere, nemlig i 1949 - nå frem til registrering, beskrivelse
og fotografering på Nationalmuseet. Skønt det drejer sig om et enkelt
fund, tør vi trygt tilskrive dette stykke et forskningsværd i klasse med
broncernes. På linje med samtidige, både importerede og hjemligt tilvir
kede bronceøxer er Svinningeøxen og en række stenøxer af samme type
fra Sjælland og Skåne bærere af en formgivningsstil, der først forsigtigt
kommer til udtryk i fund som Fårdrup, senere mere frit og levende i
Valsømaglefundenes bronceøxer. Disse så vel kendte broncer har det
fortrin fremfor vor serie af stenøxer, at de gennem deres ornamentstil
kunne placeres inden for nordeuropæisk broncealderudvikling i Montelius periode 12.
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Fig. 1: Svinninge-øxen, længde 17,4 cm (Fotos: Øverst og nederst: Lennart
Larsen. I midten: Erik Bendixen).

En række broncer uden ornamenter i danske og svenske fund opviser
den samme formgivning, se f. eks. et kendt depotfund fra Torslunda,
Tierps s:n, Uppland. Efter mit første møde med Svinningeøxen slog det
mig, at typen klart genkendes i Oscar Montelius: Minnen från vår forn
tid, 1917, no. 382, hvor justnævnte Torslundastykke er optaget som no.
814. Typeexemplaret M. 382, fra Löderup s:n nær sydkysten af Österlen
i Skåne 3 er en enkeltfunden brungrå sandstensøxe af næsten exakt de
samme mål og proportioner som vort exemplar, der består af tæt, mørk
grøngrå bjergart med enkelte røde striber og øer, bestemt som granatamfibolit. De to våben ses fig. 1-2.
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Fig. 2: Loderup-øxen, Osterlen, Skåne. SHM inv. 9822:438 (Statens Historiska
Museum fot.).

Af de øvrige kendte eller mere »slumrende« stykker fra Skåne og
Sjælland vises her en kort serie, fig. 3-4, hørende til samme type, men
af lidt varierende udførelse og materiale. Ved det stort set rektangulære
tværsnit skiller typen sig ud fra den afrundede - i tværsnit altså ovale sénneolitiske øxe, Danske Oldsager II (1952) no. 542, men er næppe
ret fjernt fra S. M. Ordning, Stenalderen no. 91.
Som baggrund, fremfor alt i hele det tekniske grundlag, som meget
tidligt er til stede i Norden, men også som i denne forbindelse inter
essante former, må vi have visse af enkeltgravkulturens i erindring, her
netop Danske Oldsager II: 542, men også den til overgravstid daterede
øxeform, Hvilsom, grav 5 4.
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Fig. 3.: Sjællandske exemplarer af typen Minnen 382. 1: Ågerup, Frederiksborg
amt, NM 1 inv. 15328. 2: Tuse, Holbæk amt. NM I inv. A 20100. 3: Hellested,
Præstø amt. NM 1 inv. A 22462. 4: Selchausdal, Holbæk amt. NM I inv. A
12097. 5: Årby,' Holbæk amt. NM I inv. Z 74 (Lennart Larsen fot.).
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Fig. 4: Skånske exemplarer af typen Minnen 382. 1: Landskrona-egnen. SHM
inv. 14265:1621. 2: Ystad. SHM inv. 2109:68. 3: Källebäckstorp, Grevie. SHM
inv. 10054:186. 4: Olseröd, Maglebem. SHM inv. 9822:437 (Erik Bendixen fot.).

Fig. 5: Nærtstående form til typen Minnen 382, hos Lomborg type B 1 b. Valløstrand, Præstø amt. NM l inv. A 27182 (Lennart Larsen fot.).

Det for denne oldsagstype særegne træk, det element i formgivningen,
der afgør, at vi har at gøre med en form overført fra de støbte broncer
til arbejdet i sten, er egsidens kontur. Den lave øxekrops helt let svungne
højdekonturlinjer er en i tidlig broncealder her i Norden velkendt kurvatur. Betragt disse øxer »fra siden«, d. v. s. fra deres smalside: fra den
jævnt svungne eg, øxens højeste sted, over de indbuede, let markerede
»eghjørner« svajer konturen nedad, hæver sig atter let ud for det langt
tilbage placerede skafthul (dette tydeligst gældende for typeexemplaret
Minnen 382) eller forløber jævnt nedad hele vejen mod den lave nakke
flade, hammerenden, aldrig stift, altid levende, følsomt formet. Alle
øxens fire sider er på dens forreste del indtil midt for skafthullet næsten
helt flade, bredsiderne i hele dens længde er fladslebne. Smalsiderne der
imod buer let udad i nakkedelen ligesom frem mod eggen. Tværsnit
bliver således på de fleste steder omtrent rektangulære, dog er overgan
gene mellem siderne enten jævnt rundslebne eller slebne som smalle
facetter. En længde på 17-20 cm, et slankt øxelegeme, et forholdsvis
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Fig. 6: Skafthulsøxe af Lomborgs type B 2. Fundet på Lammefjorden, på part
tilhørende »Skovly«, Vallekilde sogn, Holbæk amt. NM 1 inv. A 26735 (Len
nart Larsen fot.).

stort, cylindrisk boret skafthul og nævnte egsidekurvatur karakteriserer
typen. Både proportioner og form gør, at typen let kan udskilles fra de
enklere skafthuløxer, som i regelen, foruden mere kedelige, stramme
form, har næsten samme højde fra nakke til eg. Dette gælder også de til
Ældre Broncealder i visse tilfælde daterede, skarpkantede, men korte
skafthuløxer i sten. - En nyere inddeling af de til Ældre Broncealder
med større eller mindre sikkerhed henførbare skafthuløxer, publiceret i
1959 af Ebbe Lomborg, omfatter bl. a. Loderup-Svinningetypen, som dog
ikke i og med det da kendte fundstof direkte lod sig tidfæste gennem
kombinationer med ledeformer 5. Enkelte stykker af tilgrænsende form
givning, indgående i samlede fund men desværre ikke fuldt betryggende
dokumenterede gennem arkæologisk undersøgelse »i marken«, antyder
samme tidsstilling som de her understregede formelementer, særlig stilen.
Med stil tænkes på konturlinjeforløbet = kurvaturen, der meget tæt
følger den, vi finder i skafthuløxerne af bronce i de to Valsømaglefund.
(Fig. 6.) Også proportionerne stemmer ret vel, dog med den forskel, at
broncerne er noget højere, og at de kan have skarpere kanter - formelle
detajer, der hænger sammen med materiale og teknik. At der i bronce i
svensk materiale findes en parallel til formvarianten fig. 5, nemlig Min49

nen no. 816, fremhæves af Lomborg. Det drejer sig om Lomborgs under
type B 1 b. Det fortjener jo at blive undersøgt, om denne bronce er
hjemligt nordisk arbejde. Stykket er facetteret, tværsnittet rektangulært.
Facetterne, som er ganske svage, ligger i øxens længderetning på egsi
derne og gør disse let hvælvede 6. Denne bronceøxe - et enkeltfund des
værre - stemmer i alt, også højde/bredde-forholdet, bedre med den her
særligt diskuterede type Minnen 382 end de øvrige bronceøxer, med
eller uden ornamentik, som ret rigeligt er tilstede i svensk og dansk
fundstof. Se f. ex. bronceøxe fra Hov, Skåne 7.
Den foreløbige præsentation af typen Minnen 382, formen LoderupSvinninge (Lomborgs type Ble) og de nærmest hertil kommende vari
anter (B 1 b og B 2 a) opviser noget skiftende kombineret nakkeflade og
kurvatur, således forener fig. 3, 2-4 de tre midterste af disse sjællandske
stykker, i virkeligheden form B l’s stil med form B 2’s større, lige af
skårne nakke og antyder altså en formglidning, der først gennem kom
mende fund evt. skal kunne vise sig enten at have kronologisk betyd
ning eller at skyldes kunsthåndværkets lokale udøveres smag. - Vi har
da også for os en stor, veludviklet, omhyggeligt udført B 2-øxe i exemplaret fra Vallekilde, fig. 6, en strammere holdt form, nær Fårdrupbronceøxernes.
B-skafthuløxerne er - efter hidtil opnået oversigt - klart hjemmehø
rende i det sydlige Skandinavien, på Sjælland og i Skåne (i nyere fag
sprog: Ældre broncealders zone I) medens B 2 desuden, som klart illu
streret i Lomborgs fundkort for Danmark, ligesom forbilledet Fårdrupøxerne (kortlagt af H. C. Broholm) vel repræsenteret på syddanske øer
og i Sydjylland (zone II). Det 1959 opgjorte samlede antal stenøxer af
B-type er dog kun 35 helt sikre, heraf Bl: 17 og B 2 med 18. De skån
ske stykker fordeler sig over kysterne i 0, S og NV.
De her afbildede fund er:

B 1
Sjælland:
I mose ved Aagerup, Ramløse sogn, Holbo hrd., Frederiksborg amt:
NM no. 15.328.
Ved Tuse, Tuse sogn og hrd., Holbæk amt: NM no. A 20.100.
Ved Hellested, Hellested sogn, Stevns hrd., Præstø amt: NM no. A 22.462.
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Ved Selschausdal, Sæby sogn, Løve hrd., Holbæk amt: NM no. A 12.097.
I Aarby sogn, Arts hrd. Holbæk amt: NM no. Z. 74.
Vallø strand, Valløby sogn, Bjeverskov hrd., Præstø amt: NM no. A 27.182.
Skåne:
I Löderup socken, Ingelstads härad, Kristianstads län: (Kurck’s sml.)
St. H. M. no. 9822:438.
I Olseröd, Maglehems sn., Gärds hd., Kristianstads län: (Kurck’s sml.)
St. H. M. no. 9822:437.
Ved Østersøkysten i nærheden af Ystad, Malmöhus län: (Kurck’s sml.)
St. H. M. no. 2109:68.
Landskrona-egnen, Malmöhus län: St. H. M. no. 14.265:1621.
Slågarp, Lilla Slågarps socken, Skytts härad, Malmöhus län: St. H. M. no. 2549.
Ved Påarp, Västra Karups socken, Bjäre härad, Kristianstads län:
St. H. M. no. 10.054:156.
Ved Källebäckstorp, Grevie socken, Bjäre härad, Kristianstads län:
(Killebäckstorp) (Ahnfeldt’s Sml.) St. H. M. no. 10.054:186.
Vadensjö socken, Rönnebergs hd., Malmöhus län: St. H. M. no. 2548.
B 2
Sjælland:
På Lammefjorden, part hørende til »Skovly«, Vallekilde sogn, Odsherred,
Holbæk amt: NM. A 26.735.

SVINNINGE-ØXEN (i privat eje).
En velformet, prikhuggen og sleben skafthuløxe, 17,4 cm lang, 5,5 cm bred
ud for midten af det cylindrisk (fra begge sider) borede skafthul, der har en
vidde på 3 cm. Midt for skafthullet er højden 2,3 cm, ved nakkefladen, som
er 2,5 cm bred, er højden knapt 2 cm og den udsvungne eg 4 cm. På bredeste
sted er gennemsnittet rektangulært med brat afrundede kanter. Tværsnittet i
nakkedelen viser de her mere afrundede smalsider, medens både bredsider og
smalsider næsten overalt er plant slebne; egslibningen hen mod den uskarpe
eg er afrundet. På den ene egside ses en fordybning, en lignende ved skaft
hullets bageste del på øxens ene side, sikkert helt oprindelige formdefekter,
ikke skader under brug. Nakkefladen er let afrundet, nogle ujævnheder her
kan skyldes brug. Vægt(masse): 433,33 g, rumfang: 138-139 cm3. Tæthed såle
des: 3,13. Materiale: Granatamfibolit. Stykket svarer helt til Lomborgs defi
nition af undertype Ble.

Også hvad funktion angår bør man engang kunne nå til større klar
hed, sikrere viden. Lige siden mit første møde med de to varianter:
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Fig. 7: Skafthtilsøxer af bronce fra de to Vdlsømagle-fund (Efter Aner/Kersten:
Ältere Bronzezeit bd. II).
Vallekildeøxens strenge linjeføring og Svinningeøxens lettere, mere char
mefyldte har jeg sammenknyttet førstnævnte med Fårdrupbroncerne,
Svinningeøxen med Valsømaglekurvaturen. Bredde/højde-forskellen mel
lem stenøxerne på den ene side, broncerne på den anden synes jo helt
afhængige af de højst forskellige krav til proportionerne som disse mate
rialer stiller: stenøxen skal dels tåle hulboring dels fremtidig belastning
ved brug og bør da ikke gøres for smal; bronceøxen kan både støbes i
og holde i sin smallere skikkelse. For begge gælder, at skafthulsiderne
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er funktionelt bestemte, i egsidernes konturlinjer derimod er den kunst
neriske egenvilje eller stilbundethed kommet til udfoldelse. Det er i side
fladernes begrænsningslinjer vi kan aflæse stilen - og vi genfinder den
over et bredt felt af mindre luxuøst arbejde, af samme form men uden
ornamenter (nogle måske ufærdige stykker?) og desuden virkeliggjort
på en række andre broncer, især de øvrige, parallelt levende øxetyper.
Dette er ren stilbetragtning, som bekræftes af de få virkelige daterings
belæg, fremlagt af Lomborg 1959. Her synes i hvert fald ét existensniveau fastlagt 8.
Nogle øxefund i Danmark og i Skåne kan måske efter form og miljø
tages til indtægt for, at vore typer hviler på hjemlige ældre, muligt at de
selv har begyndt deres liv før Sogel-Fårdrup og Wohlde-Valsømaglefaserne 9. Med mindre klare belæg for tilstedeværelsen af lave, slanke
våbenøxer med vor specielle types karakteristiske formpræg skulle kunne
dukke op i rent sénneolitisk miljø, får vi anse stenøxetypen Loderup for
klart bundet til tidlig broncealder, som den første selvstændigt udfor
mede våbenøxe i sten i denne epokes sydskandinaviske provins Sjælland-Skåne.
Stenøxetypen Minnen 382 bliver da den første, mere særpræget ud
formede skafthuløxe på nordisk grund i egentlig broncealder, efterfulgt
engang midt i broncealderen af typer som den »nakkebøjede« øxe og
den »rhombiske« og andre, meget markante former, der, med større
eller mindre spredningsområder, vistnok væsentlig hører hjemme i nor
disk Yngre Broncealder. I den mellemliggende tid har Nortyckenerskafthuløxen sin lokaludbredelse i egnene syd for Østersøen, og når
som enkeltstykke efterlignet i sten foruden i enkelte importstykker i
bronce også Norden.
At gøre sig skafthuløxer i sten - hvor valget af passende tæt og væg
tig bjergart kom til at spille en rolle for øxens funktion og holdbarhed blev gennem Yngre Stenalder fra Orienten til Norden en ganske udbredt
skik, hvilende på den hertil nødvendige hulboringsteknik med helbor
eller rørbor. Både prikhugning og slibning var kendt i ældre perioder.
Boring i horn og ben ligeså, men i agerbrugskulturerne blev boringen af
skafthul afpasset for arbejde i diverse bjergarter. Tekniske toppunkter i
tilvirkningen konstaterer vi tidligt; karakteristiske, særprægede, ofte dri
stige i formgivning er de våbenøxer, vi kender såvel fra vore megalit-
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grave som stridsøxekulturgruppernes enkeltgrave. Enklere former ken
des, men står numerisk helt i skyggen.
Den fremtrædende rolle som enklere skafthuløxer kommer til at spille
i en del nordiske landskaber - især i de østskandinaviske, Øst-Danmark
her medregnet - gennem stenalderens slutperiode (sénneolitisk tid) og
broncealderens begyndelse, synes endnu i dag i nordligere landskaber at
kunne forklares indirekte ved den mindre rolle, flintdolken og de få andre
flintformer samtidig kom til at fylde 10. Forklaringen kan dog næppe
gælde for den sydskandinaviske kulturprovins Sjælland-Skåne, hvor ad
gangen til og brugen af flint netop var ganske omfattende, og de enkle
skafthuløxer talrige i vest som i øst.
Om en sådan problemstilling er rigtig eller falsk, afhænger desuden
af funktionstolkningen vedr. skafthuløxerne. Samtidig får man tage i
betragtning, at stenøxerne opfylder funktioner, som gradvis mere og
mere overtages af metalformer, dér hvor økonomien og støbeteknikken
tillod en overgang til metalkultur. - Af den store mængde skafthuløxer,
arkæologien oprindelig betegnede »enkle«, har efterhånden kunnet ud
skilles en del former, hvis særpræg - i nogen grad: sammen med fund
kombinationers eller ornamentstils udsagn - har sikret disse en plads
enten inden for sénneolitisk tid eller tidlig og senere broncealder. Nume
risk spiller disse øxer en mindre rolle, for kulturbilledet i de enkelte
tidsafsnit en større.
For Nordvestsjællands del er der grund til at gøre opmærksom på, at
vore fåtallige mere specielle øxer må ses på baggrund af det meget store
antal enklere øxer. Vi henter hos Therkel Mathiassen: Nordvestsjællands
Oldtidsbebyggelse, Nationalmuseets Skrifter, 1959, cifrene:

Enkeltfundne: Fra 87 sogne
I samlede fund: Fra 87 sogne

»DOLKTID«:

Stridsøxer (D. O. II: 542)
34
3

37

Arbejdsøxer
304
3
307

- hvortil naturligvis i dag må kunne noteres en øgning. Vi finder ingen
opgørelse gjort for hele Sjælland, og kan bare forsøge med et tal på om
kring 1200-1500 enkle skafthuløxer til fordeling på hele overgangsperio
den Sénneolitikum-Ældre Broncealder.
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Efter det foreliggende stof synes det sandsynligt, at vi har at gøre med
en selvstændig, hjemlig nordisk overføring af et formelement, der er
karakteristisk for flere bronceøxetyper - fladøxer, randøxer, afsatsøxer
og skafthuløxer - alle ligesom vor type dobbelt symmetriske over længdeaxen, altså symmetriske efter længden også set mod egsiden, øxer
uden længdebøjning og uden nedaddragen eg (»skæg«). Nærmest ligger
naturligt nok skafthuløxerne i bronce, dels de ældre af Fårdruptypen fundne i Sydskandinaviens broncealderzoner I og II - dels de yngre, Valsømagleøxerne, med mere begrænset udbredelse først, men begge nået
frem til og hjemligt efterlignet i lokalt støbte øxer, ofte uden ornamen
ter, længere nordpå. Vor type synes da bunden til Montelius per.I. Mange
paralleller findes - fordelt gennem hele Yngre Stenalder og fortsat frem
gennem broncealder - til det her optrædende fænomen, at forme i
bronce bruges som forlæg for eller inspirerer til former i sten; under
tiden gælder det bare egdelens udformning, til andre tider tilnærmelses
vis efterligning af hele metalforbilledet i alle detaljer. Stor teknisk due
lighed og kunstnerisk smidighed finder vi nedlagt i stenøxerne, udfor
mede for at tilfredsstille modekravet, i det tilstedeværende råmateriale:
de bjergarter, som isen havde frigjort og tranporteret til selv de sydlig
ste egne af Norden. Vejledende i afgørelse af, om »vexelvirken« mellem
stenform og metalform er foregået nævnte vej eller den modsatte (fra
sten til metal) kan ganske enkelt være det, vi gennem føling med sten
håndværket - hugning og slibning - må anse som enten naturlig eller
tvungen formgivning. I de enkelte tilfælde må oldsagers fordeling og
tidsstilling bringe det afgørende svar. Som det kan se ud her, hvor vi
indtil videre konstaterer en stentypes spredning over en begrænset nor
disk provins: Skåne og Sjælland, samt fund af bronceøxer af meget nær
liggende »design«, må man foreløbig stå fast ved, at typen i sten rent
lokalt har tilfredsstillet et modebetonet behov i sådant materiale, som
man økonomisk magtede at give sig i kast med, samt at dette sker inden
for den tidlige, virkeligt etablerede metalkultur heroppe, hvor hjemligt
støbearbejde er kommet i gang, men hvor kobber og tin endnu for de
fleste er helt uopnåelige importvarer.
I vort fundmateriale fra sénneolitisk tid og broncealderens begyndelse
optræder den meget talstærke øxekategori »enkle skafthuløxer« som en
kronologisk endnu genstridig sværm af enkeltfund, der bare i sjældne
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undtagelser - hvor sådanne indgår i pålidelige »samlede fund«s miljøog tidsmæssigt »sluttede« karakter (grave eller inden for kortere tid an
lagte, mindre bopladsgruber) - gennem fundkombination med allerede
tidsfæstede former lader sig datere. Den spartansk enkle form, skabt for
at opfylde praktiske arbejders krav, er funktionalisme i rendyrkning,
uden al »prunk« (sådant som netop ville kunne hjælpe arkæologen!).
Vi genfinder formen - enkle hammerøxer i sten som i kobber og hjorte
tak under heldigere fundvilkår i en lille række, delvis rigt udstyrede
grave i Ungarns tidlige kobberalder snarest et årtusind før vor broncealders begyndelse, ved Tisza-floden i Karpaterbækkenet12. Frem for alt
i kulturhistorisk henseende er disse ungarske grave oplysende: det er
mandsgrave, hvori den enkle hammerøxe med skafthul er lagt i den gravlagtes hånd frem for brystet. Den omstændighed, at der blandt gravgod
set, hvori lerkar indgår, mere perifert placeret også kan findes en arbejdsøxe i sten men af en anden type, samt at den enkle skafthuløxes eg altid
er uskarp, tolkes her sådan, at dette stykke gravgods er den dødes per
sonlige våben. Disse fund lader os erkende, at enkle former af skafthuløxer i denne tidlige periode og i tidlige metalkultur har haft skiftende
funktion. Den mulighed foreligger, at det forholdt sig på samme vis med
vore sénneolitiske, af skiftende kvalitet. Nærliggende er det at antage,
at exemplarer med skarpsleben eg primært blev fremstillet som værktøj.
At sådanne kan opfylde rimelige krav til arbejde i træ - både ved fæld
ning og i tømrerhåndværket - er bevist under svenske forsøg 13.
Helt anderledes forholder det med tolkningen af de slanke, særpræ
gede former med afrundede egflader, hvilket også kan belyses af sydøst
europæiske gravfund. De har tjent fortrinsvis som våben, ganske som
de til vore lande indførte metaløxer, der har tjent som forlæg og for
billede for dem.
Disse fund skal da evt. forstås med de ungarske kobberalder-skafthuløxer som baggrund, der viser i hovedtræk samme linjeføring og propor
tioner som vore former (men hvor en efter længden vinkelbøjet form
eller let nedadsvajet er forløber for en efter længden dobbelt symmetrisk
form - den sidste kan have »fiskeben«-ornament), betydeligt ældre for
løberformer, som i deres hjemegne følges af de, i deres ældre udvikling
rigt ornamenterede, siebenbiirgske nakkeskiveøxer, der skaber de hori
sonter, vi må anse afgørende også for tidlig nordisk broncealders udvik56

Eig. 8: Kivik-graven, Skåne. Den forsvundne helle. Efter kobberstik fra om
kring 1780.
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lingsgang. Her kan det være interessant at følge kortlægningen af typer,
som i vor nuværende fundbestand stopper op syd for vore hjemegne,
sådanne som har fulgt de samme flodveje nordpå, som de påvisligt
importerede, men som i al fald nåede så vidt som til landområderne syd
for Østersøkysten. Også en kortlægning af de hos os tilstedeværende
enklere bronceøxer bør studeres eller gøres klar. Den vexelvirkning, som
gennem hele Yngre Stenalder synes sikkert at have foregået metal- og
stenformerne imellem, bør nok i det foreliggende stof være sket fra
broncer mod arbejdet i sten - hvilket vil stemme overens med den ret
ning for handel med metalsager og det økonomiske »efterslæb«, man
må forudsætte for Nordens vedkommende indtil egentlig hjemlig broncealder - med hjemligt kunsthåndværk - kommer igang.
Skulle den hidtil nåede datering blive kraftigt styrket, kan man muligt
påstå, at vore særprægede skafthuløxer parallelt med vore pragtøxer fra
Fårdrup og Valsømagle står ved indledningen (præcis som disse) til den
formudvikling, som fører over i kultøxernes række. Medens vi for de
enkle skafthuløxer i sten sædvanligvis vil tolke disse i første række som
værktøj, som meget vel har kunnet fungere også som våben, ligger det
nær at forklare de mere specielle typer primært som våben, med mulig
hed for anvendelse også i kulten; det personlige værge - det bedste hånd
våben - ligger her i sin form nær op til, hvad vi kan finde i de mere
præcist holdte helleristninger, men forlægget for disse kan lige så vel
have været de enklere former støbt i bronce; meget afhænger af, hvilke
personer i samfundet der direkte har kunnet medvirke i kulthandlinger
og kultspil. Nok er det: De her nærmest interessante bronceøxer, i
depotfundene fra Torslunda, Tierps sogn i Uppland, og Valsømagle på
Sjælland ligger i samme kurvaturfase som de unike Kivikristninger i
Skåne, således som det i skrift og forelæsning er fremhævet af Bertil
Almgren. Hellerne 1 og 2 i Kivikgravrøsens høvdingegravkiste har jo i
deres billedfelter ristninger af øxer, som hører til de mere præcist gen
givne øxegengivelser blandt alle dem, som svenske helleristninger kan
opvise. Godtages Hilfelings tegning af den forsvundne Helle 1 sammen
med det her fig. 8 gengivne kobberstik fra omkring 1780 14, ser vi fra
siden sådanne udviklede kultvåben som øxerne Minnen 883-84, vendte
mod toppen af et såre forenklet livstræ, og under disse skæftede bronce
øxer: set fra smalsiden antagelig sådanne elegante kantøxer som Min58

Fig.9: Kivik-graven, Skåne. Helle 2, opmålet (Mogens Schou Jørgensen fot.).

nen 861, begge slags fra Montelius periode II. Ligeså vel skulle man i
de over begge bådene på Helle 2 kunne se nogle enklere bronceøxer
med eggene opadvendt mod solguddommen, rejst på kultbåde (fig. 9)15.

TILLÆG:
ANALYSE AF ØXER
Når vi vil begrunde, hvorfor en øxeform bør betragtes som særegen det står klart, at særpræget ofte »indfanges« i første blik på oldsagen er det nyttigt at analysere stykket. Følgende foreslås som metodisk hjæl
pemiddel: Forsøg først at udskille elementer, der ikke betinges af rent
praktisk funktion. Vi ved jo, at øxen primært som redskabsform er skabt
for en bestemt funktion i praktisk arbejde eller personligt forsvar. En
bedømmelse af balancen i et stykke værktøj eller et våben er da sam
men med dets tyngde og materiale de elementer, som vejleder os. Mange
øxer har en nakkeflade, der kan have praktisk betydning. I så fald har
vi mulighed for dobbelt funktion: hug og slag - og kan som englæn59

derne tale om »hammerøxer«. De detaljer, i ornamentik såvel som i
formgivningen, der klart ikke er nødvendige i nogen form ved løsningen
af de praktiske krav ved hug eller slag, lader sig nu opfatte. Det er så
danne, der bestemmes enten af fri kunstnerisk skaben eller opfylder krav
og følger traditioner, som kan stilles af religionen.
Tages hensyn til følgende punkter, kan stykkets grundtræk bestem
mes, de rene nyttekrav isoleres, i forhold til det »extra«, der kan findes:
1. Proportioner, skafthullets plads, materialets egenskaber og masse.
2. Graden af symmetri.
3. Stil i konturlinjeforløbet: Kurvaturen.
4. Stil: Kunststil eller symboler.
Øxen er i sin begyndelse og til sin oprindelse formet for at opfylde
bestemte praktiske krav; funktionerne hug og slag. Her kræves en første
grad af symmetri og en passende anbringelse af skafthullet af hensyn til
den elementære balance under disse arbejder. Den symmetri det drejer
sig om her er den horisontelle i forhold til længdeaxen: venstre- og
højredelen skal være spejlvendt ensdannede (egl. blot: have samme vægt,
men i praxis formes de oftest helt ens); højere grader af symmetri er
ikke nødvendige. Af nogen betydning bliver skafthul-placeringen, da ud
prægede skævheder i vægtfordelingen mellem massen foran og massen
bag skaftet må få praktiske følger særlig ved hug. Exempel: de store og
tunge enkle skafthuløxer, hvor skafthullet ligger helt nær banen(nakken)s
endeflade, turde bedst kunne drives parallelt med tyngdekraftretningen
- absolut mindre sikkert fremad vinkelret på denne kraft. De er altså
udprægede redskaber.

Noter og litteraturhenvisninger:
i Min tak skal her gå til finderen, gårdejer Frederik Trier, Vallekilde, for
al omhu med øxen gennem årene og oplysninger om den i 1949 og 1976,
samt for gæstfrihed ved besøg hos ham. Ligeså hjertelig tak rettes her
med til mineralogen, 1. statsgeolog Erik Ähman, Sveriges Geologiska
Undersökningar, for materialebestemmelser vedr. øxerne fra Löderup
og Svinninge, samt til museumsfolk og fotograferne på Statens Historiska
Museum, Stockholm, og Danmarks Nationalmuseum, I afdeling, Køben
havn, for al bistand samt for tilladelsen til at publicere en række enkelt60
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fund. - De rent foreløbige resultater af et studium af oldsagstypen Min
nen 382 burde inspirere til, at alle, både findere og arkæologer, har
opmærksomheden rettet på nye muligheder for datering. Den gennem
gang af materiale i samlinger, som forfatteren til disse sider gerne vil
fortsætte med, skulle helst i samarbejde med alle interesserede kunne
føre til et fuldstændigt overblik og kortlægning. - Både de naturviden
skabelige dateringsmetoder og mineralogiske bestemmelser af de bjerg
arter, øxerne består af, samt metallurgiske undersøgelser af de nærmest
i betragtning kommende bronceøxer skulle kunne bidrage væsentligt til
viden om typens livstid i Sydskandinavien, fra introduktion til slut, og
dens forhold til andre former. - Nyt ventes fra docent Märta Strömbergs
arbejdsfelt i Hagestadegnen, Skåne. Systematiske arbejder over broncealdertyper, se Andreas Oldebergs forfatterskab samt Carl Cullberg: On
Artifact Analysis, Lund 1968.
Johannes Brøndsted: An Early Bronze Age Hoard in the Danish National
Museum. Acta Archaeologica II (Kbhvn. 1931) s. 111-116 (Fårdrupfundet).
C. Neergaard: Nogle Depotfund fra Bronzealderen. Nordiske Fortidsmin
der bd. I s. 69 ff og pi. XVII (Valsømagle I) og Sophus Müller.- Bronze
alderens Begyndelse og ældre Udvikling i Danmark. Aarb. f. nord. Oldk.
o. Hist. 1909 s. 31-35 (Valsømagle II).
Tilhørte først en privatsamling. Publiceredes indkomståret i tilvæxtfortegnelsen fra Statens Historiska Museum i KVHAA’s Månadsblad, 23. årg.
1894 s. 88-89 (Sthlm. 1897-98). Dér som i Minnen med Olof Sörlings teg
ninger. Den yderst elegante øxe er gjort af en brungrå finkornet sand
stensart, ganske som nogle af de øvrige exemplarer af formen.
Niels Sterum: Hellekister i sen jysk enkeltgravskultur. Aarb. f. nord. Oldk.
o. Hist. 1974 (Kbhvn. 1976) s. 71.
Ebbe Lomborg: Donauländische Kulturbeziehungen und die relative
Chronologie der frühen Nordischen Bronzezeit. Acta Archaeologica XXX
(Kbhvn. 1959) s. 98 ff. med typeinddeling, kortlægning og kritisk fund
gennemgang. Lomborgs øxetype B 1 rummer de her behandlede øxer,
under hans type B2 får man regne stenøxen fra Vallekilde, NM inv. A
26735. Dér, hvor brugbare kombinationer fra samlede fund forekommer,
er de deri indgående skafthuløxer kortere og uden det specielle særdrag,
som Minnen 382 opviser set fra egsideen. Disse øxers proportioner sva
rer også bedre til forholdet hos en række enkle skafthulsøxer, som må
ske derigennem dateres. Også de har firsidet tværsnit og hører til i
Ældre Broncealder, men savner de særlige formegenskaber hos Bi
varianterne, som klart slår igennem hos Minnen 382, og er snarest
arbejdsøxer. Löderup-typen, et udpræget våben, savner endnu helt præ
cis datering hentet fra samlede fund.
SHM inv. 3765, optaget i A. Oldeberg: Die ältere Metallzeit in Schweden I
(Sthlm. 1974) s. 395 som fund no. 3043, med tegning.
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i LUHM inv. 23007. Oldeberg ovenf. anf. s. 42 nr. 72. Cullberg ovenf. anf.
s. 240.
s Gældende Lomborgs varianter B1 a og b, i hvert fald inden for per. II
samt B 2 b, muligvis frem til per. II bc - hhv. per. I senere del og over
gang til per. II - og per. II efter det af Lomborg foreslåede system.
9 Som tilsammen udfylder per. I, som denne er defineret af Lomborg.
Lomborgs note 5 anf. arb. samt Ebbe Lomborg: Die Flintdolche Däne
marks, Nordiske Fortidsminder serie B, 1 (Kbhvn. 1973) s. 138 ff med
periodeskema for Europa fig. 87.
19 Diskuteres af Anders Hagen: Frå innlandets steinalder. Viking X, Oslo
1946. Her skal også henvises til samme forfatters artikel: Skafthulløksene. Fra Urnes til Ungarn. Viking VIII. Oslo 1944.
n P. V. Glob: Stenredskaber fra Bronzealderen. Winther-Festskrift (Kbhvn.
1938) s. 40-74. Et tidligt exempel på metalformers indflydelse på formen
i sten - nemlig på tyndnakkede øxer af bjergart. Se s. 41 fig. 1.
P. V. Glob: Danske Oldsager II (Kbhvn. 1952). Fra mellemneolitisk tid:
no. 221, 225-26, med ornamenter og symboler.
H. C. Broholm: Danske Oldsager IV (Kbhvn. 1953). Fra broncealderens
senere afsnit: no. 450-460. Formen er helt afhængig af bronceforbilleder.
ornamenter og symboler indfinder sig igen.
C. F. Meinander: Die Bronzezeit in Finnland. FFT bd. 54 (Helsinki 1954)
s. 67-84.
12 Ida Bognår-Kutziån: The Copper Age Cemetery of Tiszapolgår-Besatanya. Archaeologica Hungarica, Series nova XLII (Budapest 1963), heri
exempelvis grav 12 (s. 50-54, s. 313-15 og pi. XIX) og grav 37 (s. 89-90
og pi. LXXII. Se endvidere af samme forfatter: The Early Copper Age
Tiszapolgår Culture in the Carpathian Basin. Arch. Hung. series nova
XLVIII (Budapest 1972) s. 139 ff.
13 Åke Hyenstrand: Den enkla skafthålsyxan som arbetsredskap. Nord
svensk forntid, Kungl. Skytteanska Samfundet (Umeå 1969) s. 99-110.
Tre enkl^. skafthulsøxer af svære former af tre forskellige bjergarter
anvendtes i forsøgsserier, de to, af kortere former, til træfældning og
hugning, den tredie, længere og med udpræget langt bagud placeret
skafthul til hugning af taphul. Arbejdstiden synes at vise en effektivitet
på højde med, hvad der under forsøg med hugning gjaldt de dertil valgte
korte, slebne, tyndnakkede flintøxer, se Svend Jørgensen: Skovrydning
med flintøkse-. Nationalmuseets Arbejdsmark 1953 s. 36-43.
14 Disse billeder overensstemmer næsten helt og er nok de bedste gengi
velser, der existerer.
15 Figurerne er her imalede, se også hellen belyst alene med skrålys, f. ex.
C.-A. Moberg: Kiviksgraven. Svenska Fornminnesplatser, nr. 1 (Sthlm.
1963) s. 13. Se om Kivik desuden Oscar Almgren: Hällristningar och
kultbruk. KVHAA del. 35 (Sthlm. 1927) s. 170 ff.
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EN AF DE YPPERSTE
- en rig romertidsgrav fra Bennebo Mark
Af Ulla Lund Hansen

»Blandt de ypperste« kan et gravfund fra Nordvestsjælland, gjort for
mange år siden, siges at høre. Fundet har imidlertid indtil nu ikke været
fremlagt i sin helhed i den arkæologiske litteratur.
Gravfundet fra Bennebo Mark hører til blandt de rigere udstyrede
grave, ikke blot hvad angår Nordvestsjælland, men Sjælland taget som
en helhed. Af sådanne er der imidlertid ikke mange fra netop yngre
romertid i Nordvestsjælland (herved forstås Holbæk amt), men nævnes
kan Slettebjerggård x, Merløsegårdfundene 2, Særslev 3 og Nyrup 4.
Graven blev fundet af en lokal gårdmand, Anders Thomsen, Skam
strup sogn. Finderen overlod fundet til Nationalmuseet, hvor det blev
indført i museets protokol år 1857. Graven fra Bennebo Mark er end
videre det først optegnede oltidsfund i Skamstrup sogn, idet det er re
gistreret som nr. 1 i Nationalmuseets sognebeskrivelse vedrørende dette
sogn.
På trods af, at graven blev fundet for over hundrede år siden, findes
en del oplyst om de nærmere fundomstændigheder. I Nationalmuseets
sognebeskrivelse kan således hentes følgende oplysninger:
»Bennebo. Gården Matr. nr. 10. (Anders Thomsen.)
nr. 1. I den vestlige bakkeskråning og vest for gårdens bygninger lå i en
dybde af ca. 4’ under overfladen på et l”-2” tykt, mørkt lag, som af
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forrådnet træ et skelet med benene imod nord og hovedet mod syd; det
var dækket af et ca. 2’ tykt lag store håndstene. Ved siden af hovedet
stod et bronzekar samt en si og kasserolle af bronze, et derved anbragt
lerkar gik itu og kastedes bort; et stort spænde lå formentlig på skelet
tets bryst; ved liget forekom også en guldspiralfingerring. En sølvmønt
fandtes dagen efter og ca. 20’ østl. for skelettet. Fundet indsendtes til
Museet f. d. n. O. (Mus. 16385-).
Senere er en del af bankens sydlige side bortgravet, men intet fundet.«
Gravens indhold findes beskrevet i Nationalmuseets protokol, år
1857, under numrene 16385-90. Protokollens tekst lyder som følger:
»Overleveret af finderen, gårdmand Anders Thomsen på Vendebo
(vel - Bennebo) Mark, Skamstrup sogn.

16385. En guldfingerring af lidt over 572 omgange, dannet af en ombø
jet, rund guldtråd, der ved begge enderne og desuden to steder
på midten er riflet. Den vejer 25/32 lod og er vurderet til 13 Rdl.
16386. Et rundt pragtspænde af sølv med pålagte zirater af tyndt drevet
guldblik og af gennembrudt arbejde; det er 472 T i diameter
af samme slags som Worsaaes »Afbildninger« fig.316, hvilket det
ligner med undtagelse af, at der ikke er noget glat bånd udenom
den store perlerand, og at de fire buer om centrum ere forlæn
gede så at de slutte sammen og næsten danner en ring.
Et stykke af perleranden mangler. Tornen, som er af sølv var
forlagt, men blev senere fundet og vil blive fastloddet; den er
udgået af en sølvtrådsspiral.
Dette smykke vejer 8 5/16 lod og guldbelægningen antages at
veie V/2 species ducat. Det er vurderet til 16 Rdl.
16387. Et 1 T. langt brudstykke af en romersk (?) sølvfibula, omtrent
af form som Worsaaes »Afbildninger« fig. 311, men uden frem
stående knapper og guldbelægning.
16388. En sølvmynt fra kejser Antoninus Pius, som Ramus, Catalogus
nemorum . . . veterum pag 277 No 209. Aaret hvori den er præ
get er angivet ved LIBeralitas IIII og COS IIII og den er derefter
præget i årene 145-147 efter C. f.
16389. En 8 73 T. lang kasserolle af bronze med en deri indesluttet og
nøje passende bronzesi omtrent som Worsaae »Afbildninger«
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fig. 232-233. Håndtagene ere flade som på Worsaae »Afb.« 233
men uden øje ved enden af dem. Kasserollens bund er lidet be
skadiget, men sien er ypperligt bevaret.
16390. Hanken samt brudstykker af omkredsen og bunden af et stort
glat bronzekar med støbt, ikke ombøjet rand og opstående ører.
Det ligner Worsaaes »Afbildninger« fig. 229; men der er ingen
figur, men kun parellelle striber om siderne, og hanken er glat.
Karret har, efter hanken at dømme, holdt 9^2 T. i diameter.
Ovennævnte sager ere fundne sammen i en kun ubetydeligt ophøjet
grusbanke på finderens mark, hvorved er bemærket, at der under gru
set findes mergel.
Ved at grave efter dette stødte man først på det store bronzekar No.
16390, som forefandtes i stykker og stærkt fortæret af irr. Tæt ved dette
fandtes de øvrige sager samt et menneskeligt skelet, der var i en me
get skjør tilstand, og som blev nedgravet igen. Som godtgørelse for
metalværdien og tillige som douceur oversendtes 35 Rdl. til finderen.«
Desværre er, som omtalt ovenfor, gravens lerkar ikke bevaret til i dag.
Det blev kasseret, fordi det gik itu ved optagelsen. Mange lerkar fun
det i grave i ældre tid har desværre lidt samme skæbne. Havde vi i dag
haft lerkarret bevaret, havde der været endnu flere forskelligartede kil
der at hente oplysninger af i fundet.
Ligeledes er det meget ærgerligt, at skelettet ikke blev indsendt til
Museet men i stedet atter gravet ned. Derved mangler vi i dag enhver
mulighed for at sige, om det har været en kvinde eller en mand, der er
blevet gravlagt; gravudstyret indeholder nemlig ingen genstand, der en
tydigt er kvindelig eller mandlig.
Men på nær ovennævnte mangler er alle de øvrige genstande bevaret
til i dag. Det drejer sig om følgende: En guldspiralfingerring (fig. 1),
en hagekorsformet fibel af forgyldt sølv (fig. 2), en lille enkel sølvfibel
(fig. 3), et øse-si par af bronze (fig. 4), en fragmenteret Hemmoorspand
(fig. 5-7), og en sølvmønt (fig. 8).
Alle disse genstande kan samlet betragtes som typiske for en rigere
begravelse fra yngre romersk jernalder. Enkelst af udstyret er den lille
sølvfibel, der kendes fra talrige af periodens grave. Men udstyr som en
guldring og den meget fint forarbejdede hagekorsfibel, begge af hjemlig
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Fig. 1: Guldfingerring fra Bennebo Mark. Vægt 11,45 g. Diam.: 2 cm. (Foto:
Lennart Larsen).
oprindelse, hæver graven op over det mere almindelige niveau; dette
understreges yderligere af øse-si parret og Hemmoorspanden. Endelig
hører en mønt i en grav fra dette tidspunkt til de mere sjældne gravgaver.
Betragtes gravens udstyr under et, svarer det til de ret rigt udstyrede
grave, der specielt er almindelige på Stevns og i Sydsjælland i dette tids
rum, uden at den dog kan sammenlignes med de aller rigeste af disse.
Indenfor det lokale nordvestsjællandske miljø er der derimod kun meget
få grave, der i udstyr kan ligne sig med Bennebo Mark-graven.
Gravens udstyr er et eksempel på den kombination af godt hjemligt
kunsthåndværk og varer skaffet langvejs fra, der er karakteristisk for
mange gravfund fra romersk jernalder. Den lille enkle sølvfibel er sær
deles almindelig5 (fig. 3); det er den type, man oftest foretrak til at
holde sin dragt sammen med eller på plads, en eller flere ad gangen.
Knap så almindelig er den hagekorsformede fibel (fig. 2), selv om den
er kendt fra en del fund. Den repræsenterer en af yngre romersk jern
alders særdeles komplicerede fibeltyper, bag hvilke der ligger et fint
stykke håndværk. Netop fiblen fra Bennebo er udført meget nøjagtigt
og præcist samtidig med, at det er en af de mest kompliceret konstrue
rede eksemplarer af sin art.
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Fig. 2: Hagekorsformet fibel af sølv fra Bennebo Mark. Udsmykningen består
af forgyldt presblik og små profilerede sølvstifter. 1:1. (Foto: Lennart Larsen).

Ligesom den lille enkle sølvfibel er den hagekorsformede type kendt
fra fund i hele Skandinavien samt det øvrige frie Germanien 6.
Øse-si parret af bronze 7 (fig. 4) er kendt i lignende udformning fra
talrige andre yngre romertidsgrave i Skandinavien, Mellem- og Nord
europa. Sættets funktion er i de sydlige lande, hvor de har deres oprin-
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Fig. 3: Fragmenteret sølvfihel fra Bennebo Mark. Nåleholderen er på den ene
side ornamenteret med trimolierstik. 2:1. (Tegning: Henning Ørsnces).

delse, beregnet til opøsning og påfølgende sining af vin. Øse og si ind
går derfor som blot en lille del af hele den række genstande, der hørte
til en romersk bordopdækning. Sammen med øse og si hører i de syd
lige lande bl. a. altid en beholder (spand, f. eks. Hemmoorspand, eller
lignende) til opbevaring af vinen ved bordet; ofte findes den samme
kombination af disse brugsgenstande i grave udenfor Romerriget. Om
dette kan tolkes således, at man også i de nordlige lande importerede
vin til de mere velstående kredse, eller man har overtaget brugen af øse
og si til anvendelse for klaring af en hjemlig fremstillet drik, må stadig
stå åbent. Knap så hyppig som øse og si i de skandinaviske lande er
derimod Hemmoorspandene 8 (fig. 5-7).
Begge former for bronzeprodukter, øse - si og Hemmoorspand, hører
til den store gruppe af varer, der i yngre romersk jernalder fremstilles
i de romerske provinser, efter alt at dømme for bronzernes vedkom
mende specielt Nordfrankrig og Belgien. Her lå store værksteder (et af
dem antagelig omkring lokaliteten Hemmoor - deraf navnet på spand
typen), der i løbet af 2. og 3. årh. e. Kr. havde overtaget størstedelen af
den produktion, der tidligere fandt sted i stort omfang i Italien. Denne
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forskydning af produktionen af bronzevarer svarer til den forskydning,
der også sker indenfor produktionen af glasvarer, nemlig fra Italien (og
Middelhavsområdet i det hele taget) til Rhinegnene (med tyngdepunkt
i Köln hvad angår glasproduktionen) 9. Også glasvarerne er hyppigt re
præsenteret i det hjemlige fundstof fra denne tid. Forrykningen af de
store værksteder hænger sammen med de romerske provinsers opblom
string, hvis årsag igen er et særdeles kompliceret samspil af mange fak
torer.
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Fig. 5: Randparti af Hemmoorspanden fra Bennebo Mark. Under randen er
spanden ornamenteret med flere omløbende linier. 1:2. (Foto: Lennart Larsen).
Dertil kommer, som det mest sjældne udstyr i denne grav, en mønt
(fig. 8). Mønten er en denar, slået for kejser Antonius Pius (138-161
e. Kr.). Mønten har følgende prægninger: På den ene side et laurbær
kranset hoved omgivet af teksten: (ANTO)NINVS AVG PIVS P. P. På
den anden side er Liberalitas fremstillet stående, holdende en fane og et
overflødighedshorn, omgivet af teksten: TR POT COS IIII LIB IIII.
Sidstnævnte to oplysninger viser, at mønten må være slået i årene 145
-147 e. Kr. 10.
Ad hvilke veje mønten er kommet herop, kan man ikke med sikker
hed udtale sig om; den kan være kommet fra Vesteuropa eller ad de
mere østlige forbindelsesveje gennem Centraleuropa, der også anvendtes
ved samfærdslen mellem de romerske provinser og områderne nord der
for. Endelig kan den mulighed ikke udelukkes, at mønten er hjembragt
af en germaner, der af en eller anden årsag har opholdt sig i de syd
ligere områder, måske deltaget som lejesoldat i Markomannerkrigene
(166-175 e. Kr.). Egentlig funktion som mønt har den derimod næppe
haft i det sjællandske ikke-romerske miljø.
Hvornår kan man gå ud fra, at denne øjensynlig ret velstående person
er blevet begravet? Flere ting i graven kan give oplysninger derom, først
og fremmest hjemlige frembringelser som de to fibler. Havde lerkarret
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Fig. 6: Hank til Hemmoorspanden fra Bennebo Mark. 1:2. (Foto: Lennart Lar
sen).

været bevaret, havde der også været store chancer for, at det yderligere
kunne bidrage til en tidsbestemmelse.
Ofte daterer man i arkæologien gravfund fra områderne udenfor
Romerriget ved hjælp af de importgenstande, der findes i dem, i dette
tilfælde således øse-si og Hemmoorspand. Denne fremgangsmåde må
man imidlertid være særdeles varsom med, idet det for mange af de
provinsialromerske varer gælder, at de har været fremstillet over ret
lange tidsrum. Yderligere ved man endnu kun lidt om, hvorledes de blev
spredt, ad hvilke veje, og med hvilket tempo spredningen foregik. En
langt nøjagtigere tidsmåler er de hjemlige, tildels lokalt frembragte ejen
dele. Ved mange af disse genstande, f. eks. smykker og lerkar, synes
moden at skifte ret hurtigt. Fundenes sammensætning tyder endvidere
på, at hver generation har fået de smykker og andre ejendele med sig i
graven, som vedkommende havde ejet og anvendt gennem sit liv. Man
må således være klar over, at i begravelser for personer ud over den
tidligste ungdom, må man regne med at kunne have repræsenteret dels
lidt ældre, måske umoderne genstande, dels moderne.
Den lille enkle sølvfibel er af en type, der er i brug ret lang tid, anta
gelig to til tre generationer; typen begynder at anvendes omtrent ved
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Fig. 7: Blindplade til Hemmoorspanden fra Bennebo Mark. Pladen viser spor
af inddrejede cirkler, opstået under fremstillingen af spanden. Diam.: 6,7 cm.
(Foto: Lennart Larsen).

overgangen mellem ældre og yngre romersk jernalder og varer ved til
over midten af yngre romertid, altså i hvert tilfælde et par generationer
og antagelig lidt mere.
Mere begrænset i tid er derimod den anden fibeltype, den hagekors
formede. Den optræder samtidig med den enkle sølvfibula’s yngre fase
og fortsætter lidt længere op i tid. Nar to sådanne smykkeformer fin
des sammen hos en person, vil det derfor indebære, at den tidsmæs
sige placering af graven indsnævres betydeligt, nemlig til det tidsrum,
hvor de to typer ekisterer samtidig. Ud fra en bearbejdning af det sam
lede sjællandske gravmateriale fra yngre romertid, der findes på Natio72

Fig. 8: Denar fra Bennebo Mark, slået af kejser Antonius Pius (138-161 e. Kr.)
i perioden 145-147 e. Kr. 2:1. (Foto: Lennart Larsen).
nalmuseet, og det er langt størsteparten af alt kendt materiale, vil Bennebo Mark-graven høre hjemme i et miljø, der tidsmæssigt skal anbrin
ges omkring midten af yngre romertid, altså 200/250-300 e. Kr. n.
Denne datering overensstemmer godt med f. eks. undersøgelser fore
taget samlet på nordeuropæisk basis af de hagekorsformede fibler, der
netop dateres til perioderne C 2 og C 3 (200/250-400 e. Kr.), typen me
nes udviklet i løbet af første halvdel af det tredie århundrede e. Kr. 12.
Guldfingerringen har ligeledes indgået i en bearbejdning af samtlige
(publicerede) fingerringe fra romertid fra områderne udenfor Romer
riget 13. I denne bearbejdning dateres ringen fra Bennebo Mark til perio
de C 1 (ca. 150-200/250 e. Kr.), altså den tidligste del af yngre romersk
jernalder. Denne datering sker på grundlag af den konventionelle date
ring af importgenstandene. Den ringtype, Bennebo Mark-eksemplaret
hører til, er imidlertid velkendt fra hele romersk jernalder, så derfor
spiller en mindre forrykning i tid af dette ene eksemplar ingen væsentlig
rolle for typen som sådan.
Sølvmønten, slået mellem 145 og 147 e. Kr., viser sig således at være
mindst 100 år gammel i forhold til gravlæggelsen, men det er absolut
ikke ualmindeligt for mønter fundet så langt fra Romerriget i et ganske
andet miljø. Denaren fra Bennebo hører til blandt den af N. Breitenstein
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opstillede første (af tre) fundgrupper af romerske mønter på den sjæl
landske øgruppe 14. Den første gruppe omfatter denarer fra kejsertiden
til og med første halvdel af tredie århundrede (de øvrige to fundgrup
per, der ikke har relevans i denne forbindelse, er guldmønter (solidi) fra
anden halvdel af tredie århundrede og indtil Romerrigets deling 395 og,
som yngste og tredie gruppe, solidi slået éfter 395).
Den første gruppe, denarerne, er repræsenteret på Sjælland først og
fremmest ved et par skattefund, nemlig fra Raamose, Gjerlev sogn, Hol
bæk amt, spændende i tid fra Tiberius (14-37 e. Kr.) til M. Aurelius
(161-180 e. Kr.), i alt 428 denarer. Det andet skattefund er gjort i Bag
sværd, Gladsakse sogn, Københavns amt; det indeholder 45 denarer fra
Vespasian (69-79 e. Kr.) til Macrinus (217-218 e. Kr.). De øvrige dena
rer er fremkommet enten i forbindelse med gravfund eller som decide
rede løsfund. Fundet i grave er, foruden Bennebo, bl. a. Nordrup (Nordrupøster sogn, Sorø amt. NM C 4823) og Gunderup (Herfølge sogn,
Præstø amt).
Tilstrømningen af denarer til Danmark synes stærkest under de så
kaldte antoninske kejsere, og den har da haft en åbenbar østlig karakter
indenfor Skandinavien. Men langt de fleste denarer bærer, som Bennebo,
spor af stærkt slid og lang omløbstid.
Importsagerne i graven er nedlagt på et tidspunkt, hvor den største
mængde fremmede genstande (hovedsagelig provinsialromerske) for
længst er kommet til landet og givet med i talrige grave. Højdepunktet
for import, i hvert tilfælde nedlæggelser af samme, falder omkring før
ste halvdel af tredie århundrede, derefter aftager det gradvis i løbet af
yngre romertid, for næsten helt at ophøre med at blive lagt i gravene
omkring 400 e. Kr. 15. I den efterfølgende tid, ældre germansk jernalder
(ca. 400-550 e. Kr.), fortsætter forbindelserne mellem de gamle provin
sialromerske områder og Skandinavien intenst, men det giver sig i Dan
mark ikke længere udslag i form af rige gravudstyr med fremmede bron
zevarer, i modsætning til i Norge og Sverige. Dette fænomen afspejler
ikke manglende forbindelser mellem Danmark og det øvrige Europa,
men skyldes efter alt at dømme en voldsom ændring i hele gravskikken 16.
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Noter:
1 Stenlille sogn, Holbæk amt. Nationalmuseet C 25770-71 og 7/44. Se end
videre Schou Jørgensen 1975 s. 88 nr. 43 (med videre litteraturhenvis
ninger.
2 St. Tåstrup sogn, Holbæk amt. De fundne genstandes fundsammenhæng
er særdeles usikker. Nationalmuseet 9275-77 og 9414-16. Se endvidere
Schou Jørgensen 1975 s. 88 nr. 44 (med videre litteraturhenvisninger).
3 Særslev sogn, Holbæk amt. Flere sammenblandede grave. Nationalmu
seet Z 587-96.
4 Højby sogn, Holbæk amt. Nationalmuseet C 1975-94. Se endvidere Schou
Jørgensen 1975 s. 88 nr. 45 (med videre litteraturhenvisninger).
5 Sølvfiblen er omtalt hos Boye 1859 s. 56 nr. 317 og hos Almgren 1897
s. 203 og s. 231.
6 Vedrørende den hagekorsformede fibel se: Boye 1859 s. 52 nr. 290; Alm
gren 1897 s. 231; Mackeprang 1943 s. 22 og Thomas 1967 s. 49 ff. og s. 79
samt Taf. IX, 1.
7 Vedrørende øse og si fra Bennebo Mark se Eggers 1951 s. 84 nr. 156.
3 Hemmoorspanden fra Bennebo Mark findes omtalt hosWillers 1901 s. 59
og Eggers 1951 s. 84 nr. 156. Endvidere hos Ekholm 1934, Ekholm 1941
og Ekholm 1962.
9 Lund Hansen 1973, og Lund Hansen 1971 s. 102.
10 Neergaard 1892 s. 297; Hauberg 1894 s. 329 nr. 14; Galster 1928 s. 54 f.
og Breitenstein 1946 s. 11 ff.
11 Denne datering kan paralleliseres med Eggers periode C 2, se Eggers
1955 s. 196 ff.
is Thomas 1967.
13 Boye 1859 s. 48 f. og Beckmann 1969 s. 69 nr. 122 og s. 42 f.
14 Breitenstein 1946 s. 29 ff.
is Lund Hansen 1971 s. 103 ff.
io Graven fra Bennebo Mark er, ud over de allerede angivne steder i litte
raturen, omtalt følgende steder: Engelhardt 1865 s. 49 nr. 22; Brøndsted
1940 s. 367 nr. 56; Mathiassen 1959 s. 51 og 129; Brøndsted 1960 s. 421
nr. 56; Leth-Larsen 1972 s. 120.
Litteraturhenvisninger:
Almgren 1897. O. Almgren: Studien über nordeuropäische Fibelformen der
ersten nachchristlichen Jahrhunderte. 1897.
Beckmann 1969. C. Beckmann: Metallfingerringe der römischen Kaiserzeit
im Freien Germanien. Saalburger Jahrbuch XXVI 1969.
Boye 1859. V. Boye: Oplysende Fortegnelse over de Gjenstande i det Kon
gelige Museum for nordiske Oldsager i Kjøbenhavn, der ere forarbej
dede af eller prydede med ædle Metaller. Første Afdeling (omfattende
den hedenske tid). 1859.
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GRAVFUND ELLER SKATTEFUNDe
Af Thorkild Ramskou

De higer og søger, i gamle bøger, med spejdende øje, i oplukte høje. .. .
o.s.v. skrev salig Oehlenschlåger i sit digt Guldhornene, med en hentyd
ning til, at »den skrantende magister, fuld af støv og snuustobak« ikke
var de rette til at finde oldtidsskattene. Dertil krævedes en »naturens
muntre søn«, af umiddelbar natur, og det var sådan et par, der en dag
i 1889, da de var ved at grave grus, stødte på en lille samling af vikinge
tidssager, der, hvor udmærkede de end er, hverken fremkaldte en sagte
tordens dundren, langt mindre hele Nordens undren. Når de to herrer
ikke stødte på mere opsigtsvækkende ting, kan det måske være fordi de
ikke var så umiddelbare endda, for til trods for at sagerne oplagt var
danefæ, havde de alligevel solgt nogle af dem til en privatsamler, af
hvem Nationalmuseet måtte købe tingene.
Til trods herfor udbetaltes der til finderne 20 kr. i danefægodtgørelse,
som de havde krav på, men desuden en douceur på 50 kr. 35 kr. pr.
næse var i 1889 ikke nogen ringe sum, der nok kunne holde munterhe
den vedlige et stykke tid.
Fundet er omtalt flere gange i litteraturen, første gang af C. Neergaard
i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1892 x, hvor han om
taler genstandene som fundne i forbindelse med knoglerester. Derfor
mener han, at det drejer sig om et gravfund.
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Fig. 1: Kvindesmykkerne fra Asnces Dyrehave, Lerchenborg. De skålformede
fibler er 10,7 cm lange (Lennart Larsen fot.).

Det afvises af J. Brøndsted i Acta Archaeologica 2, hvor han anser
fundet for at være såkaldte skattefund, formedelst fundforholdene, der
omtales senere. De af Neergaard omtalte knoglerester lader han ude af
betragtning. Hvorledes det iøvrigt forholder sig med dem, fremgår ikke
af den bevarede correspondance om sagen.
' Tredje gang fundet omtales er af Roar Skovmand: Vikingetidens Skattéfund 3. Også han går ind for teorien om, at det drejer sig om et skatte
fund, eventuelt et votivfund.
Og så er det vist på tide at afsløre, hvad det drejer sig om, nemlig:
to skålformede spænder af bronze, men forgyldte, som det hørte sig til.
Hvert spænde består af en fast underskål med et ornamenteret panel
langs randen. På den er fæstnet en gennembrudt skål, hvis udskæringer
ligeledes danner ornamenter i tidens dyrestil, ligesom på panelerne på
underdelen. En rund sølvplade med ornamenter af indlagt niello. En
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Fig. 2: Mønter fra Lerchenborg-graven. Øverst to kufiske sølvmønter, nederst
en frankisk sølvmønt fra Ludvig den Fromme, 814^40. Gengivet i naturlig
størrelse (Mogens Schou Jørgensen fot.).
79

aflang sølvplade. Et brudstykke af en sølvkæde, 27 cm lang. Fire perler
af sølv, dels opviklet sølvtråd, dels med påloddet filigran. 42 perler af
glas og bjergkrystal. Syv af dem var trukket på tre særskilte sølvtråde,
der er lukkede med en snoning. To kufiske (arabiske) mønter, en fran
kisk mønt, slået af Ludvig d. Fromme (814-40), med secundær øsken,
så den kunne anvendes som hængesmykke. Endelig en nordisk kopi af
den mønttype, som Karl d. Store lod slå i Dorestad 4.
Efter de givne oplysninger fandtes de to skålformede spænder rand
mod rand, omsluttende de øvrige genstande, og det er nok den oplys
ning, der har givet anledning til, at fundet er tolket som et skattefund,
idet man har set bort fra Neergaards oplysning om knogleresterne.
Men ser man på fundets sammensætning, tyder den mest af alt på,
at vi står overfor et gravfund: diverse smykker, der har tilhørt en kvinde,
der ikke har hørt til de dårligst stillede i samfundet. De to forgyldte
bronzespænder hører til kvindernes obligate dragtudstyr i 10. århun
drede. Når de findes i gravene, ligger de altid foran på skuldrene, hvor
de har holdt klædningsstykker sammen. Om perlernes og de øvrige
smykkers anvendelse behøver man ikke at være i tvivl. Også de fire
mønter har haft øskener, eller huller, så de kunne indgå i perlekæden.
Om fundstedet er oplyst så meget, at genstandene er fremkommet ved
grusgravning under grevskabet Lerchenborg, Årby s., Holbæk amt, i
65 cm’s dybde, kun 1 m over havets overflade, og selv om det heller
ikke er omtalt i sagens papirer, tør man vel gå ud fra, at fundstedet
ikke har været ret langt fra strandkanten. Om nogen markering på over
fladen synes der ikke at have været tale.
De oplysninger, vi sidder inde med om fundforholdene, er altså så
mangelfulde, at der ikke kan drages sikre conclusioner af dem. Men selv
om vi lader den i luften frit svævende oplysning om tilstedeværelsen af
nogle knoglerester ude af betragtning, tyder sammensætningen af de
fundne genstande mest af alt på, at det drejer sig om et gravfund. Gan
ske vist er der sølvsagerne, som tvangfrit kunne indgå i et skattefund,
men de to skålformede spænder og glasperlerne er fremmede fugle i det
millieu, hvor der normalt kun findes genstande af guld eller sølv.
Der kan altså ikke være tale om et skattefund i den betydning ordet
ellers anvendes, dertil bærer det alt for meget præg af at være en kvin
des smykkesæt, der også ved fundforholdene har sin nærmeste parallel
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Fig. 3: Lerchenborg-graven: Den ene af de skålformede fibler med ornamentik
i Jelling-stil. Friserne langs randen er gengivet fig. 4-5 (Mogens Schou Jørgen
sen fot.).

i et fund fra Øster Halne i Kjær herred. Her drejede det sig om to frag
menter af skålformede spænder, 1 fragment af et ligearmet spænde, 48
perler af glas (millefiori), agat, kvarts og almindelige, gennemborede
strandsten. Dertil kommer syv kufiske mønter fra henholdsvis Bagdad
og Cordoba 5. Om disse genstande er det kun oplyst, at de er fundne i
engjord nær Limfjorden. Endvidere fandtes sølvperler af samme karak
ter som dem ved Lerchenborg. Som det ses, er der ikke ringe overens
stemmelse de to fund imellem.
Sammen med museumsinspektør Oscar Marseen forsøgte jeg i midten
af 50’erne at opsnuse findestedet. Det lykkedes for så vidt som vi fandt
frem til matrikelnummeret, og ovenikøbet traf på den skinbarlige finder,
der på sine gamle dage var vendt tilbage til barndommens egne. Des
værre kunne han ikke huske de enkelte omstændigheder ved fundet, for
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Fig. 4: Tre af friserne langs randen på den fig. 5 afbildede fibel (Mogens Schou
Jørgensen fot.).
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bagben

nakketop

bagben med
gribefod

Fig.5: Vdtegning af »]elling-dyrene« på fig. 4. (Tegnet af Henning Ørsnes.)
I vikingetidens dyreornamentik finder man intet, der ligner existerende væse
ner. Den er en fantasiverden, som kun den, der selv har fantasi, kan leve sig
ind i. Men det hjælper, hvis man har forkundskaber. De er altid nyttige, som
H. C. Andersen skrev. For ornamentikken har rødder i tidligere tiders stilarter.
Disse tre dyr er formodentlig skabt af samme kunstner, der, selv om han har
været bundet af sin tid, dog har formået at skabe tre vidt forskellige væsener,
men af samme elementer. Fælles for dem er de lange nakketoppe og de fremadvendte bagben.
Men »gribefødderne« og især hovedet på det nederste dyr viser et par
århundreders traditioner.
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Fig. 6: Det 4,3 cm høje sølvbæger fra Jelling, hvis ornamentik har givet navn
til stilen. Nederst et udrullet aftryk af bægerets ornamentik (Nationalmuseet
fot.).

i mellemtiden havde han rejst så meget. Han havde været både i Hals
og i Brønderslev. Men ihvertfald var tingene pløjet op på en strækning,
der vist aldrig havde været dyrket før.
Men altså, disse Øster Halne-genstande ligger helt på linje med fun
det fra Lerchenborg. Det er kvindesmykker der viser, at familien har
haft udstrakte internationale forbindelser og som mit siges at have hort
til de velbjergede, for at bruge en moderne (1976) vending.
Der kan næppe være tvivl om, at fundet fra Øster Halne repræsen
terer en grav. Men - hvorfor (o.s.v.) er hun så ikke blevet begravet oppe
på den store gravplads på Lindholm Høje, der kun ligger få kilometer
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derfra, og som var i brug på det tidspunkt (9. årh.), da nævnte sager
kom i jorden? Måske ville damen nødig brændes, som det ellers var skik
på Lindholm Høje på det tidspunkt6.
Alternativet til gravteorien er, at både Lerchenborg- og Øster Halnedamen i huj og hast har begravet deres kostbarheder, som de nødigt så
sig skilt ved, i anledning af vi ved ikke hvilke uroligheder.
Medens Øster Halne-fundet kan dateres til 9. årh., skal Lerchenborgfundet dateres til 10. århundrede.
Ganske vist indeholder Lerchenborg-fundet genstande, der er mere
end hundrede år ældre end de yngste, nemlig de to skålformede spænder.
Det skal man ikke lade sig vildlede af, for der kendes adskillige eks
empler på, at vikingetidsgrave har indeholdt, hvad der har været antik
viteter allerede på det tidspunkt, de kom i jorden. Også dengang har
der selvfølgelig været noget, der hed arvegods, og veneration for forfæd
rene, og det siger sig selv, at det er de yngste genstande, der skal tages
hensyn til, når et fundkompleks skal dateres. I Lerchenborg-fundet kan
hverken perlerne, de to sølvsmykker eller sølvperlerne eller mønterne
anvendes til datering. Her gælder det kun en bedømmelse af ornamen
tikken på de to skålformede spænder. Som bekendt regner man med, at
vikingetiden strækker sig over ca. 250 år. Selv om den normalt betragtes
som en enhed, er der alligevel plads til mange forskellige stilarter. Man
kan blot tænke på, hvilke stilændringer der er sket fra begyndelsen af
1800’tallet til vore dage. Det er ikke småting, og noget tilsvarende
hændte i løbet af vikingetiden. Den ene stilart afløste den anden, nye
typer opstod, inspirerede af de ældre. Det var den dateringsmetode, der
blev sat i system og af den svenske arkæolog Oscar Montelius kaldtes
Typologi7. Alle kender denne dateringsmetode uden måske at tænke
over det. For eksempel, man ser en ældre bilmodel rulle hen ad vejen,
og uvilkårligt registrerer man sig, at den må være fra 30’erne, eller hvad
det nu kan være. På samme måde med billeder af mennesker. Ud fra
hvordan de er klædt, er det muligt, med en begrænset fejlmargin, at
bedømme, hvornår billedet er taget, eller malet. Når det kan lade sig
gøre, er det fordi man i disse tilfælde har årstal på prototypen.
Hvis arkæologen skal benytte sig af den samme typologiske metode,
og den anvendes ofte, gælder det for ham om at få en fast datering på
prototypen. Og det ser ud, som om det lader sig gøre med den type
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spænder, der er fundet ved Lerchenborg, selv om det aldrig tidligere er
forsøgt, hvor almindelig den end er.
En ting står fast: at disse spænder er fra 10. århundrede, men der kan
ske meget i løbet af 100 år, og hvor finder vi så et blot nogenlunde
acceptabelt udgangspunkt for datering. Vi skal sikkert til Jelling, til de
såkaldte Kongehøje, af hvilke den nordligste ihvertfald har rummet kun
én grav.
Ifølge den lille runesten på Jelling kirkegård rejste Gorm et mindes
mærke over sin kone Thyra, og ifølge den store runesten sammesteds
rejste Harald mindesmærker over sin fader Gorm og sin moder Thyra.
Så langt så godt, selv om vi ikke kan fæste nøjagtige årstal på tildra
gelserne. Så meget står imidlertid fast, at sønnen Harald dør i den sidste
fjerdedel af 10. århundrede. Hans forældre er vel så gravsat et rimeligt
tidsrum tidligere, og hvis vi går ud fra, og det gør vi, at enten Gorm
eller Thyra er begravet i den nordre høj, må det være sket et stykke tid
før Harald rejste den store runesten.
Men blandt gravgodset i den nordre høj fandtes et lille sølvbæger
med en dyreornamentik, der har givet navnet til, hvad der i arkæolog
sprog kaldes: Jellingstil, der er karakteristisk ved dyrefigurer med lang
nakketop samt opadbøjet forben.
Det kan måske være vanskeligt for at uøvet øje at se, at det i virke
ligheden er det samme dyr, der findes på panelerne på Lerchenborgspændernes underskåle, og at de går igen på den gennembrudte over
skal. Men de har alle den karakteristiske nakketop og den karakteristi
ske kropsstilling. De er dyrefigurer i Jelling-stil, men lige så langt fra
forbilledet som en bil fra 50’erne er fra en Ford T-model. Man aner
sammenhængen, og kender man alle mellemtrinene, er man ikke i tvivl.
Derfor heller ikke hvad angår dateringen af Lerchenborg-fundet. De
skålformede spænder må være fremstillede engang i den sidste del af
900-tallet.
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VALDEMARUS PRIMUS
Af Georg Galster

I Beskrivelse over danske Mynter og Medailler i den kongelige Samling
1791 er side 71 under Valdemar I nummer 25 opført »En Bracteat med
et kronet Hoftebillede, holdende i hdire Haand et Lilie-Scepter, ved
venstre Side staaer et Taarn, og omkring Billedet de tre Bogstaver: IVA
Tab. XV. No. 25« (se fig. 1).
Det er besynderligt, at man ikke har sat bogstaverne i den mere
naturlige følge V A I, da det må være den, der har begrundet henførel
sen til Valdemar I. Desværre plejer den unævnte forfatter ikke at angive
mønternes proveniens. Det var den unge, omved 25-årige sekretær ved
medaillecommissionen af 27. maj 1739, Henrik Henriksen, der i løbet
af kun et års tid skrev teksten til den Beskrivelse, der først kom på tryk
et halvt århundrede senere h De ca. 6000 mønter er efter gammel ordning
fordelt i tre Classer: I »Bracteater og gamle Mynter i Guld og Sølv uvist
af hvem og til hvilken Tid slagne«, II »Fra Knud den Store til inter
regnum 1448« og III »Den oldenborgske Stamme«. Henriksen siges at
have fulgt den orden, hvori mønterne var lagt i de ældre inventarier;
sådanne er forgæves eftersøgt og kan være gået til grunde med kongens
håndbibliothek i Christiansborgs brand den 26. februar 1794 2. Man må
antage, at ovennævnte mønt hidrører fra et upåagtet fund, der er gjort
før 1739 i Danmark3.
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Fig. 1: Beskrivelse over danske Mynter og Medailler i den kongelige Samling
1791. Valdemar 1 Tavle XV 25. Norske Mynter Tab.XXVlIl 9-10. I Classe
250-2, 247.

Nils Ludvig Rasmusson har om IVA-indskriften udtalt: »Det ligger
nära til hands att tolka även denna inskrift som Civitas Arosiensis« 4.
Rasmussons fortolkning forekommer altfor usandsynlig, og det hjælper
ikke på forståelsen, at riksantikvarien Bengt Thordeman gjorde ham
opmærksom på en norsk mønt fra det 11. århundrede med bogstaverne
IVA om et brystbillede med kedelhjelm 5.
Den naturligste læsning af de tre bogstaver er altså Valdemarus pri
mus. Således benævnes kongen i begge indskrifter på blypladen i hans
grav i Sankt Bendts kirke i Ringsted: . . . DANORVMREX WALDEMARVSPRIMVS .. .6. Man har villet hævde, at dette navnetal forud
satte en Valdemarus secundus 7, således at indskrifterne måtte være af
fattet efter 1202, hvad der forudsætter en åbning af gravkisten. Dette
er ikke nødvendigt; en konge kan meget vel i levende live betegne sig
som den første af navnet 8. Det mest nærliggende eksempel er Birger.
Jarls søn Valdemar (1250-75, f 1302). Hans sekret, benyttet 1267-77 og
7.10.1286 bærer omskriften + SECRETVM : WOLDEMARI : PRIMI :
REGIS : SWEOV. Et andet skal have haft teksten WALDEMARVS
PRIMVS DEI GRACIA REX SWEORVM 9. Og han havde endda ingen
Valdemarus secundus til efterfølger. Fremstillingen på bracteaten sva90

rer ret nøje til billederne på Valdemarernes mønter med varianter af
den tronende konge 10. En enkelt detaille leder især tanken hen på Val
demar I. I stedet for rigsæble holder kongen i sin venstre hånd model
len til et tårn. Det kan sigte til de borge, kongen lod bygge til rigets
forsvar. Såeledes nævner den oven omtalte blvplade blandt hans tre
største bedrifter borgen på Sprogø. Ruinerne af det centrale vagttårn
ligger nu begravet under det 1868 opførte fyrtårn. - Når den så udmær
kede numismatiker og arkæolog, senere riksantikvarie dr. Bengt Thordeman har fortolket dette usædvanlige konge-attribut som et ciborium,
d. v. s. et gemme for den hellige nadver, der ofte kan have form som
et tårn n, så må man indvende, at et ciborium måske kan tænkes i hån
den på en biskop, men ikke så godt i en konges hånd. Mønten ligger
endnu i KM på sin gamle etikette med påskriften: »Wald. 1. T. XV
no 25«, men i Samlingens håndexemplar af Beskrivelsen er tilskrevet:
»Foreløbig henlagt ved de fremmede uvisse Bracteater.«
Det er ret sandsynligt, at mønten ikke er et løsfund, men at den har
hørt til et større eller mindre skattefund. Der er i Beskrivelsen af 1791
optaget flere brakteater, der i udførelse er nær beslægtede med den,
men er uden indskrift og efterhånden »degenererede«. De er 16-17 mm
i tværmål og vejer 0,20-0,35 g; de er indrammet af ca. 24 kugler 12:
I Classe nos. 247, 250, 251, 252 og Norske Tab. XXVIII nos. 9 og 10.
De har alle i Samlingens håndexemplar fået tilskriften: »Ved (eller
»efter«) Svend Grathe. Uvisse.«
Norske s. 108 nr. 9. »En Bracteat, hvorpaa sees et kronet Brystbillede
holdende i hdire Haand Rigsæblet og i venstre en Fane. Tab. XXVIII.
No. 9.« (Se fig. 1.)
- 10. Samme, med den Forskiel, at Rigsæblet paa denne holdes i ven
stre Haand og Fanen i hdire. Tab. XXVIII. No. 10.« (Se fig. 1.)
I Classe No. 250. »En meget uformelig dannet, hvorpaa næsten allene
ved Punkter forestilles et Hoved, over samme to Grene, hvilke formo
dentlig skal betyde en Krone, ved hdire Side et Scepter og ved venstre
Rigsæblet.« (Se fig. 1.)
- 251. »En med et kronet Hoved og til hdire Side en Bygning med
et Sverd og ved Siden deraf et Kors, til venstre Rigsæblet omtrent som
paa foregaaende.« (Bygning er en misforståelse af skulder og arm, der
holder sværdet. (Se fig. 1.)
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- 252. »En, hvorpaa et ildedannet Brystbillede, holdende et Sverd i
hdire og efter Anseende en Fane i venstre Haand.« (Se fig. 1.)
- 247. »En sonderbrudt Bracteat, hvorpaa en Bispestav med mange
Punkter.« Dette exemplar er øjensynlig blevet ombyttet med et bedre,
der dog også er lidt beskadiget i randen forneden, inden den pågæl
dende tavle (i 1780’erne) blev udarbejdet. Beskrivelsen er unøjagtig, for
så vidt den ikke nævner, at bispestaven holdes af en hånd 13. (se fig. 1).
Det har antagelig været som forarbejde til Ramus’ og Devegges mønt
værk, at man gennemgik Beskrivelsen af 1791 og bemærkede, at de her
nævnte bracteater skulle henføres til Svend Grathe eller til de uvisse
efter ham. Men Thomsen må være kommet på andre tanker, da han i
samarbejde med Devegge katalogiserede hofkleinsmed Georg Friderich
Timms store møntsamling. I katalogen til auctionen den 18de Julii 1831
s. 292-3 er under Svenske Uvisse nr. 5 opført »Bracteat, hvorpaa en
barbarisk Forestilling af et modvendt Hoved med Krone. B. 1 Kl. No.
250. cfr. Brenner T. I. n. 3.« 14. - Det kan jo være Thomsens kendskab
til Brenners værk, der har fået ham til at henføre disse mønter til Sverige.
Foruden Timm har et antal danske samlere været så heldige at kunne
indlægge et eller flere stykker af denne møntgruppe i deres samlinger;
det gælder således C. J. Thomsen (11 ex.) 15, O. T. Thomsen (9 ex.) 16,
Bille-Brahe (6 ex.) 17, Devegge (7 ex.) 18, Sorterup (1 ex.) 19, Læssøe
(3 ex.) 20, Benzon (6 ex.) 21, Lynge (1 ex.)22, Bech (6 ex.) 23, Bruun (1914
13 ex.) 24, Samme (1928 6 ex.) 25. Foruden disse 10 samlere har der anta
gelig været flere. Derimod har de nævnte mønter, ialt 70 stk., været
færre, idet mange af dem har været gengangere. Men dog sandsynliggør
tallene, at en del af dem kan stamme fra et ældre dansk møntfund.
Hvis man kun havde kendt de syv mønter i Beskrivelsen af 1791, havde
bestemmelsen af konge og hjemsted ikke voldt problemer; men vi må
se på fund af samme slags mønter i vore nabolande.
I maj 1840 blev på gården Dælie i Næs sogn i Hedemarken gjort et
stort mønt- og sølvfund. Det indkom i sin helhed til Universitetets
Myntkabinett i Christiania, hvis lærde bestyrer, professor Holmboe,
gjorde det til genstand for en udførlig bearbejdelse, der udkom i to
udgaver på latin (1841 og 1854) og en på tysk (1863) 2(i. Holmboe op
talte ca. 4.966 mønter, hvoraf »I. Norske mynter« udgjorde hovedmassen
(ca. 4.500), som hidrørte fra kong Sverre (1177-1202).
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II. Svenske Mynter
Knut Eriksson (1168-97)
KANVTVZRIXZ 30 ex. T. II, 127.
Uvisse
1. LE DV 13 ex. T. II, 128. Lodose.
2. LE ODV 20 ex. T. II, 129.
3. Modvendt hoved indenfor en række kugler, mellem hvilke t. v. en
stav.

III. Danske Mynter
Svend Grathe (1147-57)
1. REX )( SVEN DANORVM Beskr. II Cl. Tab. VIII, 83.
2. Bract. SVENO REX Beskr. II Cl. Tab. VII, 56.
Knud V (1147-57)
1. Bract. KANVTVS Kronet modvendt brb. 6 ass (ca. 0,30 g). Hidtil
ukendt. Tab. II, 131.
2. Bract. Kronet modvendt brb. med rigsæble og fane. 6 ass. Beskr. II
Cl. T. XXVIII, 9: norsk, men Holmboe mener, den er dansk.
3. En anden næsten lignende.
Knud VI (1182-1202)
Bract. + CANVT REX DAN Kronet modvendt hoved. 4 ass. (ca.
0,20 g). T. II, 132.
Uvisse
1. Kronet modvendt brb. med scepter og stjerne )( Biskop, brb.
Beskr. II Cl. T. XIV, 18: Vald. I.
2. Brudstykker af lignende mønter: Modvendt brb. med scepter og
rigsæble )( Modvendt brb. med kors i v. hånd. 8 stumper.

IV. Skandinaviske uvisse bracteater
1. Råt brb. med sværd og rigsæble; kors mellem hoved og sværd.
T. II, 133.
2. Råt brb. med uvisse bifigurer. 5 ass. (0,29 g). T. II, 134.
3. Modvendt brb. omgivet af lignende figurer. 5 ass. Beskr. I Cl. 250.
2 ex.
4. Nogle kugler (globuli), som synes at danne et brb. med sværd i h.
hånd. 6 ass. T. III, 135.
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5. Hånd holdende en bispestav. 6 ass. Beskr. I Cl. 247, 2 ex.
6. Fugl, modvendt, udbredte vinger, hoved vendt t. v. 2V2 ass. T. III,
13 6 27.
7. Gående løve. 3 ass. Beskr. II Cl. T. XXVIII, 11. 2 ex.28.
8. Borg med tre tårne. 6 ass. Beskr. I Cl. 112 (S. 15 tilskrevet 111-118
»Henlagt ved de Danske efter Svend Grathe« 29.
9. Borg med tre tårne og en port, hvori et ansigt. Beskr. I Cl. 113 30.
10. Tre tårne. 2V2 ass. T. III, 137 31.

Foruden disse indeholdt skatten 294 tyske, 10 engelske og 71 uvisse
mønter.
Hauberg har mærkeligt nok i sin fundoversigt (s. 25 nr. 106) overset,
at Valdemar I også var repræsenteret ved de to danske »uvisse«: Hbg.
Roskilde 10 og 13. Dæliefundet har haft et par ældre mønter med:
Svend Grathe nr. 1 og 2 (Hbg. nr. 3 og 5: Viborg), som er kendt fra
Aalborg- og Øster Uttrup-fundene 1696 og 1708 (antagelig nedlagt
1157 oct.). Den bracteat, Holmboe har henført til Knud V nr. 1, som
ikke foreligger i KM, er også forbigået af Hauberg; den kan måske sna
rere være at henføre til Knud VI; medens den, som Holmboe henfører
til Knud VI som hidtil ukendt, af Hauberg er tilskrevet Knud V nr. 4,
Viborg32. Af Dæliefundets mønter er det således kun »Skandinaviske
uvisse bracteater« nr. 5 (2 ex.), 3 (2 ex.), Danske mønter Knud V nr. 2
og 3, der har interesse her ved deres forekomst også i det gamle fund,
som er indgået i KM før 1740.
Holmboe har ved de uvisse fra Knut Eriksson nr. 1 henvist til en lig
nende, Beskr. II Cl. T. XXVIII N. 4, på hvilken udgiverne har læst
OVLAF, men Schive har gjort ham opmærksom på, at den sandsynlig
vis er slået i Lodose ved Gotaelven. I Møntsamlingens håndexemplar
af Beskrivelsen står tilskrevet ved nr. 4: »Paa disse staae ei OLVF men
LODV, som antages at betegne Lødese og henlagt ved de Svenske. cf. Holmboe om Dælie Fundet.« Den kan altså have hørt til samme
fund som de andre ovennævnte fire bracteater i Beskr.
Efter således at have gennemgået det ukendte, formentlig danske,
fund og det fuldstændig kendte norske fund kommer raden nu til de
allersomvigtigste, de svenske fund. Bortset fra de fire bracteater, som
»den svenska myntkunskapens fader«, Elias Brenner, fik tag i af det
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ældste fund og aftegnede til sit banebrydende værk, Thesaurus nummorum Sveogothicorum (Tab. I, 3) 1705 33, blev indholdet af dette fund
i sin helhed først kendt i Hans Hildebrands gengivelse i hans grundlæg
gende arbejde Sveriges mynt under medeltiden 34. Hildebrand afbildede
15 af denne gruppe mønter, som han opgav hidrørte fra et fund i
Södermanland. Han sluttede deraf, at de så også var »uppsvenska«.
Han læste bogstaverne på ledestykket som »VAI - den sista bokstafven
har stundom en form, som närmer sig till L, på ett annat slag ses endast
VA; både formerna torde representera namnet Valdemar. De öfriga
sakna inskrift.« Han henførte følgelig disse mønter til den svenske konge
Valdemar Birgersson, idet han mærkelig nok overså, at exemplarer af
denne møntgruppe forekom i Dæliefundet.
Rigtig underretning om det svenske fund fremkom først i N. L. Rasmussons artikel om Det Bromelius-v. Bromellska myntkabinettet och
dess bestånd av »myntskatter« 35. Herefter skulle fundet være gjort 1676
i Stockholm, i en sandbakke på Södermalm (rettet fra »Norrmalm«).
Det var et samlet fund af hidtil ukendte mønter. De nærmere omstæn
digheder, findestedet, antallet af mønter kendes ikke. Selv den dygtige
og i møntfund interesserede sekretær i antiquitetsarkivet, Johan Hadorph
har ikke fået underretning derom. Heldigvis fik den praktiserende læge
i Stockholm, Olaus Bromelius, der var kendt som møntsamler, et antal
mønter fra fundet. Hans søn, Magnus v. Bromell, der også var læge,
fortsatte sin faders samling, og i en fortegnelse over denne indføjede
han en kort notits om fundet og aftegnede ni mønter, der viste ligeså
mange typer. Også Elias Brenner fik som sagt nogle stykker af den
unævnte finder. Rasmusson gengav Bromells møntbilleder og bestemte
dem med henvisninger til Hildebrand, Antell, Bruun 36 og til Bengt Thordemans i samme årgang af »Fornvånnen« udkomne »Två fynd av Knut
Erikssons Västeråsbrakteater från Mackmyra i Valbo socken, Gästrik
land«.
1. Hild. 550. Ant. 101. Bruun 85.
2. Hild. 551. Thord. 12.
3. Hild. 541. Thord. 1.
4. Hild. 543. Ant. 95. Thord. 2.
5. Rasmusson har overset Beskr. XXVIII, 10.
6. Hild. 546. Ant. 99. Thord. 5.
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7. Hild. 554. Thord. 17.
8. Ant. 93. Thord. 10.
9. Hild. 552. Ant. 102. Thord. 14.
Om Mackmyrafundene er alt ganske anderledes klarlagt. De blev
gjort 1921 og 1930 udenfor Mackmyra Sulfitfabrik ved planering af en
bakke, og mønterne lå i et par meters indbyrdes afstand. Der optaltes
henholdsvis 111 og 148 bracteater, fordelt på 21 typer. De er afbildede
i Thordemans ovennævnte artikel s. 211 fig. 88:
1. Hild. 541. Bromell 3 ........................ 32 ex.
2. Hild. 543. Brom. 4 ......................... 17 3. Hild. 543 var......................................
1 4. Dæliefund KANVTVS. Hild. 504 . .
7 5. Hild. 546. Brom. 6 ..........................
9 6. Ny type ...........................................
1 7-8. Hild. 547............................................
5 9. Hild. 548
22 10. Hild. 548 var....................................... 17 11. Hild. 551 ............................................
1 12. Hild. 551 var....................................... 20 13. Hild. 552............................................. 86 14. Hild. 552 var. Brom. 9 ................... 21 15. Hild. 552 var.......................................
1 16. Hild. 552 var.......................................
1 17. Hild. 554. Brom. 7 ........................... 12 18. Ubestemte brudstykker ................
2 19-21. Nye typer ........................................
3
- 259ex.

Hauberg var i vildråde med de nørrejydske mønter fra tiden efter
Niels den Gamle og før Valdemar Sejr. Kun for »prinsekrigen« forelå
der i de små brakteater gennem deres indskrifter sikre bestemmelser
med hensyn til konge (Sven, Knud og Valdemar) og møntsted (Aalborg,
Aarhus, Hjørring, Horsens, Randers og Viborg). De foreligger som iso
leret foreteelse uden begyndelse og afslutning. Hauberg har søgt at ud
fylde dette tidsrum så godt, som han efter sin intuition som kunstner
formåede 37. Resultatet er dog blevet ret magert. For Valdemar I’s 25
regeringsår (1157-82) har han for Viborg 3 og for det øvrige Nørre96

jylland 27 forskellige bracteater samt 3 »solide« mønttyper - disse sid
ste bør udgå, som uden virkelig begrundelse henført til Viborg. For
Knud Vl’s 20 år (1182-1202) har han kun 2 mønter, der begge må udgå.
Nils Ludvig Rasmusson har i sin bearbejdelse af mønter fra fund i
Lapmarken38 udkastet den tanke, at en række små bracteater, som
Schive har optaget i sit værk som norske, fra tiden 1160-1205, i virke
ligheden er danske. De hidrører jo også fra et dansk fund, Aalborg eller
0. Uttrup. Thomsen har ikke kendt sådanne danske mønter, og så har
han henført dem til Norge, hvor man dengang lod så mange ukendte
mønter høre hjemme. Rasmussons tanke maner til efterfølgelse, hvad
angår den anden halvdel af det 12. århundrede 30.
Forfatteren af denne lille artikel in majorem patriæ gloriam og til
hyldest af en grundigt arbejdende forsker og værkfælle understreger,
at bracteaten med Valdemar I’s navn kun kan være slået i hans konge
tid i Danmark og da sandsynligvis i Nørrejylland og muligvis i hoved
staden Viborg. Bracteaten med bispestaven peger snarest hen på Viborgbiskoppen (Niels, 1153-91), der personlig eller på bispestolens vegne
har fået del i indtægten fra Mønten. Her har Hauberg set fejl, som flere
biskoppelige mønter fra Viborg viser 40.
Valdemar I’s bracteat må jo trække de indskriftsløse af samme
»fabrik« (gruppe) med sig - om dem alle eller kun nogle af dem bedes
overvejet af kommende møntforskere.
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Fig. 2: Den kgl. Mønt- og Medaillesamling har følgende bracteater af den her
omhandlede slags:
1. 0,34 g. Hild. 541. Beskr.Vald.I Tab. XV 25.
2. 0,25 g. Hild. 542. Thomsen 11576.
3. 0,17 g, defect. Stempelvariant. Tilbyttet fra Stockholm 1846.
4. 0,23 g. Hild. 543. Beskr. Norske Tab. XXVIII 9.
5. 0,27 g. Hild. O. Devegge 1186.
6. 0,22 g. Hild. 545. Devegge 1187.
7. 0,31 g. Hild. 546. Beskr. 1 Cl. 251.
8. 0,35 g. Hild. O. Beskr. Norske Tab. XXVIII 10.
9. 0,22 g. Hild. 549. Beskr. I Cl. 250.
10. 0,27 g. Stempelvariant.
11. 0,215 g. Stempelvariant. Thomsen 11544.
12. 0,27 g. Hild. 550. Tilbyttet fra Stockholm 1846.
13. 0,22 g. Stempelvariant. Do.
14. 0,245 g. Stempelvariant. Do.
15. 0,28 g. Hild. 551. Devegge 1183.
16. 0,23 g. Hild. O. Beskr. I Cl. 252.
17. 0,22 g, defect. Hild. O. O. T. Thomsen 1880, n. 748.
18. 0,315 g. Hild. O. Thomsen 11542.
19. 0,33 g. Hild. 552. Bilnstorffund 36345.
20. 0,295 g. Hild. 554. Beskr. I Cl. 247.
Bracteaterne med ARAS og kors er ikke medtaget her, men dem vender vi
muligvis tilbage til andetsteds, når pladsen tillader. Det samme gælder bracteaten, Hild. 540. - (Foto: Lennart Larsen.)
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Tillæg
Den måske vigtigste forøgelse, som Det kgl. Myntcabinet fik i Hielmstiernes tid, var købet af hofråd Carl Gustaf Warmholtz’ store samling
af svenske mønter. Det var Langebek, der på sin studierejse 1753 gjorde
bekendtskab med Warmholtz på Christineholm ved Nykoping og for
talte derom i sine breve41. Det førte til en årelang brevveksling (på
fransk) mellem Warmholtz og Hielmstierne, der endte med, at kongen
købte samlingen for 3100 daler courant. Endelig i august 1756 var sam
lingen nået frem, blev beskuet af majestæten og Moltke på Fredensborg
og derefter henlagt ved de øvrige mønter i Cancelliet42. Det danner
grundlaget for samlingen af svenske mønter og medailler; før var der
intet i kongens myntcabinet. Det af Warmholtz udarbejdede katalog
omfattede 863 numre medailler og 825 numre mønter. Sidste mønt er
en quart ducat 1754. De to første sider har interesse her:

CATALOGUS
NUMMORUM SUEO-GOTHICORUM
I.
1-69. Nummi incogniti: Bracteati LVIII et Solidi XI.
II.
Olaus Trcetelja.
7Q-72. Bracteati III.
Brenner. Tab. I. n. 2. 3.
III.
Biorno.
73-78. Bracteati IV. Solidi II.
Bren. T. I.
IV.
Sivardus Fro
79. Bracteatus
Bren. Tab. I. n. 14.
V.
Ericus Victorios.
80. Bracteat.
Bren. Tab. I. n. 15.
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VI.
Olaus Skotkon.
81-82. Bracteati II
Bren. Tab. I.
83. Solidus I.
Bren. Tab. II.

VII.
Anundus Iacob.
84-85. Bracteati II.
Bren. Tab. II. n. II.
VIII.
Haquinus Rufus.
86. Solidus.
Bren. p. 6.
IX.
Philippus.

87. Solidus.
Bren. Tab. III.
X.
Ragvaldus Knaphöfde.
88. Bracteat.
Bren. T. III. n. 2.
89. Solidus.
Idem, ibid. n. 1.
XI.
Svercherus II.

90. Solidus I.
91-94. Brasteati IV.
Bren. Tab. III.
XII.
Ericus IX.

95-97. Bracteati III.
Bren. Tab. III. n. 7.11.
98-99. Solidi II.
Idem, ibid.
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XIII.
Canutus.

100. Solidus I.
Bren. Tab. III.
101-102. Bracteati II.
Idem, ibid.
XIV.
Svercherus 111.
103-104. Bracteati II.
Bren. Tab. IV.
XV.
Ericus Balbus.
105-107. Bracteati III.
Bren. Tab. IV. n. 4. 5.
Nogen bracteat med VAI har Warmholtz åbenbart ikke haft. Og kun
en af bracteaterne, nr. 72, hører til den her omhandlede gruppe. Brenner
har henført den til sagnkongen Olav Trætelje, d. v. s. Træøkse, således
kaldet, fordi han efter Ynglingesaga ryddede skov i Vårmland. Det skulle
have været i begyndelsen af det niende århundrede. Hielmstierne var
med rette skeptisk overfor de ældste svenske mønter, da han 1749
skrev: »de Svenske bryste sig af deres selv fabriquerede smaae sølv
Mynter med Runer paa« 43. De ukendte bracteater nr. 1-58 har måske
for en del været med den »cimbriske tyr« (d. v. s. hulpenninge med
oksehoved fra Mecklenborg fra det 14. århundrede) og med et lokket
kongehoved, henført til dronning Margrethe (d. v. s. hulpenninge fra
Lybæk, 14. årh.). Nogen mere betydning for Det kgl. Myntcabinets for
øgelse fik en byttehandel med Hildebrand, d. v. s. Kungl. Myntkabinettet i Stockholm 1846, hvorved det erhvervede 13 bracteater 44, hvoraf
nogle indlagdes i samlingen, som det fremgår af denne fortegnelse over
de 20 stykker, som den nutildags ejer af denne gruppe.
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Noter og litteraturhenvisninger:
1 C. F. Jacobi: Sørgetale over Henrik Hielmstierne ... holden i Videnska
bernes Selskab den 3. November 1780. C. F. Jacobis samlede Skrifter
Skrifter udg. af M. Fr. Liebenberg (Kbhvn. 1817) s. 89 f.
P. F. Suhm: Indledning til »Beskrivelsen« s. XI—XIII.
Eiler Nystrøm: Den grevelige Hielmstierne Rosencroneske Stiftelse
(Kbhvn. 1925) s. 14 og 61-63.
Georg Galster: Hans Gram og Det kgl. Myntkabinet. Numismatisk For
enings Medlemsblad Bind XIII Nr. 2, Februar 1932, s. 17 f. og Nr. 15, Maj
1933, s. 220. Georg Galster: Hielmstierne og Det kgl. Myntkabinet. Sst.
Nr. 16, Juni 1933 s. 234-5.
Asger Lomholt: Det kongelige danske Videnskabernes Selskab 17421942 I (Kbhvn. 1942) s. 500-1.
2 Af gamle inventarier forefindes nu kun det af 1737 (afsluttet 11.dec.).
Det er på 909 foliosider, hvoraf 646 sider omfatter »Medaille-Camret«.
S. 572 læses: »Endnu særdeeles gamle Solv Mynter som ere hen
lagt i Skufferne under den Danske Samling, nemlig
I Een Skuffe Gamle Danske Mynte af Waldemari 4.ti ............. 267 St.
I Een anden derunder Dito ................................................. 131 St.
Endnu i Een derunder Gamle Danske og Engelske Mynte.... 340 St.
Nok i en Skuffe derunder Hule Mynter .................................... 254 St.
I Et lidet Skrin overtroken med Læder
Adskillige gamle Mynte som ere fundne i Jorden .................... 1455 St.
3 I den række af tilgangs- og afgangslister for det kgl. kunstkammer, som
kunstkammerforvalterne Bendix Grodtschilling den Yngre (død 1707) og
den Yngste (død 23.3.1737) skrev fra år 1700 til 1736, og som opbevares
dels i Rigsarkivet, dels på Nationalmuseet, mangler listerne for årene
1708, 1718, 1724 og 1727-30. Nordisk Numismatisk Årsskrift 1936 s. 53.
4 Nils Ludvig Rasmusson: Rex Upsalie, Till tolkningen av en nyfunnen
Mynttyp från 1200-talet. Arkeologiska Forskningar och Fynd, Studier ut
givna med anledning av H. M. Konung Gustaf VI Adolfs Sjuttiårsdag
11.11.1952, s. 291.
s Sst., s. 459 note 16 a. Hans Holst: Norges Mynter. Nordisk Kultur XXIX
(1936), s. 97, fig. 14.
3 Danmarks Kirker, udgivet af Nationalmuseet. Sorø Amt ved Victor Hermansen og Poul Nørlund (1936) s. 163 fig. 46 og 47 og s. 164 note 52.
7 M. Cl. Gertz: Om Gravindskrifterne over Kong Valdemar den Første i
Ringsted Kirke. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1921
s. 129-146.
s H. Dannenberg: Namenszahlen auf Mittelaltermünzen. Berliner Münz
blätter Neue Folge I Band Januar 1902 s. 3 og Febr. 1902 s. 22. Kon
gerne Johann, Karl og Georg af Bøhmen, Kasimir I af Polen, Mathias af
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Ungarn og højmestrene for Den tyske Orden Wynrich, Ulrich, Michael,
Paul, Ludwig, Martin og Johann.
Selve navnet Valdemar var ukendt i Danmark før Valdemar I. Han blev
opkaldt efter sin moder Ingeborgs farfader storfyrst Vladimir II Mono
mach (død 1125) i Kiew.
Også Valdemar l’s søn af samme navn satte romertal på sin måske mest
udbredte mønt + WALDEMARVS (i feltet) II )( REX DANORVM. Af Hauberg henført til Ribe efter 1234. Tavle VI 42 b.
H. Fleetwood: Svenska medeltida kungasigill (Sth. 1936), s. 48, fig. 52.
Nils Ludvig Rasmusson: » ... dess sannolika inspirationskälla, den dan
ska brakteatpräglingen från 1140-60-talen.« Rex Upsalie (se note 4)
s. 288.
Bengt Thordeman: Två fynd av Knut Erikssons Västeråsbrakteater från
Mackmyra i Valbo socken, Gästrikland. Fornvännen 1931, s. 216.
Samme: Grupp I. Sveriges medeltidsmynt. Nordisk Kultur XXIX Mønt,
s. 13-4.
En lignende fremstilling af hånd med bispestav har en mønt, henført til
Valdemar I. Ribe, bagsiden. P. Hauberg: Danmarks Myntvæsen i Tids
rummet 1146-1241 (Kbhvn. 1906), s. 50, Tab. III nr. 53. Det ene kendte
exemplar er indkommet 1883 til KM ved en byttehandel med seminarie
lærer Martin Kristensen i Gjedved ved Horsens (B. P. 1072). Efter Haubergs antagelse stammede det fra et jydsk fund. Endnu et exemplar af
denne mønt er fremkommet ved Nationalmuseets undersøgelser af Kolby
kirke, Samsø, Holbæk amt, i februar 1965. Den lå under stenlaget i kir
kens kor. Kirsten Bendixen: Middelaldermønter i de sidste 10 års dan
ske kirkefund. NNÄ 1972, s. 56 nr. 18 og s. 56-9 fig. I nr. 18. Også på
tyske mønter kan man finde samme motiv, f. ex. på en mønt fra biskop
Vodelricus (Ulrich I) i Chur i Svejts (1002-1026), Dbg. 985. Mønten var
et unicum i Thomsens samling ifølge Blätter für Münzkunde II (1862)
spalte 336-7 nr. 229, Taf. XVI; den forefindes desværre ikke i Thomsens
Catalogue.
Denne mønt blev for 2 mark købt til kammerråd Ove Theodor Thomsen,
på hvis auction 1. oct. 1880 nr. 749-50 2 ex. gik for 3,25 kr. til apotheker
Alfred Benzon. På auctionen over dennes efterladte samling 3. del 29.
nov. 1886 nr. 37-8 købtes de af en ukendt samler eller handler Schibrach
i Niels Hemmingsensgade for 1,25 kr.
Catalogue de la collection de monnaies de feu Christian Jürgensen
Thomsen 2. partie tome III (Cop. 1876) pag. 181-2 nr. 11539-46 og
11576-8.
Fortegnelse over afd. Kammerraad, fhv. Revisor i Nationalbanken Ove
Theodor Thomsens efterladte Samling etc. (Kbhvn. 1880) s. 13-4
nr. 743-51.
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Fortegnelse over de i Hs. Excell. Greve Bille Brahes Möntkabinet væ
rende Mönter ... af C. F. Herbst (Kbhvn. 1848) s. 121-2 nr. 3-6.
(Manuskript i Møntsamlingen.)
O. Devegge’s Mynt- og Medaille-Samling I (Kbhvn. 1851) s. 263
nr. 1183-92.
J. B. Sorterup 1856 (Manuscript) nr. 419.
Catalogue de la collection de monnaies... delaissée parfeu Mr. L. Læssøe (Cop. 1879) pag. 17, no. 863-5.
Alfred Benzons efterladte Myntsamling 4. del (Kbhvn. 1886), s. 2-3,
nr. 18-21, 75-6.
Fortegnelse over afdøde Kancelliraad, Boghandler H. H. J. Lynges efter
ladte Samling (1899) s. 2, nr. 39.
Fortegnelse over Konferensraad C. F. Bechs efterladte Myntsamling
3. afd. 1907, s. 3 nr. 64-9.
Sammlung des Herrn L. E. Bruun in Kopenhagen (Frf. 1914) s. 6,
nr. 85-91.
L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling (Kbhvn. 1928) s. 339, nr. 11154-9
(alle fra Bille-Brahe).
Diem natalem augustissimi regis Caroli Joannis ab universitate regia
Fredericiana die XXVI Januarie MDCCCXLI celebrandum indicit colle
gium academicum. De prisca re monetaria Norvegiæ et de numis seculi
duodecimi nuper repertis, proludendi causa, scripsit C. A. Holmboe
lingg. Orient. Prof, et Numophyl. Univer. Præf. Christiania MDCCCXLI,
Pag. 38-40, T. II 127-137.
De quinque fere millibus numorum seculi duodecimi, in Norvegia nuper
repertis, pag. 23-66, tab. I—VII.
Editio nova recognita (Chria. 1854) pag. 35-7, tab. Il-lll.
H. Grote: Münzstudien III (Leipzig 1863) 14. Der Münzfund von Daelie
1840, s. 249-85, 252-5, Taf. 7, Fig. 128-137.
6. Schive Tab. VII 70. 0,142 g. Variant: Hild. 519, Lagerq. s. 63 fig. 5.
7. Schive Tab. VII 69. 0,171 g. Hild. 466, Lag. s. 62 fig. 4 (Lödöse).
Bünstorffund 367. Bokelfund 425.
8. Hauberg 0, variant til tavle I, 5.
9. Hbg. 0, var. t. 1,4.
10. Ikke bestemt.
Denne mønt fremkom 1892 i 13 exemplarer i et fund fra Vejen mose,
Malt herred. Den lille pengesum er vel tabt i tiden kort efter slaget på
Grade hede, Sanct Sørens dag 1157. Aarb. f. n. 0.1931, s. 247-8.
Elias Brenner: Thesaurus Nummorum Sveo-Gothicorum Thet är En Skatt
af Swenskt Mynt. Olaus Trætelia 3 og Nummi antiqui Svetici qui ad
certos Reges referri nequeunt. Nos. 7, 8 og 20. Bokförlaget Rediviva
(Stk. 1972). Nyudgave ved Lagerqvist og Rasmusson.
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Medens Brenner i sit hovedværk kun har optaget fire bracteater af den
her omhandlede gruppe (Olav Trætelja nr. 3, Uvisse nr. 7, 8 og 20), har
han i virkeligheden haft flere, der uden tvivl hidrører fra fundet 1676,
i sin samling. Efter hans død (16.1.1717) solgtes den til en engelsk køb
mand, Walter Grainger i Stockholm. Nils Keder, Brenners gode ven,
forfattede en fortegnelse på latin, der tryktes i London 1728. På de før
ste sider opføres 71 bracteater og 11 »solide« mønter, hvoraf nogle
øjensynlig hører til den her omtalte gruppe; de nævnes her oversat fra
latin:
1. Mandsbilled holdende i højre en kugle, hvorpå er fæstnet et kors,
i venstre en fane [= Bromell 4 = Mackmyra 2 = Hild. 543 = An
teil 95].
2. Billede af en kronet mand med sværd i højre og korsbærende kugle
i venstre [= Brom. 6 = Mackm. 5 = Hild. 546 = Ant. 99].
3. Bogstaverne L (bagvendt) A & I ved billede af en mand, der bærer
en krone på hovedet, et scepter i højre og en kugle i venstre hånd.
[Skal formentlig være som Brom. 3 = Mackm. 1 = Hild. 541 = Ant.
91]4. Kronet mandshoved?
5. Hånd med augurstav eller hyrdestav [= Brom. 7 = Mackm. 17 =
Hild. 554 = Ant. 103].
6. Mandsbilled, stående, bærer i en hånd scepter, i den anden fane?
S. 8. Olav Træteljas mønter nr. 3. Ansigt med runen Vr. Bracteat
[= Brom. 9 = Mackm. 13-6 = Hild. 552 = Ant. 102].
På grund af, at Fortegnelsen: »Catalogus nummorum Sueo-Gothicorum
usualium ac memorialium, veterum recentiorumque in Museo Graingeriano Holmiæ asservatorum, concinnatus a Nicolao Kedero, Holmiensi,
regii antiquitatum collegii assessore«, var »disloceret« i KM, blev oven
stående ikke indarbejdet i teksten.
Aftryck ur Sveriges medeltid, kulturhistorisk Skildring I (Sth. 1879) s. 49
fig 541-55. Faksimilitryk ved Lars Ingvar Jönson och Bernt Sascin.
Göteborg 1969.
Fornvännen 1931, s. 377-84, fig. 140, nr. 1-9.
Förteckning öfver Antellska Myntsamlingens i Helsingfors. Svenska Mynt
I Medeltidsmynt (ved T. G. Appelgren). (Helsingfors 1908) s. 13 nr. 86
(fig. 91) - 98 (fig. 103). Fra Aug. Wilh. Stiernsteds samling, Numismatiska
Meddelanden VI (1880).
H. H. Schou: Borgerkrigsmønter. NFM VII Dec. 1924, s. 197: »Det bør her
ikke lades uomtalt, at Hauberg som Kunstner i Vuggegave havde
faaet det Blik for Stilejendommeligheder, hvorpaa hans Ordning, særlig
hans Vurdering af Findestedets Betydning for Bestemmelsen af Mønt
stedet, i mange Tilfælde hviler, ikke alene for Borgerkrigsmønternes,
men ogsaa for Valdemarstidens Mønters Vedkommende.«
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38 Inga Serning: Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid i de
svenska lappmarkerna (Uppsala 1956), hvor møntene er omhandlet af
Vera Jammer, Ulla S. Linder Welin, Brita Malmer og Nils Ludvig Rasmusson. N. L. R. har behandlet mønterne fra tiden efter ca. 1100 og skri
ver her s. 206: »I den danske myntserien skulle dessa mynt, som det
förefaller, på ett naturligt sätt fylla den nu så påfallande luckan för Jyl
land under 1130-40-talen.«
Georg Galster: Norge eller Jylland. Ramus’ og Devegges ufuldendte
møntværk, tab. XXXVIl-XXXIX, udgivet og commenteret. Num. Medd.
XXX 1965, s. 57-82.
39 Georg Galster: Møntfundet fra Grenaa. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1931, s. 264: »Som det vil ses af det her fremlagte Mate
riale, gaber mellem Biersted-fundet og Grenaa-fundet et Svælg paa
mere end et halvt Aarhundrede. Adskillige større, samlede Fund maa
der udkræves fremdraget, før Valdemarernes jydske Penninge lader sig
ordne i Tidsfølge og fordele paa de forskellige Møntsteder.«
40 G. G. anførte sted s. 233-4.
41 Breve fra Jacob Langebek, udgivne af H. F. Rørdam (Kbhvn. 1895) s. 197.
42 Carl Gustav Warmholtz, f. 1.1.1713, f 28.3.1785, historiker. Han var diplo
matisk tjeneste; da han vendte hjem, købte han Kristineholm ved Nykö
ping. Adlet 1756. Medaille af Lindberg, bekostet af Svenska Akademien
1903. Numismatiska Meddelanden XVII 2 s. 340 pl. Ill 2. Købet af Warm
holtz’ samling er udførligt omhandlet i Numismatisk Forenings Medlems
blad XIII nr. 20 dec. 1933 s. 298-300.
43 Sstds. s. 283.
44 B. P. 118, 35-47. 13 St. Bracteater fundne i Sverrig.
45 Georg Galster: Der Bürnstorffer Brakteaterfund. Særtryk af Berliner
Münzblätter Januar 1917-Februar 1918. S. 64 nr. 363 (46). Proveniensen
er usikker. Thomsen har indført fundet i fundprotokollen efter professor
Ramus’ død (11. juli 1832) og sin ansættelse som inspecteur ved Myntcabinettet, F. P. XXII s. 36 nr. 46: »Bracteater af det Slags som have
været kaldte Oluf Træteljes med et Sværd ved Siden af Hovedet og
Punkter 3 Stk.« Han har hertil føjet en note: »Da de danske Bracteater
vare indblandede af Ramus i den danske Suite uden at det er angivet,
hvorfra de ere komne har man heri allene maattet gaae efter Hukom
melsen.« Samme: Bünstorf-fundet 1827, tillæg og rettelser. NNUM 1955
s. 127-133.
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MØNTERNE FRA NÆSHOLM
Af John Andersen

I Ods herreds storslåede landskab, i Højby sogn, ca. 2,5 km fra kysten,
i den nu tørlagte Nygård sø, ligger Næsholm voldsted.
På spidsen af en lav højderyg i det kuperede terræn anlagde man i
1240’erne en borg, dækket i nord, vest og syd af en opdæmmet sø. Mod
øst afskar man højderyggen med en krum grav. Herved fik man et
anlæg, der lå godt beskyttet af det opdæmmede vand på alle fire sider,
forbundet med land ved en pælebro og antagelig med en vindebro helt
ude ved borgbanken.
På toppen af banken knejsede midtertårnet, hvorfra der udgik to på
hinanden vinkelret løbende spærregrave, der delte banken i to dele,
hvorved man fik en »borg i borgen«. Foruden midtertårnet lå der nogle
udbygninger, hvori bl. a. borgens stald har haft sin plads. Derudover
lå der på den nordlige del af banken et bygningskompleks, der rum
mede en muret ovn. Også »borgen i borgen« på den sydvestlige del af
banken har haft et bygningskompleks med hvælvet kælder. Denne byg
ning har formentlig været anvendt til beboelse.
Her sad i godt 100 år den lokale kongelige foged og udøvede sin
funktion. Hvem der har siddet på borgen ved vi ikke, ingen skriftlige
kilder omtaler Næsholm. Takket være dr. Vilh. la Cour’s epokegørende
udgravning ved vi dog i dag en masse om borgen og det liv, der har
været levet her.
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Fig.l: Na’sbolm set fra luften. (Foto: Hans Stiesdal! Nationalmuseet 1961.)
Udgravningen af Næsholm begyndte egentlig med et asfaltbal i Nykø
bing h Skovrider Vestergaard, Mantzhøj, tog i 1933 initiativ til, at den
lokale turistforening skænkede overskuddet fra asfaltballet til en sådan
udgravning. Samtidig gav Historisk Samfund for Højby sogn og Højby
kommune løfter om tilskud, og da Carlsbergfonden viste sin interesse
ved at bevilge en større sum, kunne man i sommeren 1935 gå i gang.
Fra 1935-39 gravedes der hvert år. Bortset fra 1941 stod arbejdet stille
til 1950, hvor man igen gravede indtil 1954. I 1956 og 1957 afsluttedes
den omfattende udgravning med et par kontroludgravninger.
Blandt de mange ting, der fremkom ved den systematiske undersø
gelse kvadratmeter for kvadratmeter, var 302 mønter, som nu opbeva
res på. Nationalmuseet i Mønt- og Medaillesamlingen 2. Med undtagelse
af 3 udenlandske mønter var samtlige såkaldte borgerkrigsmønter, slået
i tidsrummet ca. 1241-1340. Skønt kun 144 af disse kunne bestemmes
nærmere inden for denne 100-års periode, er der ingen tvivl om, at de
resterende 155 også tilhører denne.
De 144 bestemmelige mønter, ordnet tidsmæssigt og efter prægested:
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Skåne

Jylland

Sjælland

2 MB 32
1 MB 33
Abel (1250-52)
Kristoffer I (1252-59)
Erik Klipping (1259-86)

Ialt

1 MB 13
1 MB 14

Erik Plovpenning (1241-50)

1 MB 44
1 MB 58

1 MB 141

1
2
1
2
1
1
2

Erik Menved (1286-1319)

1
3
12
6
1
8
1
2
27
12
1
16
12
1

Kristoffer II (1320-32)

1

5
1
1

1 MB 240

2

1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1

MB 427
MB 442
MB 444
MB 447
MB 448
MB 452
MB 453
MB 454
MB 486
MB 489
MB 510
MB 513
MB 518

28

1
1
1
1

MB 587
MB 590
MB 608
MB 615
26

107
144

MB 327
MB 350
MB 371
MB 406
MB 414
MB 415
MB 422

MB 544
MB 546
MB 547
MB 548
MB 551
MB 554
MB 555
MB 556
MB 558
MB 562
MB 565
MB 566
MB 570
MB 579
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Ovenstående mønter er bestemt efter: Afbildninger af samtlige hidtil kjendte
Danske Mønter fra Tidsrummet 1241-1377 af H. V. Mansfeld-Bulner. Kjøbenhavn 1887 (forkortet MB). Ny revideret udgave ved Johan Chr. Holm, Kjøbenhavn 1974.
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Fig. 2: De to typer mønter, der blev fundet ved pælebroen. (Tegn.: forf.)

Det første, der springer i øjnene, når man ser ommestående oversigt, er
det store antal jysk mønt (18 °/o), hvilket er langt over, hvad der nor
malt forefindes i fund på Sjælland. Dette i forbindelse med Næsholms
beliggenhed gør, at man bør se nærmere på disse mønter.
Under Erik Plovpenning har vi 3 ex. fordelt på 2 typer. Ingen af disse
kendes i jyske enkeltfund, hvorimod de forekommer på Sjælland og i
enkelte tilfælde i Skåne. Fra Erik Klipping har vi et enkelt stykke, af
denne mønt er langt de fleste af enkeltfundene gjort på Sjælland, resten
stammer fra Jylland. Fra Erik Menved fremkom 18 jyske mønter fordelt
på 13 typer. Af disse viser de øvrige kendte enkeltfund, at 5 typer, her
repræsenteret ved 10 mønter, må være sjællandske. Fra Kristoffer II har
vi 4 jyske mønter, hvoraf 2 må henføres til Sjælland, da langt den over
vejende del af disse er fundet på Sjælland. Desuden fremkom en skånsk
mønt fra Kristoffer I, og da skånske mønter sjældent ses her på Sjæl
land, bør vi også se nærmere på denne. Af fundene fremgår det, at det
største antal er fundet på Sjælland. Det må herefter antages, at vi står
overfor en sjællandsk mønt. De ovennævnte mønter bør således rettelig
henføres til Sjælland.
Ser vi på de 25 sjællandske typer og sammenligner med, hvad vi har
af fundoplysninger på disse, ligger 3 af typerne fra Kristoffer II udenfor
det sjællandske område. De øvrige enkeltfund viser, at de må være
slået i det jyske område.
Herefter bliver fordelingen af mønterne følgende:
131 sjællandske mønter fordelt på 33 typer
13 jyske
mønter fordelt på 13 typer
Ialt: 144 mønter fordelt på
46 typer
Denne fordeling, hvorefter de jyske mønter udgør 9 % af det samlede
antal bestemmelige mønter, er mere i overensstemmelse med tendensen
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i andre sjællandske fund, især når man tager de urolige tider under
Erik Menved og Kristoffer II i betragtning.
Som omtalt ovenfor blev der desuden fundet 3 udenlandske middel
aldermønter, nemlig: 1 stk. Hamborg hulpenning 3, en engelsk sterling
slået af Edward I (1279-1302) i London samt en norsk gros fra Erik
Præstehader (1280-1299) 4. De førstnævnte to mønters tilstedeværelse
overrasker ikke. Fra kilderne 5 samt flere større fund 6 ved vi, at nord
tyske hulpenninge og engelske sterlinge var gangbare her i landet fra
omkring år 1300.
Derimod er forekomsten af norske mønter i fund fra denne periode
ikke almindelig, selv om der på Hjelm er fundet tre stykker. Fra sam
tidige kilder 7 ved vi, at nordmændene i tiden efter drabet på Erik Klip
ping 1286 i Finderup spillede en vigtig rolle i forbindelse med de fred
løses kamp mod kronen. Fundet af den norske mønt kan have forbin
delse med, at nordmændene i 1290 afbrændte Holbæk.
I begyndelsen af Erik Menveds regeringstid sad hans yngre bror Kri
stoffer som herre på Kalundborg. Til dette fyrstendømme hørte også
Holbæk, så det må formodes, at også Næsholm har været underlagt
Kristoffer. I 1297 kom det til et brud mellem ham og Erik, hvilket resul
terede i, at Erik belejrede Kalundborg. Fra denne tid er der ved pæle
broens 9. brofag fundet 22 mønter, som antagelig har ligget i en pung.
Af disse mønter var desværre kun 6 bestemmelige, fordelt på 2 typer:
MB 452 med 5 ex. og MB 442 med 1 ex. Vidner dette fund om, at også
Næsholm har været inddraget i denne episode?
De ældste mønter fra Næsholm er slået under Erik Plovpenning, der
var konge fra 1241 .til 1250, hvor han blev myrdet nede på Slien. Da
der ikke er fundet mønter fra Valdemar Sejrs seneste år, må det anta
ges, at Næsholm er blevet anlagt engang i Erik Plovpennings regerings
tid. Dr. Vilh. la Cour omtaler i sin bog om Næsholm, at borgen to
gange har været brændt, senest ved sin ødelæggelse, som han antager
har fundet sted under Valdemar Atterdags kampe for at befri Sjælland
for det holstenske åg i begyndelsen af 1340’erne. Mønterne viser imid
lertid, at Næsholm må være ødelagt lige efter Kristoffer II’s død i 1332,
da ingen mønter fra »den kongeløse tid« er fremkommet ved udgrav
ningen. Mønterne blev iøvrigt fundet over hele området. Enkelte steder
blev der fundet forholdsvis mange, og langt den overvejende del af
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mønterne fra tidspunktet omkring borgens ødelæggelse er fundet i den
nordlige spærregrav samt på fladen øst for tårnet.
Som omtalt ovenfor blev borgen afbrændt ved sin ødelæggelse. For
spillet til dette var Kristoffer II’s fortvivlede kamp mod en stormands
klike, der for egen vindings skyld spillede landet i hænde på de hol
stenske grever. På de danske borge sad holstenske pantherrer og styrede
landet. Antagelig har der også siddet en holstener på Næsholm.
Antagelsen bestyrkes af, at der under udgravningen ved pælebroen
blev fundet en våbenhægte med det holstenske nældeblad, samt at der
blandt de fundne mønter var 12 sjællandske, der på den ene side havde
et nældeblad, sandsynligvis grev Johan den Mildes våben. På et tids
punkt har »vor holstener« følt, at klokken var ved at falde i slag, idet
han bl. a. har ladet pælebroen ud til borgbanken afbryde to steder.
Hvem angriberne har været ved vi ikke. Men det er nærliggende at
sætte begivenhederne i forbindelse med prins Otto’s kamp 1333—34 for
at blive Danmarks konge. Fundet af en mængde armbrøstpile viser, at
der har foregået en hård kamp, en kamp der endte med Næsholms
undergang.

Noter og litteraturhenvisninger:
1 Nationaltidende den 21/10-1936.
2 Fundprotokol nr. 1909 - 1947 - 1985 - 2296 - 2322 - 2376 - 2393.
3 O. C. & C. F. Gaedechens: Hamburgische Münzen und Medaillen, ll-lll.
Hamburg 1850-1876. Den nævnte mønt har nr. 1265.
4 C. J. Schive: Norges Mynter i Middelalderen. Christiania 1865. Den
nævnte mønt har nr. IX 24.
5 Otto Mørkholm: Kilder til Danmarks møntvæsen i middelalderen I. Nor
disk Numismatisk Årsskrift 1955.
6 Fritze Lindahl: Møntfundet fra Ebbelnæs på Møn. Nordisk Numismatisk
Årsskrift 1952, pp. 11-54.
J. S. Jensen: Møntfundet fra Kirial på Djursland. Nordisk Numismatisk
Årsskrift 1970.
7 Ellen Jørgensen: Erik Klipping og hans sønner, udvalg af kilder i tids
rummet 1275-1340. København 1927.
Kilder iøvrigt:
Vilh. la Cour: Næsholm. København 1961.
Udgravningsberetninger beroende i antikvarisk topografisk arkiv på Natio
nalmuseets 2. afd.
Fundarkiv og journaler på Den kongelige mønt- og medaillesamling.
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MØNTER FRA KIRKEGULVENE
I DET GAMLE HOLBÆK AMT
Af Jørgen Steen Jensen

Sparekassedirektør K. G. Kaaber vil næppe tage det ilde op, når denne
lille opsats, der er skrevet i anledning af hans runde fødselsdag, indledes
med et citat af Christian Jurgensen Thomsen. Denne store museums
mand og numismatiker udarbejdede for Det kongelige nordiske Oldskriftselskab (af hvilket Kaaber siden 1961 er medlem) afsnittene om
oldtidens mindesmærker og oldsager til den berømte »Ledetraad til Nor
disk Oldkyndighed«, som kom 1836. Her har Thomsen også et afsnit
om mønter. Om møntfund skriver han x:
»Mynter henhøre til de interessanteste og vigtigste oldsager, der ere
os levnede fra fortiden. De ere især mærkelige ved det, at de i alminde
lighed langt nøiere og sikkrere end andre oldsager kunne bestemmes og
henføres til en vis tid. Naar de findes i forbindelse med saadanne, eller
ere anbragte paa smykker fra oldtiden, da blive de vigtige for at bestem
me disse sagers tidsalder. Mangfoldige mynter fra fortiden ere fundne i
Norden, deels paa sandbanker ved kysterne, hvor man kan formode, at
de kunne være henkomne ved strandinger, deels ved tørveskjæring, deels
ved markarbejde, ved at grave grave paa kirkegaarde, under kirkestole
og i grunden af forhenværende bygninger. Man har fundet dem løse,
undertiden derimod gjemte i kar af træ, leer eller metal, sjelden har man
fundet enkelte, men sædvanlig en betydelig mængde sammen. Erfaring
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har viist, at man til visse tider har her i Norden meget brugt fremmede
mynter, og at man kan finde stykker fra de forskjelligste, ja endog langt
bortliggende lande, ved siden af hverandre. Derimod vil man ved en
nøiere undersøgelse af de forskjellige fund bemærke, at forskjellen paa
tiden imellem den ældste og den yngste mynt af dem, som man finder
paa eet sted, sjelden er meget betydelig, sædvanlig mindre end 100 aar.«
Thomsens tekst kom vidt omkring. Selskabet lod bogen udgive både
på dansk og tysk, senere kom endog en engelsk udgave 2, men den lille
numismatiske oversigt blev glemt, da hans numismatiske bibliografi blev
skrevet3. Her er den citeret, fordi Thomsen gør opmærksom på, at man
finder mønter i kirkegulvene (»under kirkestole«), men samtidig siger
han rigtignok, at mønter sjældent findes enkeltvis, »men sædvanlig en
betydelig mængde sammen«.
Hvis man efterser Georg Galsters artikel om møntfund i Holbæk amt
her i årbogen for 1928 4, vil man se, at man for et halvt hundrede år
siden i Den kongelige Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet
havde kendskab til 66 fund fra amtet med i alt over 3.058 mønter. Her
af var over halvdelen af fundene, nemlig 35, fund med kun en enkelt
mønt, altså løsfund 5. Disse mønter er dog vist allesammen indkommet
efter at Thomsen havde nedfældet sine overvejelser.
Siden da er der en bestemt gruppe løsfund, som i særlig grad har
været dominerende, og det er de mønter, som er fundet i kirkegulvene.
Her har der gennem århundreder færdedes mange mennesker, og de har
skullet ofre enten på alteret eller i blokke og bøsser, eventuelt også i
klingpung. Ved kirkerestaureringer, indlægning af varmeanlæg i kirke
gulvene eller ved arkæologiske undersøgelser har man kunnet finde
mange mønter. De er jo danefæ, men i tidligere tid er mange mønter

Fig. 1: Kirkegulvsmønterne fra Højby (numrene henfører til fundlisten s. 122).
1 Svend Grathe, Roskilde, Halveret. 2 Valdemar II Sejr og ærkebisp Andreas
Sunesen, Lund. 5 Abel, Roskilde. 18 Erik Glipping, Ribe. 26 Christopher II,
Lund. 30 Magnus Smek, Lund. Alle disse mønter har værdien én penning.
35 Hans, Malmø, hvid. 39 Christian III, penning 1546. 44 Frederik II, hvid
1583. 46 Christian IV, skilling 1620. 78 Frederik III, 2 skilling 1650. 84 Frede
rik IV, 8 skilling 1704. 94 Frederik V, skilling 1764. Naturlig størrelse (1:1).
(Foto: Lennart Larsen.)
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sikkert kørt bort med jordmasserne. Først da man indførte en systema
tisk harpning af jordfylden, kom der en større indsamling i gang 6.
Fra Holbæk amt har vi over 800 kirkegulvsmønter. Det er skønnet
af interesse at fremlægge en summarisk oversigt over de enkelte fund
i den orden, kirkerne er anført i Traps Danmark. Listen er udarbejdet
på grundlag af Møntsamlingens fundprotokol og er ført op til 1. januar
1975. De danske (og norske) mønter fra Christian IV og fremover er
normalt af værdien V2 til 2 skilling, og de specificeres ikke, med mindre
der er noget særligt at bemærke. De numismatiske forkortelser er anført
på en særlig liste (side 129).

Købstæder
Holbæk, Vor Frue kirke i Labæk. Mønterne fundet ved udgravning
af kirketomt 1913. FP 1280 og 1877.
1-11 Danmark. 1 Erik Plovpenning, Ribe, MB 33. 2-5 Erik Glipping,
Ribe, MB 230, 232, 240, Slesvig, MB 270. 6 Erik Menved, Nørrejylland,
MB 452. 7-10 Christopher II, Lund, MB 536, Roskilde, MB 548, 562,
566. 11 Ubestemt. 12 Sverige. Hulpenning med E, formentlig o. 1360,
Lagerqvist XXVIII. 13 Mecklenburg. Hulpenning med »Tyrehoved«,
formentlig Oertzen 183.
Mønterne deponeret i Holbæk museum.

Nykøbing. 1957. FP 2519.
1-128 Danmark. 1 Abel, Roskilde, MB 44. 2-6 Christopher I, Nørre
jylland, MB 90 (3), Ribe, MB 91 (2), 7-16 Erik Glipping, Lund, MB 122,
Roskilde, MB 148 og 168. Ribe, MB 222, 238, 245, Slesvig, MB 265,
266, 271, 274. 17-25 Erik Menved, Roskilde, MB 345, 350, 381 f. (2),
421 (2), Nørrejylland, MB 426, Slesvig, MB 512, 520. 26-42 Christo
pher II, Roskilde, MB 548, 554, 558 (3), 562 (3), 566 (3), 569 (3), Saks
købing, MB 584, Nørrejylland, MB 589, Ribe, MB 615. 43-49 Magnus
Smek, Lund, MB 650 (3), 654 (2), 666, 671. 50-52 Valdemar Atterdag,
Lund, MB 678 (2), Roskilde, MB 680. 53-54 Ubest., o. 1300. 55-57 Erik
af Pommern, hulpenning, Galster 5, kobbersterling, Næstved, Galster 10
og ubest. 58-61 Christiern I, Malmø, hvide. 62-65 Hans, Aalborg, hvid,
og Malmø, hvide (3). 66-68 Frederik I, København, søsling 1524 (2) og
Rønneby, søsling 1525. 69-72 Christian III, København, skilling 1536,
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penning 1546 og Flensborg, blaffert (2). 73-98 Christian IV. 99-101
Frederik III. 102-112 Christian V. 113-116 Frederik IV. 117-118 Fre
derik V. 119-120 Christian VII. 121-124 Frederik VI. 125 Christian VIII.
126-128 Christian IX-Frederik IX. 129 Slesvig-Holsten-Sønderborg
Hans den Yngre, 2 skilling lybsk, o. 1620. 130-137 Norge. 130 Hans,
Oslo, hvid. 131 Christian IV. 132-133 Frederik III. 134 Christian V.
135-136 Frederik IV. 137 Christian VII. 138-139 Sverige. Hulpenning
med E, o. 1360, Lagerqvist XXVIII og Gustav Vasa, Stockholm, fyrk.
140-144 Hamburg. Viertelwitten 1379, hulpenning, halverede do. (2),
skilling 1566. 145 Braunschweig-Wolffenbüttel, Henrik den Ældre, witten 1512. 146-193 Mecklenburg. Hulpenninge, Oertzen 112 og 152 (hal
verede), 153, 182, 183 (34, heraf én halveret; disse er muligvis skandina
viske efterligninger), blaffert, Oertzen 185, ubestemte og halverede hul
penninge (8), Johan Albert, søsling 1552. 194 Rostock. Skilling, o. 1546
-48. 195 Salzwedel. Hulpenning. 196 Brandenburg. Frederik II, efter
1440, halveret hulpenning, Jesse 254. 197 Pommern. Finkenauge. 198
Tyske Orden. Hulpenning, Waschinski 197. 199 Ubestemmelig, halveret
hulpenning. 200 Lucca. Sestino, 1300-tallet, Corpus bd. 11, tvl. V, 23.
201 Regnepenning, Nürnberg. 1500-tallet, Neumann 32472.
Med undtagelse af 5 stk., som findes på Møntsamlingen, er fundet depo
neret i Odsherreds Museum, Nykøbing.

Merløse herred
Nørre Jernløse kirke. 1969. FP 3050.
Danmark. Frederik VI, rigsbanktegn for 16 skilling, 1814.
Undløse kirke. 1956. FP 2471.
1-30 Danmark. 1 Erik Menved, Roskilde, MB 399. 2 Christopher II,
Roskilde, MB 562. 3 Erik af Pommern, hulpenning, Galster 5. 4 Chri
stopher af Bajern, Malmø, hvid. 5 Christiern I, Malmø, hvid. 6 Hans,
Malmø, hvid. 7 Christian IV. 8-9 Frederik III. 10 Christian V. 11-12
Christian VI. 13 Frederik V. 14-15 Christian VII. 16-18 Frederik VI.
19-20 Christian VIII. 21-23 Frederik VII. 24-30 Frederik IX. 31-36
Norge. 31-32 Frederik III. 33 Christian V. 34 Frederik IV. 35 Frederik V.
36 Christian VII. 37-45 Mecklenburg (-Skandinavien). Hulpenninge,
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o. 1400. Oertzen 182-183. 48 Wismar. Søsling; 1530’erne. Deponeret i
kirken 7.

Søndersted kirke. 1963. FP 2797.
1-14 Danmark. 1-3 Erik Menved, Roskilde, MB 401 (2), Ribe, MB 486.
4-13 Christopher II, Roskilde, MB 539, 549, 556 (2), 557, 562, 564,
Sakskøbing, MB 583, Nørrejylland, MB 589, 592. 14 Magnus Smek,
Lund, MB 671. 15 Hamburg. Hulpenning, Gaedechens 1371. 16 Meck
lenburg (-Skandinavien). Hulpenning, Sæther 17.

Tersløse kirke. 1961. FP 2723.
1-2 Danmark. Frederik II, 2 skilling 1562 og Christian VII, skilling 1771.

Tuse herred.
Gislinge kirke. 1938. FP 1967.
1 Danmark. Christopher II, Roskilde, MB 558. 2 Lübeck, Søsling 1537.

Løve herred
Ørslev kirke. 1964. FP 2836.
1-6 Danmark. 1
Lund, MB 650. 3
rik VI. 7 Norge.
penninge, Sæther
Krauwinckel med

Christopher II, Roskilde, MB 556. 2 Magnus Smek,
Frederik III. 4 Christian VI. 5 Christian VII. 6 Frede
Frederik III. 8-9 Mecklenburg (-Skandinavien). Hul20 og ubest. 10 Nürnberg. Regnepenning af Hans
Henrik III af Frankrig (1574-89), Neumann 32270.

Gørlev kirke. 1966, FP 2882 og 2920.
1-59 Danmark. 1 Erik Glipping, Ribe, MB 245 var. 2 Magnus Smek,
Lund, MB 650. 3-5 Ubest., o. 1300. 6 Valdemar Atterdag, Roskilde, MB
680 var. 7-8 Erik af Pommern, Næstved, sterling, Galster 4 og hulpen
ning, Galster 8. 9-10 Frederik II, skilling 1563 og 1583. 11-21 Chri
stian IV. 22-25 Frederik III. 26-33 Christian V. 34-40 Frederik IV.
41-43 Christian VII. 44-55 Frederik VI. 56-57 Christian VIII. 58-59
Christian IX og Frederik VIII. 60-66 Norge. 61-64 Christian V. 65-66
Frederik IV. 67-68 Slesvig-Holsten-Gottorp. Johan Adolf (1590-1616),
søsling uden år og Karl Frederik, skilling 1713. 69 Sverige. Christina,
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Reval, öre 1649. 70-76 Mecklenburg. Viertelwitten, slutn. af 1300-tallet,
Johan Albrecht, sechsling 1552 samt hulpenninge, muligvis skandinavi
ske, Sæther 12 a, 16 (2), 21 (2).

Ars herred
Svallerup kirke. 1965. FP 2881.
1-2 Danmark. Valdemar Atterdag, Lund, MB 678 og Erik af Pommern,
kobbersterling, Lund, Galster 10.

Skippinge herred
Føllenslev kirke. 1917. FP 1383.
Danmark. Erik Glipping, Ribe, MB 222.

Særslev kirke. 1958. FP 2630.
1-18 Danmark. 1 Erik Plovpenning, Roskilde, MB 14. 2 Abel, Ribe,
MB 50. 3-6 Erik Menved, Roskilde, MB 368, 373, Nørrejylland, MB
429, Ribe, MB 469 var. 7 Christopher II, Ribe, MB 610. 8 Valdemar
Atterdag, Roskilde, MB 680. 9 Erik af Pommern, hulpenning, Galster 5.
10-14 Christian IV, heraf 1 stk. to-mark, 1645. 15 Frederik III. 16 Chri
stian V. 17 Frederik IV. 18 Frederik VI. 19 Norge. Frederik V. 20-22
Sverige. Hulpenninge med E, o. 1360, Lagerqvist XXVIII. 23 Hamburg.
Hulpenning, Gaedechens 1384. 24 Lübeck. Søsling 1559 (?). 25 Meck
lenburg (-Skandinavien). Hulpenning, Oertzen 183. Mønterne er - med
en enkelt undtagelse - deponeret i kirken.
Bregninge kirke.1933, 1970-73. FP 1828 (mønt nr. 20), 3117, 3203,
3245.
1-60 Danmark. 1 Valdemar II, Ribe, Hauberg 42 b. 2-3 Erik Glipping,
Ribe, MB 214-20, 219. 4-7 Erik Menved, Roskilde, MB 333, 347 og
Nørrejylland, MB 449, 482. 8-14 Christopher II, Roskilde, MB 543, 556,
569, Sakskøbing, jfr. Hbg. 2, Nørrejylland, MB 605 (2), Ribe, MB 621,
15-22 Magnus Smek, Lund, MB 640 (2), 650 (3), 671 (2), 677 (?).
23 Valdemar Atterdag, Roskilde, MB 680. 24-26 Ubest. o. 1300. 27 Erik
af Pommern, kobbersterling o. 1422. 28 Hans, hvid, Aalborg, Galster 31.
29-30 Christian III, skilling, København 1536 og 2 skilling 1558. 31-32
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Christian IV. 33-37 Frederik III. 38-39 Christian V. 40-41 Frederik IV.
42 Christian VI. 43 Frederik V. 44 Christian VIL 45-49 Frederik VI.
50 Christian VIII. 51-60 Christian IX-Frederik IX. 61 Norge. Frederik
IV. 62 Flensborg. Viertelwitten før 1380, Galster 111. 63 Oldesloe. Hulpenning, Jesse 261. 64 Sverige. Hulpenning med E, c. 1360, Lagerqvist
XXVIII. 65-68 Mecklenburg. Hulpenninge, Oertzen 151, halveret, samt
ubest., halveret, Oertzen 159-162 og (skandinavisk?) Sæther 12 b. 69-74
Hamburg. Hulpenninge, som Kirial 854, 862, 898-905, 909 og ubest. (2).
75 Lübeck. Halveret hulpenning. 76 Salzwedel. Halveret hulpenning.
77 Wismar. Viertelwitten 1387, Jesse 384. 78-80 Ubest. hulpenning,
deraf to halverede. 81 Nürnberg. Regnepenning af Conrad Lauffer, død
1668, Neumann 32386.

Viskinge kirke. 1965. FP 2888.
1-26 Danmark. 1-2 Christopher II, Roskilde, MB 558, 566. 3-4 Magnus
Smek, Lund, MB 650, 664. 5 Valdemar Atterdag, Roskilde, MB 680.
6-7 Erik af Pommern, Lund, sterling, Galster 4, hulpenning, Galster 5.
8-9 Christiern I, Malmø, hvid. 10-11 Christian IV.- 12 Frederik III.
13-14 Frederik IV, heraf 1 stk. 8 sk., 1711. 15-17 Frederik V. 18-19
Christian VII. 20-24 Frederik VI. 25 Frederik VII. 26 Christian IX.
27-28 Norge. Frederik IV og Frederik V. 29-31 Mecklenburg (-Skan
dinavien). Hulpenninge, Sæther 17, 18 og ubest. 32 Stralsund. Witten
1515.

Jorløse kirke. 1968. FP 3005.
1-2 Norge. Christian IV, skilling 1643 og 1648.

Ods herred
Højby kirke. 1962. FP 2742 og 2786.
1-105 Danmark. *1 Svend Grathe, Roskilde, Hauberg 1, halveret. *2-3
Valdemar II, Lund, Hauberg 1, Ribe, Hauberg 42 b. 4-*5 Abel, Roskilde,
MB 45, 45—48. 6-7 Christopher I, Ribe, MB 96. 8-23 Erik Glipping,
Lund, MB 120, 122 (2), 132, Roskilde, MB 141 (3), 142, 147-48, Nørre
jylland, MB 182-83, Ribe, *MB 213, 224, 232, 233, 235, 249. 24-25 Erik
Menved, Lund, MB 315, Roskilde, MB 331. 26-29 Christopher II, Lund,
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Fig. 2: Kirkegulvsmønterne fra Højby (fortsat). 108 Norge, Frederik 111, skil
ling 1649. 61 Danmark. Christian IV, skilling præget som hulpenning 1629.
125 Lauenburg, Johan IV (1463-1507), witten præget som efterligning af
kong Hans’ danske hvid. 123 Zwolle. Rudolf II (1576-1612), schelling, 120
Oldesloe. Blaffert (d.v.s. 2 penning), 1400-tallet. 113 Sverige. Hulpenning o.
1360. 132, 135, 160 og 169. Hulpenninge fra Mecklenburg eller muligvis Skan
dinavien af typerne Sæther 13, 16, 22 og 24. (Foto: Lennart Larsen.)

*MB 538, Roskilde, MB 560, 575 var., Nørrejylland, MB 595. *30-31
Magnus Smek, Lund, MB 650. 32 Ubest., o. 1300. 33 Erik af Pommern,
hulpenning, Galster 5. 34 Christiern I, Malmø, hvid. *35-36 Hans, Mal
mø, hvide. 37 Frederik I, København, søsling 1524. 38-42 Christian III,
skilling, København 1536, *penning 1546, blaffert, Flensborg (3). 43-45
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Frederik II, 2 skilling 1565, *hvid 1583, søsling, Flensborg, uden år.
*46-65 Christian IV. 66-76 Frederik III. 77-83 Christian V. *84-92 Fre
derik IV, heraf 1 stk. 8 skilling 1704. 93-*94 Frederik V. 95-98 Frede
rik VI. 99 Christian VIII. 100-106 Christian IX-Christian X. 107-112
Norge. 107 Christian IV. *108-11 Frederik III. 112 Christian V. *113
-119 Sverige. Hulpenning med E, o. 1360, Lagerqvist XXVIII. *120 Ol
desloe, blaffert, 1400-tallet, Jesse 298. 121-122 Slesvig-Holsten-Gottorp.
Frederik III, skilling 1621 og Frederik IV, 1/48 daler 1701.
*123 Zwolle, Nederlandene. Rudolf II (1576-1612), schelling, Verkade
950. 124 Verden. Halveret hulpenning, Jesse 264. *125 Lauenburg.
Johan IV (1463-1507), Otterndorf, witten, jfr. Jesse 609. 126 Hamburg.
Hulpenning. 127 Lüneburg. 1/64 daler, 1592. 128 Lübeck. Viertelwitten
efter 1379, Jesse 362. 129 Stralsund. Skilling 1538. 130-178 Mecklen
burg. Hulpenninge, formentlig skandinaviske, Sæther 10, *13 (3), *16 (5),
17 (3), 18, 19, 20 (4), 21 (12), *22 (6), 23 (2), *24 (2), ubest. (8), Güstrow
viertelwitten efter 1389, Jesse 395.
Desuden fandtes som samlet fund ved skibets nordøstlige alter 1-9
Danmark. 1-8 Erik Glipping, Lund, MB 132, Roskilde, MB 141 (3),
160 (2), Nørrejylland, MB 186, Ribe, MB 238. 9 Erik Menved, Nørre
jylland, MB 437. Dette samlede fund er ikke medregnet i den følgende
bearbejdelse.
En række mønter fra Højby kirke er afbildet på fig. 1 og 2. De er i
teksten mærket med *.

Vig kirke. 1960. FP 2701.
1-34 Danmark. 1-2 Valdemar II, Roskilde, Hauberg 19 og Ribe, Hauberg 42 b. 3 Erik Glipping, Roskilde, MB 141. 4-7 Erik Menved, Lund,
MB 303, Roskilde, MB 347 (2), jfr. MB 415. 8 Erik af Pommern, hul
penning, Galster 5. 9-11 Christian III, Flensborg, blaffert lybsk. 12 Fre
derik II, 2 skilling 1565. 13-15 Christian IV. 16-17 Frederik III. 18-21
Christian V. 22-23 Frederik IV. 24-25 Frederik V. 26 Christian VII.
27-33 Frederik VI. 34 Christian IX. 35 Norge. Frederik III. 36 Ham
burg. Skilling 1553. 37-38 Mecklenburg (-Skandinavien). Hulpenninge,
Oertzen 182, 183. 39 Wismar. Søsling 1545.
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Asnæs kirke. 1957. FP 2509.
1-40 Danmark. 1 Erik Glipping, Ribe, MB 222. 2-4 Erik Menved, Ros
kilde, MB 422, Nørrejylland, MB 437, Slesvig, MB 519. 5-6 Christo
pher II, Roskilde, MB 544, 570. 7 Christiern I, Malmø, hvid. 8 Frede
rik I, blaffert. 9-20 Christian IV, heraf 12 skilling, 1622 og 6 skilling,
1629. 21-27 Frederik III. 28-29 Christian V. 30-36 Frederik IV. 37 Fre
derik VI. 38-39 Frederik VII. 40 Christian IX. 41-44 Norge. 41 Hans,
Bergen, hvid, Galster 153. 42-43 Frederik III, 44 Christian V. 45 Slesvig-Holsten-Gottorp. Carl Frederik, skilling 1709. 46 Sverige. Oscar II,
10 öre 1907. 47-50 Mecklenburg. Hulpenninge (skandinaviske), Oertzen 183 (3), Ulrik, Grevismiihlen, skilling 1567. Deponeret i Høve mu
seum med undtagelse af nr. 8 og nr. 41.

Samsø
Tranebjerg kirke. 1960. FP 2673.
1 England. William 8c Mary, V-i penny 1694.

Kolby kirke. 1965. FP 2877.
1-41 Danmark. 1 Valdemar I, Ribe, Hauberg 53. 2-3 Valdemar II, Ribe,
Hauberg 42 b. 4-5 Abel, Ribe, MB 50. 6-8 Christopher I, Roskilde,
MB 82, Ribe, MB 96 (2). 9-12 Erik Glipping, Halland, MB 139, Ribe,
MB 213, 214, 222 ff. var. 13-15 Erik Menved, Roskilde, MB 345, 420,
Ribe, MB 484. 16-21 Christopher II, Roskilde, MB 544, 545, 548, 558,
Nørrejylland, ikke nærmere bestcmmelig og LEB 3690. 22-23 Magnus
Smek, Lund, MB 660, cf. 663. 24 Ubest., o. 1250. 25-29 Erik af Pom
mern, hulpenninge, Galster 5. 30-33 Christian IV, heraf 1 mark 1644.
34-35 Frederik III. 36 Christian V. 37 Frederik IV. 38 Frederik V.
39 Christian VII. 40-41 Frederik VI. 42-46 Norge. Penning 1140-50,
Schive V, 81 var. 43-46 Frederik III. 47 Holsten. Hulpenning, Jesse 247.
48-49 Mecklenburg (-Skandinavien). Hulpenninge, Sæther 20. 50 Ham
burg. Hulpenning, Gaedechens 1393. 51 Lübeck. Hulpenning, Jesse 185.
52 Brandenburg. Frederik II, 1440-70, halveret hulpenning, Bahrfeldt 2 a.
53-56 Diverse ubestemmelige hulpenninge.
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Besser kirke. 1969. FP 3020.
1 Danmark. Christian IX, 5 øre. 2 Mecklenburg (-Skandinavien). Hulpenning, Sæther 17. 3 Wismar. Søsling 1582.

Nordby kirke. 1965. FP 2907.
1-7 Danmark. 1 Christian V. 2-5 Frederik IV. 6-7 Christian IX. 8 Nor
ge, Frederik IV. 9 Hamburg. Halveret hulpenning.

Kirkegulvsmønterne fra Holbæk amt omfatter i alt 846 stk. eller ca.
9 °/o af det samlede antal fra hele landet. Dette forholdsvis høje tal skyl
des ikke mindst de to store fund fra Nykøbing og Højby samt flere mel
lemstore fund, nemlig Gørlev, Bregninge, Asnæs og Kolby. I det hele er
amtets kirker ret veldækket, vi har nemlig mønter fra i alt 22 kirker,
d. v. s. omkring en fjerdedel. Det svarer nogenlunde til gennemsnittet
for det øvrige Sjælland. Den procentvise andel af middelalderlige mønter
er 51.5 °/o, hvilket svarer til forholdet i det øvrige land (54.3 °/o). Kirke
gulvsmønterne fra Holbæk amt synes altså at give et ret typisk billede,
og en summarisk liste er derfor for overskuelighedens skyld vedføjet.

Andetsteds har Kirsten Bendixen skrevet om kirkegulvsmønternes be
tydning for mønthistorien 8. Fundene viser, at mønter for alvor er blevet
taget med i kirkerne og brugt til offer m. v. fra slutningen af Valdemarstiden. Udenlandsk mønt har været brugt i form af hulpenninge fra 1300tallet og vel et par hundrede år frem. De kom dels fra de nordtyske
hansestæder og dels fra Mecklenburg. Et specielt problem udgør de
mecklenburgske oksehovedebrakteater af typen Oertzen 182 og 183 (se
fig. med Højbymønter 132 m. fl.) 9. De udgør 13 °/o af samtlige fund
mønter og 25.2 °/o af de middelalderlige mønter, og de er således en
betydelig enkeltgruppe. Man har ment, at de muligvis snarere var sven
ske, og at de kunne være præget under Albrecht af Mecklenburgs rege
ring (1364-89) 10. Hypotesen får for så vidt en vis styrke, fordi netop
dette tidsrum er det eneste, hvor svenske mønter optræder i større om
fang i kirkegulvsfundene. Det er hulpenningene med E fra o. 1360 (se
fig. med Højby mønt nr. 113). I Holbæk amt var der 13 stykker, mens
der af Oertzen 183 var 110. De sikkert svenske udgør således kun 11.8 °/o
i forhold til de muligt svenske n. Tilsyneladende har norsk skillemønt
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ikke spillet så stor rolle i 16- og 1700-tallet, som man skulle antage.
De 41 mønter udgør 16.6 °/o af de danske mønter fra tilsvarende periode
(der ganske vist også omfatter anden halvdel af 1500-tallet). Det er dog
ikke helt udelukket, at man enkelte gange i Fundprotokollen har glemt
at notere, om en mønt var norsk og ikke dansk, da man tidligere benyt
tede Schou’s katalog, som i modsætning til Hedes møntværk ikke opde
ler de danske og norske udmøntninger i særskilte afsnit12.
Sidst, men ikke mindst er kirkegulvsmønterne et meget vigtigt mate
riale, når den store revision af Haubergs og Mansfeld-Biillners værker
vedrørende perioden 1241—1377 skal foretages. De 191 »borgerkrigsmøn
ter« fra Holbæk amt udgør 22.6 °/o af det samlede materiale og 43.8 °/o
af de middelalderlige mønter. Da det drejer sig om tilfældigt tabte møn
ter, som har kurseret blandt kirkegængerne, kan man gå ud fra, at de
statistisk set giver et korrekt billede af møntcirkulationen, f. eks. om
nogle mønter cirkulerede over hele landet, mens andre kun havde lokal
betydning. Foreløbig er der dog ingen grund til at gå for vidt ind i dette
emne, da det er almindelig kendt at K. G. Kaaber og John Andersen her
har foretaget indgående studier. Man må håbe, at det bliver muligt at
få i hvert fald en del af disse resultater fremlagt i nær fremtid.
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Numismatiske forkortelser:
Bahrfeldt = E. Bahrfeldt: Das Münzwesen der Mark Brandenburg ... von
1415 bis 1640, Berlin 1895.
Corpus = Corpus Nummorum Italicorum, bd. 11, Milano 1929.
FP = Fundprotokollen i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.
Gaedechens = O. C. Gaedechens: Hamburgische Münzen und Medaillen,
Hamburg 1850.
Galster = G. Galster: Unionstidens Udmøntninger, København 1972.
Hauberg = P. Hauberg: Danmarks Myntvæsen ... 1146-1241, Kbhvn. 1906.
Hbg. = P. Hauberg: Danmarks Myntvæsen og Mynter ... 1241-1377,
Kbhvn. 1885.
Jesse = W. Jesse: Der Wendische Münzverein, 2. udg., Braunschweig 1967.
Kirial = J. Steen Jensen m. fl.: Møntfundet fra Kirial, Nordisk Numismatisk
Årsskrift 1970.
Lagerqvist = L. O. Lagerqvist: Svenska mynt under vikingatid och medeltid,
Stockholm 1970.
LEB = Galster: L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling, Kbhvn. 1928.
MB = H. W. Mansfeld-Büllner: Afbildninger af... danske Mønter 1241-1377,
Kbhvn. 1887, genudg. af J. C. Holm, Kbhvn. 1954 og senere.
Neumann = J. Neumann: Beschreibung der bekanntesten Kupfermünzen,
bd. V, Praha 1868.
Oertzen = O. Oertzen: Die Mecklenburgischen Münzen, I, Schwerin 1900.
Sæther = O. Sæther: Mecklenburgske oksehodebrakteater, Nordisk Numis
matisk Unions Medlemsblad 1965, s. 173-178.
Verkade = P. Verkade: Muntboek, Schiedam 1848.
Waschinski = E. Waschinski: Brakteaten und Denare des Deutschen Or
dens, Frankfurt a. M. 1934.

Noter og litteraturhenvisninger:
1 Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed udgiven af Det kongelige Nordiske
Oldskrift-Selskab, Kjøbenhavn 1836, s. 80-86. Det citerede stykke s. 81.
Thomsens forfatterskab er angivet i forordet.
2 Leitfaden zur Nordischen Alterthumskunde herausgegeben von der könig
lichen Gesellschaft für Nordische Alterthumskunde, Kopenhagen 1837,
s. 82-88; Guide to Northern Archaeology edited for the use of English
readers by ... The Earl of Ellesmere, London 1848, s. 92-99.
3 Afsnittet nævnes hverken i den på Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
værende håndskrevne fortegnelse af L. Læssøe eller i den bibliografi,
som G. Galster lod trykke i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad
1938, s. 243-244.
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4 Georg Galster: Møntfund i Holbæk Amt, Fra Holbæk Amt. Historiske
Aarbøger XXII, 6. bind 3. hft., 1928, s. 52-65.
5 Som ovenfor, specielt s. 61-63.
6 Se mere udførligt i artiklen »Kirkegulvsmønter«, Hikuin, bd.3, Moesgaard, Højbjerg (i trykken).
7 Mønterne 46 og 47 er fundet i en hvælvlomme, se herom s. 131.
8 Kirsten Bendixen: Mønternes vidnesbyrd, her s. 21 - spec. s. 30 og litte
ratur note 13.
9 Se numismatisk litteraturliste s. 129. Typerne finbestemt af Ole Sæther,
se sammesteds.
10 Se Lars O. Lagerqvist: Svenska Mynt under vikingatid och medeltid,
Stockholm 1970, s. 96, gruppe XXXI.
11 Efter at denne artikel var afleveret til trykken, blevalle danske kirkefund
af Oertzen 182-83 (Sæther 12-25) gennemgået. Typerne optræder nogen
lunde lige hyppigt øst og vest for Store Bælt, ej heller er der nogen
markant forskel mellem de danske og norske kirkefund. De svenske hulpenninge optræder derimod hovedsagelig øst for Store Bælt, og teorien
om den svenske oprindelse af hulpenningene af typen Oertzen 182-83
må derfor formentlig opgives (foredrag på numismatisk symposium,
Warszawa, 15. sept. 1976).
12 H. H. Schou: Beskrivelse af danske og norske mønter 1448-1923, Kbhvn.
1926; H. Hede: Danmarks og Norges Mønter 1541-1814-1963 (1970),
1. udg. 1964, 2. udg. 1971.
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ET MØNTFUND PÅ TÅRNLOFTET
I UNDLØSE KIRKE
Af O. Bruun Jørgensen

I 1956 og 1957 gennemgik Undløse kirke en gennemgribende restaure
ring i sit indre x. I forbindelse hermed lod jeg foretage en tømning af
alle kirkens hvælvingslommer. Ca. 30 tons blev fjernet for at få lettet
trykket på hvælvingskonstruktionen, som var svækket adskillige steder
på grund af mørtelforvitring. I tårnets tre lommer (den fjerde giver plads
for trappen udefra til tårnets første stokværk) fandtes op mod en halv
snes tons støv. I modsætning hertil var fyldet i kirkeskibets lommer af
fald fra understrygning, altså kalk og tagstensstumper, som ikke fristede
til nærmere undersøgelse. Kun én ting holdt vi øje med her: mulige
rester af fortidens murerværktøj, som er sjældent at finde. Desværre så
vi intet af det.
Men i tårnets hvælvingslommer var fyldet tykke støvlag, der havde
dannet sig under det første stokværks trægulv. Dette støv blev gennemharpet med et 1 cm-sold før bortkørselen. Alt, hvad der ikke var af tegl
og kalk, blev taget fra. Det var en broget blanding af sølvknapper, kridt
pibestumper, potteskår, søm, træstumper med rester af udskæringer, der
desværre ikke mere kunne identificeres, avisstumper og ståltråd fra
ølflaskepropning, glas- og flaskeskår og resterne af en si, der fortalte om
den daglige færdsel på kirkeloftet igennem mange, mange år 2. Lang
varige ophold i tårnet var karakteriseret ved fund af flaskebunde, stum131

per af snapseglas og stjertpotter. Formodentlig var det mindelser om de
hjertestyrkninger, der nok kunne behøves under de ofte langvarige klok
keringninger fra landets kirker i tiden mellem kongernes død og begra
velse.
Det mest spændende var, at der i soldet på hver af dagene den 4. og
6. oktober 1956 lå en mecklenburgsk hulpenning fra ca. 1400 3. De var
begge beskadigede. Men de to mønters betydning var stor. Det var før
ste gang, man kunne hente dateringsmuligheder fra et møntfund på et
kirkeloft. Olaf Olsen skriver om fundet4: »Mange fejlkilder, som be
grænser de jordfundne mønters dateringskraft, har ingen gyldighed for
fund på et kirkeloft. Disse to mønter kan kun være tabt efter tårnets
opførelse og leverer derfor et stærkt indicium for, at Undløse kirkes tårn
ikke er yngre end 1400-tallet«.
Mønterne blev fundet i hver sin hvælvingslomme. Ingen kan sige,
om de er blevet tabt eller lagt der med vilje som bygningsoffer, men de
lå der. Desværre foretog jeg ikke en arkæologisk udgravning af lom
merne. De blev tømt med skovl. Det havde været spændende, om man
kunne have fastslået præcist, hvor i lommerne de havde ligget, om de
havde ligget på bunden eller højere oppe i støvlaget. Det må håbes, at
man ved senere undersøgelser af hvælvingslommer i kirketårne går lidt
mere systematisk tilværks, og måske derved kan give nye møntfund på
disse usædvanlige steder større »dateringskraft«.
Ét ved vi dog nu om Undløse kirkes tårn, at det ikke er yngre end
1400-tallet.
Allerede 1367 modtager Undløse kirke det første af 10 afladsbreve 5.
Det var fra biskopper forsamlede til danehof i Kalundborg. Her loves
aflad for besøg i kirken ved messer, til processioner, aflad for den, der
støtter kirken med gaver til bygningen, lys, hellige kar, og hvad ellers
kirken behøver. Kan det tænkes, at kirken har søgt støtte til den om
bygning og forlængelse, som omdannede det romanske kirkehus til en
gotisk præget bygning med tårn og hvælvinger? Og at byggeriet har
taget sin begyndelse omkring ansøgningen om dette første afladsbrev?
I 1421 indvier Jacob, biskop af Garde, tre altre i kirken: for Den hellige
Jomfru, for Set. Laurentius (kirkens skytshelgen) og for Set. Cathrina c.
Da Undløse kirke også i alle de tidligere afladsbreve hedder Set. Lau
rentius, må indvielsen af hans alter i 1421 betyde, at det er det nye alter
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Fig. 1: De to meckelburgske hulpenninge fra ca. 1400 fra Undlose kirketårns
hvælvingslommer. (Keld Foto, Holstebro.)

i korforlængelsen, der er tale om, opfort i stedet for det forste, som stod
i det nu nedrevne romanske kor, hvoraf syldstene er tilbage i gulvet
et par meter foran det nuværende alters skranke.
Mon det er forkert at skønne, at denne alterindvielse betegner slut
stenen på den gotiske ombygning af kirken? Hvælvingerne i korforlæn
gelsen og i tårnet er konstrueret på samme måde og i forbandt med
murværket. I forlængelse af dette skøn og med støtte i møntfundene i
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tårnets hvælvingslommer kan vi med ret stor sikkerhed sige, at tårnet i
hvert fald har stået på sin plads i 1421, ja måske flere år før.
Når vi skal forny de to tårnlofters trækonstruktion, vil måske en
årringkronologisk undersøgelse af de gamle egetræsbjælker komme
spørgsmålet om tårnets alder endnu nærmere, end dette usædvanlige
fund har gjort det.
Noter og litteraturhenvisninger:
1 Fra Holbæk Amt 1958, forf.: Undløse kirke og dens Restaurering s. 25-49.
2 Ovenfor cit. s. 46 f.
3 Mønt- og medaillesamlingens fundprotokol nr. 2471, møntnr. 48 og 49.
4 Olaf Olsen: Kirkegulvet som arbejdsmark. National Museets arbejdsmark
1958 s. 26.
5 Utrykt, ældste kendte afskrift: Frederik Carstensen Dreyer: Ondlosæ
polyxestos, 1664, Det kgl. Bibliotek: GI. kgl. samling 2346,4°, delvist over
sat og behandlet i H. F. J. Estrup: Tygestrup, som det var, og som det er.
København 1838, s. 72. Gengivet s. 154 ff.
6 Afladsbrev nr. 5, se Estrup ovenfor cit. s. 161.
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ET TRO HJERTE
ER EN KRONE I VERDEN
Skeer fra Christian IV’s tid
Af Fritze Lindahl

Landsbyen Hølkerup i Egebjerg sogn i Ods herred kaldes i Roskilde
bispens Jordebog fra ca. 1370 for Hylkethorp og havde dengang 13 gårde
og en vindmølle. Da J. H. Larsen i 1832 beskrev Holbæk amt topogra
fisk, var der stadig 13 gårde, vindmøllen var forsvundet, men der var
kommet 16 huse til. Jordegodset i Hølkerup hørte fra ældre tid til »Det
kgl. Odsherredske gods«. Dette er alt, hvad der oplyses om denne lands
by i den topografiske litteratur L
I Nationalmuseets 2. afdelings arkiv finder man dog en meddelelse
om, at der i 1865 blev gjort et mindre skattefund her, som en købmand
Brønniche i Nykøbing sørgede for blev afleveret til Det kongelige Mu
seum for de nordiske Oldsager i København 2. Der blev udbetalt en
danefægodtgørelse i overensstemmelse med den metalværdi, som den
kgl. møntguardein ansatte skeerne til: 25 rd. samt en særlig dusør på
5 rd. på grund af den ene ske’s »smukke og ualmindelige Forziering«.
Skatten havde ligget gemt i gulvet under en nedbrudt lervæg i et gam
melt udhus til gårdejer Andreas Hansens gård i Hølkerup, som ifølge
Realregistret for Dragsholm birk må have haft matr. nr. 2 af Hølkerup
og være en gård i bykernen (fig. 1). Det er store ting, at vi overhovedet
ved så meget om et findested fra den tid, men var skatten blevet fundet
i dag, ville man straks ved en sådan anmeldelse af danefæ have iværk135

Fig. 1: Landsbyen Hølkerups bykerne, efter matrikelkort 1844. Gården, hvor
skeerne blev fundet, er nr. 2. (Foto: Matrikeldirektoratet.)
sat en større undersøgelse af stedet ved folk fra det nærmeste museum
og/eller fra Nationalmuseet. Det kan således ærgre os, at man dengang
ikke havde mulighed for at soge arkæologisk oplysning om dette bonde
hus, der gik tilbage til 1600-årene eller endnu længere.
Det gamle udhus med lervægge har måske tidligere fungeret som stue
hus, og stedet, hvor skeerne lå, kan have været et depot for husets kost
barheder - ikke alene under krig, men også i fredstid, når man følte sig
utryg. Vi er så tilbøjelige til altid at sætte skattefund i forbindelse med
krige, og således fund fra 1600-årene med Kejserkrigen 1625-29,
Torstenssonkrigen 1643-44 og Carl Gustavkrigen 1657-60, hvoraf de
to førstnævnte dog næppe var synderligt mærkbare på Sjælland og Fyn.
De fleste af de ca. 100, særlig jyske, sølv- og møntfund fra 1600-årene,
der nu opbevares i Nationalmuseet, knyttes sammen med krigene, hvor
under de mennesker, der kendte gemmestederne, blev dræbt eller døde
som følge af pest eller anden sygdom, der fulgte i krigenes spor 3. Men
vi kender ikke tilstrækkeligt til folks vaner i fredstid, til hvordan man
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normalt anbragte den kontantbeholdning, som gode tider i slutningen
af 1500- og begyndelsen af 1600-årene havde gjort det muligt for man
ge af landets bønder at disponere over, svarende til den sum penge man
idag sikrer ved anbringelse i bank - eller sparekasse.
Dengang betragtede man sølvskeer og andet sølvtøj som kontantbe
holdning. Man anvendte skeerne som bryllups- og dåbsgaver, men havde
en bonde råd til det, anskaffede han desuden et sølvbælte til sin brud,
sølvknapper, -hægter og -maller til hendes og sin egen klædedragt, et
par drikkebægre, måske et par skåle eller en kande af sølv. Alt sammen
ud fra den betragtning, at sagerne meget let, om det behøvedes, kunne
omsættes til det tilsvarende pengebeløb, uden større risiko for tab, da
det arbejde, guldsmeden havde lagt i et stykke sølvtøj, kun udgjorde en
ubetydelig del af dettes værdi.
Det var sølvskeer fremfor alt andet sølv, der var på mode hos bøn
derne omkring midten af 1600-tallet. Til daglig spiste man ganske vist
med skeer af træ eller horn, og knivene havde skafter af samme mate
riale; gafler brugte man slet ikke. Allerede i 1400-tallet var folk begyndt
at anskaffe sølvskeer til brug ved festlige lejligheder, men skeen var da
et yderst personligt tilbehør, som var så nøje knyttet til sin ejermand
(-kone), at den blev båret i en lomme eller særlig pung ved bæltet, når
den skulle med til gæstebud. Det var praktisk, at den senmiddelalder
lige ske var kortskaftet og ofte forsynet med kraftig, kugleformet eller
mangekantet knop i skaftenden. Vanskeligere at putte i lommen var
unægtelig 1500-taIs skeerne med helgenfigurer på skaftet; de kunne
undertiden være hele små friskulpturer, forestillende f. eks. Jomfru Ma
ria med Barnet, St. Jørgen og dragen eller den hellige Kathrine med
sværd og hjul4. I samme århundrede var endnu en sketype meget yndet;
det var kroneskeen med næsten rundt skeblad (eller laf, som det teknisk
kaldes) og et kort skaft afsluttet i en fint modelleret krone med for
gyldte liljeornamenter.
I .Hølkerup-fundet findes der da også, ligesom i mange af de øvrige
»Svenskekrigsskatte« i Nationalmuseet, en enkelt ske, som er meget æl
dre end de andre i fundet. Det er netop en kroneske (fig. 2), som i det
mindste må gå tilbage til skatteejernes oldeforældres tid, idet den anta
gelig ikke er yngre end 1. halvdel af 1500-tallet. Skeens runde laf er
tyndt udhamret og en del slidt; det var brudt itu, da skatten kom til
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Fig. 2: Kroneske med indgraveret minuskel-i, inv. nr. 22349. Længde: ca. 12 cm.
(Fot. Lennart Larsen, 'Nationalmuseet.)
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museet. Om dens forgyldte minuskel-i betyder Jesus eller blot er den
oprindelige ejers forbogstav, er ikke til at sige. Men det skal nævnes, at
»i« meget ofte er indgraveret i 1500-tals skeerne, og at mange drenge
børn blev opkaldt efter biblens Johannes’er og den længe så populære
St. Jørgen. Skaftet er som vanligt på denne sketype ganske kort, kun
5,5 cm langt, i modsætning til skaftet på den næste ske, der skal omta
les. Den er fra 1645 og har et 10,5 cm langt skaft (fig. 3), hvad der ty
der på en anden anvendelse end kroneskeens; antagelig har de to skeer
været brugt til forskellig slags kost. Kroneskeens runde laf har ikke væ
ret bekvemt at spise grød med, og skeen har da sikkert kun været til
søbemad (eller brændevin). En kroneske fra Island (inv. nr. 10532) af
dansk eller norsk oprindelse har en indskrift, som betyder: søb lang
somt, brænd dig ikke! Det korte skaft har man grebet om forfra, mens
det lange kun har haft mening, hvis man lader det hvile på hånden, så
ledes at det styres med tre fingre 5.
Det er helt givet, at på den lange drueske er det ejerinitialer, der er
indgraveret i kransen bag på laffet (fig. 4). ABL må være de ikke iden
tificerbare mandlige forbogstaver, mens KMD er de kvindelige og f. eks.
kan betyde Karen Madsdatter. Denne drueske hører til den almindelig
ste type bondeskeer i andet kvartal af 1600-tallet. Af skeerne i det tid
ligere omtalte Balle-fund var de otte af ti drueskeer 6.
Der er fire skeer med halvt trinde, halvt flade skafter. Denne sketype
er en videreudvikling af skeen med det lange, trinde skaft, idet det er
lettere at styre en ske med tre fingre, når dens skaft er fladt på den
yderste halvdel, end når det er helt trindt (fig. 3). At man kort efter at
have fundet på denne type, går over til skeer med helt fladt skaft, ved
kommer os ikke i denne forbindelse, da der ikke findes sådanne i det
te skattefund. Skeer med delvis eller helt fladt skaft har tillige den for
del, at ejernavne let lader sig indgravere på de glatte flader, og det sæd
vanlige er, at husbondens navn anbringes på forsiden og konens på bag
siden. På to af de fire Hølkerup-skeer med halvt trinde og halvt flade
skafter er der ejernavne indgraveret: WILLAM WILLAMSEEN / KISTTEN CHRISTOES D og KORDT DIRICHS / BERETE SVENDS D
(fig. 5). Det er ikke lykkedes i Egebjerg sogns kirkebog at finde de på
skeerne nævnte ægtepar, men det er da også først i 1656, at bogen på
begynder optegnelserne om dåb og vielser og i 1684 om dødsfald.
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Fig. 3: a) Drueske, inv. nr. 22350. Længde: 17,2 cm.
b) Ske med halv trindt, halv /Lidt skaft, inv. nr. 22352. Længde: 16,2 cm.
(Fot. Lennart Larsen, Nationalmuseet.)
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Fig. 4: a) Bagside af drueskeen med indgraverede ejerinitialer og guldsmede
mærke for Steen Pedersen, Boje 142 og Kobenbarns by mærke 1645.
b) Bagside af inv. nr. 22352 med mærke for ukendt guldsmed, af Bøje bestemt
som Albert Carstensen nr. 167. (Fot. Lennart Larsen, Nationalmuseet.)
William og Kordt forekommer idag at være fremmedklingendc navne,
men det viser sig, at blandt sognets beboere gar de hyppigt igen, såle
des i sammenhæng med navnene Niels, Oluf og Peder. Man aner, at
skeernes ejere generationsmæssigt er ældre end de i kirkebogen nævnte
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personer ved navn Willam (um) og Kordt. I 1670 døbtes en Willum
Willumsens datter Berete af Hylkerup og flere gange nævnes som gud
moder en Kirsten Kordsdatter (antagelig en velhavende dame). Det, at
navnene er velkendte i sognet, tyder på, at skeerne virkelig har tilhørt
en bonde i Hølkerup og ikke er ført dertil andetsteds fra af soldater
eller røverpak.
At der er forskellige navne på en samling skeer er almindeligt fore
kommende. Giverne af bryllups- og dåbsgaver bortskænkede ofte skeer
med deres egne initialer på, og desuden nedarves sølvtøj jo i løbet af
kort tid fra en generation til en anden, så at samme ejerpar hurtigt får
sølvtøj med forskellige navne på. De fire, næsten ens skeer er i 1600årene et nyt træk i borddækningens historie. Fra den personlige ske,
som man i 1500-årene har hos sig og bringer med til spisning i fremme
de hjem, går man nu over til det system, vi stadig hylder, at den, der
indbyder til fest, også sørger for noget at spise med, og særlig smukt
og praktisk finder man, det er med ensartede spisebestik 7.
Skattens sidste ske (fig. 6), den forgyldte med »Forzieringerne«, der
vurderedes til 5 rd. ekstra til den heldige finder, er et ejendommeligt
stykke. Den består af et stærkt ornamenteret, støbt skaft med bl. a.
menneskehoveder og et dyrehoved forneden samt øverst en lille mand i
antik dragt. Han kæmper med en slange, som slynger sig omkring ham,
samtidig med at han med venstre hånd holder en kvinde med et barn på
hver arm ud fra sig, og med højre hånd støtter et blankt skjold (bereg
net til, men ikke udfyldt med ejernavn eller -mærke). Er manden en
Hercules og skal kvindeskikkelsen være næstekærlighedens gudinde,
Caritas? Denne konstellation giver ikke nogen mening efter de gængse
mytologiske mønstre. Skaftendens små figurer, som er støbt hver for sig
og loddet på, synes således at være tilfældigt sammenbragte børn, frem
stillet i de støbeforme, som guldsmeden havde ved hånden. Den lille
mandsskikkelse kendes som en nøgen figur med slange fra et par andre
pragtskeer i Nationalmuseet, samt en i Kunstindustrimuseet i Oslo 8.

PI. II: Hølkerup-skattens fineste stykke, den forgyldte sølvske med indskriften,
der betyder: Et tro hjerte er en krone i verden (Fot. Lennart Larsen, National
museet).
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Den ene af Nationalmuseets skeer (inv. nr. 10561) er ved indskrift da
teret til 1579, den anden (inv. nr. 20911) til 1592; også på disse to skeer
ender skafterne forneden i dyrehoveder. Af dateringerne fremgår, at
denne skafttype ligesom skeernes hele komposition iøvrigt går tilbage
til Frederik II’s tid. Den slangeomslyngede mand leder tanken hen på
den kendte Laokoon-gruppe med den slangeomslyngede troianske præst
og hans to sønner, som 1506 blev fundet i Rom, og som kom til at
spille en meget stor rolle for 1500-tallets kunst og endog kom til udtryk
i »Kleinkünsten« 9.
Graveringerne på laffet viser tidens dybe religiøsitet. Mesteren må til
udførelsen heraf have haft tegninger eller kobberstik som forlæg. Det
er ikke muligt at sige hvilken kunstner, der har givet udkast til den no
get naivt fremstillede korsfæstelsesscene; den er ikke det bedst udførte
på denne ske. Meget sikrere synes guldsmeden at have udfoldet sig på
bagsiden af laffet, hvor beslagværksornamentet står ualmindelig klart
og smukt i H. S. Behams eller P. Flints 10 stil omkring den lille midtoval,
i hvilken der er en kvindeskikkelse med flagrende slør og en pil i højre
hånd. Omskriften på bagsiden: SAA HAER GVD ELST VERDEN AD
HAN GAF SIN ENBOREN SON DOI FOR OS PAA, der mangler ordet:
korset, får uvilkårligt beskueren til at vende skeen om til forsiden med:
korset! Dette rebusagtige svarer til forsidens gravering, der må betyde:
et trofast hjerte er en krone i verden, idet rigsæblet er symbolet på ver
densherredømmet.
Denne ordsprogsagtige sætning minder om Frederik II’s »Sprichwort«
på Hans Kniepers fremstilling af denne konge på Nationalmuseets Kron
borg-tapet, hvor TI W B pranger både på baggrundstæppet og på den
store, rare hunds halsbånd: Treu(heit) ist Wildtbrad, d. v. s. troskab er
dyresteg = en sjældenhed n. Denne erkendelse har det været guldsme
den, der antagelig har arbejdet på bestilling, magtpåliggende at frem
stille så smukt som muligt og bringe i forening med billedet af den Kors
fæstede, Troens rette mål.
Sædvanligvis beherskede guldsmedene både kunsten at støbe og smede
samt at gravere. Denne mester har graveret skeens indskrift på både
plattysk og dansk, og der er i den gennemarbejdede komposition meget,
der tyder på, at graveringen af både billeder og indskrifter er foregået
samtidig, altså i året 1610. Symboler og rebus’er var også stærkt yndede
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Fig.5: To skeer med halv trindt og halv fladt skaft. Inv. nr. 22351.
a) Forside med indgraveret mandsnavn. Længde: 17,8 cm.
b) Bagside med indgraveret kvindenavn og giddsmedemærke, et bomærke.
Længde: 16,9 cm. (Fot. Lennart Larsen, Nationalmuseet.)
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af Christian IV og hans samtidige. Her kan særlig fremhæves den i 1642
på Rundetårn anbragte rebus med Herrens navn på hebraisk, retfærdig
hedens sværd og det store røde hjerte som ingredienser i sætningen:
»Led, Herre, visdom og retfærdighed i Christian 4’s hjerte« 12. Eller de
forskellige gåder på kongens mønter, f. eks. på brilledukaterne og he
bræermønterne 13. - Hølkerup-skeen bærer således præg af Christian IV’s
tid og kan udmærket være blevet til i kongelige omgivelser.
Skeens støbte og graverede dele kan næppe kvalitetsmæssigt måle sig
med tidens allerbedste arbejder, men skeen er vægtig, flot forarbejdet
og forgyldt, en kostbar ske. Det er skade, at den er så anonym, idet
mesteren hverken har stemplet sit arbejde eller forsynet det lille skjold
med ejernavn. Alt, hvad vi har at holde os til, er findestedet. Man må
undre sig over, hvordan skeen er havnet i dette landsbysamfund. Det
fremgår da også tydeligt af dens bevaringstilstand, at man har hæget om
den og vel sagtens ikke anvendt den efter dens bestemmelse, men kun
har haft den til pynt eller gemt den bort.
Mens alle de andre skeer er stemplet med mere eller mindre identi
ficerbare mærker, er den rigest udstyrede således ikke stemplet. Dette
er dog ikke noget helt usædvanligt, idet fornemme arbejder leveret til
hoffet eller altersølv til kirker ofte mangler stempler. I mange tilfælde
har mesteren været en udlænding, som ikke var medlem af noget lav.
Men der er dog også meget dunkelt med hensyn til stempling af lavs
mestrenes sølv før omkring midten af 1600-tallet, da reglerne om stemp
ling med både mester- og bymærke begynder at blive bedre overholdt,
i det mindste for hovedstadens vedkommende. Talrige guldsmedes mær
ker kender vi således slet ikke, og blandt disse ovenikøbet så fremra
gende og stærkt producerende mestre som f. eks. Corvinianus Sauer og
Niels Truidsen, af hvilke den sidstnævnte ovenikøbet var oldermand i
København fra 1597 til 1606 14.
Hvorledes de andre skeer i Hølkerup-fundet alle er stemplede fremgår
af katalogfortegnelsen. Den eneste, der er fuldendt mærket, er drueskeen, som er stemplet med Københavns mærke 1645 og et mestermærke
tilhørende Steen Pedersen, en af de store »hofleverandører« til den stærkt
sølv- og guldforbrugende konge, Christian IV. Dette viser altså, at en
fornem Københavns-mester har lavet den samme drueske som provins
mestrene; hvad der er ganske nyttigt at erfare. Steen Pedersen døde 1644,
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Fig. 6: Forgyldt søluske, inv. nr. 22353. Længde: 15,6 cm.
a) Forsiden med indgraveret korsfæstelse og indskrift med årstallet 1610.
b) Bagsiden med beslagværksornamentik og indskrift. (Fot. Lennart Larsen,
Nationalmuseet.)
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men hans hustru, der giftede sig med ialt fire guldsmede, førte firmaet
videre med sine to senere ægtemænd, hvoraf Johan Stichmann var den
sidste 15.
Steen Pedersens regnskaber for guld- og sølvsmedearbejder leveret til
Christian IV er et af de få guldsmederegnskaber fra den tid, der er beva
ret, og det fremgår heraf, at Anna Sal(ig) Steen Pedersens 1644 og 1646
kvitterer for beløb udbetalt for arbejder udført på hendes afdøde mands
værksted. Arbejdslønnen er 8-10 skilling pr. lod (= ca. 15 g) sølv16.
For Hølkerup-skeen må der således være betalt ca. 2 mark i arbejdsløn
for smedearbejdet; hertil kommer løn for graveringen, der dog ikke har
kostet meget, antagelig ca. V2 mark. Det dyreste var selve sølvet, som i
1630’rne af Sophie Brahe ansættes til V2 rd. pr. lod 17. Det ville i denne
forbindelse havde været nok så godt med en senere værdiansættelse end
Sophie Brahes, men her hjælper Steen Pedersens regnskaber os ikke, for
sølvet til de kongelige arbejder udleveredes som regel »fra kgl. Majestæts
eget kammer«, og eventuelle tillæg fra guldsmedens beholdning blandes
sammen med arbejdsløn. Regner vi med, at sølvet er steget noget fra
1630’erne af Sophie Brahe ansættes til V2 rd. pr. lod 17. Det ville i denne
kerup-skeen har kostet 2 rd. Lægges arbejdslønnen til, har skeen kostet
ca. 2 rd. og 2V2 mk.
Da man må se bort fra udgiften til arbejdsløn og ved udregning af
Hølkerup-skattens værdi i handel og vandel kun kan regne med sølv
prisen, ca. V2 rd. pr. lod, har hele skatten på ialt 24 13/16 lod været ca.
13 rd. værd i den tids penge. Men vi skal idag gange med et meget stort
tal, for at gøre os begreb om dens købekraft, ligesom vi også har svært
ved at forestille os den prestige, der har været forbundet med at eje en
bryllupsf?)ske, der ligner det pure guld og har den rammende indskrift:
Et tro hjerte er en krone i verden!

Katalog over skeerne
Sølvske, ca. 12 cm lang, med snoet skaft, der ender i en forgyldt krone
med liljeformede ornamenter. Indeni det runde laf er indgraveret et
minuskel-i. Også dette er forgyldt. Laffet er tyndt udhamret og slidt;
det var brudt itu ved modtagelsen. På skaftets bagside er et uidentifice
ret guldsmedemærke: majuskel-A med lang tværstreg og et lille kors
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nedenunder denne, stemplet nærmest cirkelformet. Den ufuldstændige
ske’s vægt: ca. 50 g. Inv. nr. 22349. Fig. 2.

Sølvske, 17,2 cm lang, med trindt skaft og en fure i dettes overside. Skaf
tet ender i en vindrueklase. Laffet er pæreformet, på dets bagside er
indeni en krans indgraveret de sammenskrevne initialer ABL og herun
der K.M.D. På skaftets bagside er helt inde ved dets rod indslået to
stempler, det ene Københavns bymærke, tre tårne (16)45, det andet er
sammenskrevet SP for Steen Pedersen, Bøje 142. Vægt: 56 g. Inv. nr.
22350. Fig. 3 og 4.
Sølvske, 17,8 cm lang, skaftets inderste halvdel er trind, den yderste er
fladt udhamret og skråt afskåret, heri er på forsiden indgraveret: WILLAM WILLAMSEEN og på bagsiden: KISTTEN CHRISTOES D. Laffet
er pære- eller snarere dråbeformet. På skaftets bagside er ved skaftroden
indslået et utydeligt bogstav: E(?) i en oval. Vægt: 44 g. Inv. nr. 22351.
Fig. 5.

Sølvske, 16,9 cm lang, som ovennævnte, men med indskrift på forsiden:
KORDT DIRICHS og på bagsiden: BERETE SVENDS D. På skaftets
bagside er ved roden indslået et guldsmede-bomærke, uidentificeret,
Bøje 3065. Vægt: 42 g. Inv. nr. 22351. Fig. 5.

Sølvske, 16,2 cm lang, af lignende form som de to ovennævnte, men i ste
det for navne er graverede blomster og arabesker på skaftfladerne. På
laffets bagside er oppe ved skaftroden indridset NN. Guldsmedemærket
er dét samme som det, der er indstemplet i den store sølvkande, der i
1968 blev fundet sammen med 29 kg sølvmønter og andet sølvtøj i Balle
på Djursland. Dette sølvmærke er af Bøje tilskrevet Københavnsmeste
ren Albert Carstensen, en tilskrivning, der må betvivles, først og frem
mest fordi mærket ikke på ét eneste af de ialt tretten stykker, hvori det
er stemplet, findes sammen med Københavns bymærke, hvad det burde
i 1600-tallets midte. Vægt: 46 g. Inv. nr. 22352. Fig. 3 og 4.
Sølvske, 17,4 cm lang, som ovennævnte. I skaftenden er indgraveret AL.
Guldsmedemærket er utydeligt. Vægt: ca. 40 g. Inv. nr. 22352.
Sølvske, forgyldt, 15,6 cm lang. Rigt profileret, trindt skaft med et dyrehoved ved skaftroden og for enden en kriger, der har et blankt skjold
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i højre hånd, mens hans venstre holder en kvinde med et barn på hver
arm ud fra sig, idet han selv omslynges af en slange, som på faretruende
måde angriber ham. Indeni laffet er indgraveret Christus på korset mel
lem Maria og Johannes, herudenom: EIN TROWE 02 IS EIN
IN
é ANNO 1610. På laffets bagside er indgraveret beslagværks-ornamentik med en (kvindelig) dydefigur i midterfeltet, herudenom: SAA HAER
GVD ELST VERDEN AD HÅND GAF SIN ENBOREN SON DOI FOR
OS PAA (korset), jfr. Joh. 3,16. Vægt: 84 g. Inv. nr. 22353. Fig. 6 og Pi. II.
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SAGN OM
SANDHEDSKILDE
Af IØRN PlØ

Indtil langt op i forrige århundrede vidste enhver dansk, hvad en konge
løsen var: det var en skat, der var så stor, at man ved hjælp af den
kunne løskøbe vor konge, hvis han nogensinde skulle blive taget til
fange af en fremmed magt. Mistede vi vor konge, mistede vi også vor
selvstændighed som nation. Derfor var det af så stor betydning, at man
havde en sådan kongeløsen liggende. Bjergfolkene rugede over den, der
lå i Vejrhøj nordvest for Vindekilde x.
Forestillingen om - eller måske rettere: tilliden til - at man havde en
sådan skat liggende har givet folk en vis tryghed i det daglige: galt
kunne det gå, og galt er det ofte gået for vort land, men helt galt kunne
det aldrig komme til at gå. Man gav sig ikke til at kontrollere, om skat
ten var der. De gamle havde fortalt om den. Det var nok, men derfor er
der ingen som helst grund til at tro, at den tillid, folk nærede til denne
kongeløsen, var af næsten religiøs art. Man har også leget med tanken
om denne skat, og nogle af de mere kreativt begavede har fabuleret
videre på historien om den. Mennesket har altid været både homo religiosus og homo ludens. Det er kun os, der i vor rationalistisk-akademiske iver vil skille disse ting ad. Vi vil gerne analysere alt, hvad vi ved
om fortidens mennesker, i hvad der er tro, hvad der er fantasi og hvad
der er kendsgerninger.
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Som historisk kilde er kongeløsen-sagnet ikke stort bevendt, hvis man
som historiker kræver - ligesom arkæologen gør det - at se skatten, før
man tror på den. Som et lille bidrag til forståelsen af vore forfædres
åndsliv er det derimod en vigtig kilde, fordi det engang har indeholdt
en eller anden sandhed for dem, der fortalte det. Som sandhedskilde
er det af høj værdi.
Kongeløsen-sagnet fortælles ikke mere. Det har ingen funktion i vore
dage. Det har derimod sagnet om Niels Bohr og hans hestesko 2. Da det
er så forholdsvis ungt - vel ikke mere end godt 25 år gammelt - vil man
nok vægre sig ved at kalde det et sagn, men et sagn er det: det fortælles,
at Niels Bohr havde en hestesko hængende over døren ind til sit arbejds
værelse, og en dag spurgte en gæst ham: »Hvordan kan det være, at De
som naturvidenskabsmand har en hestesko hængende over døren? Tror
De virkelig, at den bringer lykke?« Hvortil Niels Bohr svarede: »Jeg har
hørt, at den også skal hjælpe dem, der ikke tror!«
Dette sagn er meget udbredt, og det spiller en ganske særlig rolle for
mange overtroiske mennesker, når de skal retfærdiggøre deres egen over
tro. De henviser nemlig til dette sagn og siger: »Ja, hvad sagde ikke sel
veste Niels Bohr?«
Inden for de sidste år er sagnet tilmed blevet udbredt i en ny version:
det fortælles, at Niels Bohr altid gik med et kastanje i lommen. Det så
en af hans venner, som så spurgte ham, om han virkelig troede, at en
kastanje kunne hjælpe ham mod gigt. Hvorpå Niels Bohr sagde det, han
svarede på spørgsmålet om hesteskoen. Sagnet lever altså, siden det så
at sige formerer sig i folketraditionen.
For folk, der har brug for at fortælle dette sagn om Bohr, spiller det
overhovedet ingen rolle, om han rent faktisk havde en hestesko over
døren eller om han gik med en kastanje i lommen. De har hørt, at han
havde det, og så havde han det, men det havde han ikke. Det ved jeg,
for jeg skrev til ham og spurgte ham om sagnet om hans hestesko kastanjeversionen kendte jeg ikke på det tidspunkt, men det er også en
tydelig sekundær udgave af den oprindelige version. Rent traditions
historisk var det imidlertid interessant, at Bohr svarede mig, at historien
om hesteskoen var en af hans egne yndlingshistorier, men han fortalte
den om den amerikanske fysiker George Gamow. Bohr har således lan
ceret historien i Danmark, men i den danske tradition er Gamows navn
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Johan Thomas Lundby e: Sjællandsk Landskab. Maleri 1840. Vejrhøj set fra
Bjergesø.
blevet udskiftet med Bohrs, som jo er nok så kendt herhjemme. Netop
i forbindelse med alt, hvad der har med overtro at gøre, må han siges
at være en autoritativ modpol, så når selveste Niels Bohr kunne udtale
sig, som han gjorde, så kan en overtroisk gennemsnitsdansker nok være
sin overtro bekendt.
Det er sagnets funktion at retfærdiggøre ens egen overtro, og da folk
har hørt, at det er sandt, så er det sandt for dem, selvom det historisk
set er ukorrekt. Bohr-sagnet er en sandhedskilde, der først og fremmest
fortæller os noget om menneskers forhold til overtroen i en tid, hvor
naturvidenskaben dag for dag gør alt for at klemme livet ud af selv
»den lille overtro«.
Kongeløsen-sagnet har ingen funktion i det 20. århundrede. Det har
Bohr-sagnet derimod. Sagn kan imidlertid også have en funktion i en
bestemt historisk periode, og så er det slut. Det gælder sagnet om den
norske chauffør, der lige efter den 10. eller 11. april 1940 ved Hønefors
(50 km fra Oslo) med vilje kørte en busfuld tyske soldater ud over fjeld
siden. Både han og soldaterne blev dræbt. Det var en heltegerning af
format 3. Den norske folklorist Svale Solheim, der iøvrigt selv var en
aktiv modstandsmand, skriver:
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»Den gongen var det ingen som tvila på at historia var sann, og ingen
motførestellingar kom fram. Det viktigaste for oss den gongen var den
psykologiske verknaden av segna, ein kraftig medisin mot pessimisme
og defaitisme. Etter mi meining kan ein trygt seia at denne soga spela
ei aktiv rolle i dei første famlande freistnader på organisert motstandsrørsle mot dei nazistiske okkupasjonsstyrkane i Oslo-området. I dette
tilfellet kan det ikkje vera nokon tvil om kva funksjon segna hadde. Det
opplevde vi direkte.«
Mange år senere gav Solheim og en af hans studenter sig til at analy
sere sagnet og dets historiske baggrund. For det første fandt de - efter
indgående, næsten detektiviske undersøgelser - ud af, at begivenheden
aldrig havde fundet sted, og for det andet blev de klar over, at man her
stod over for en moderne version af et sagn, som dukker op i bestemte
historiske perioder, nemlig når et land er blevet okkuperet. I Danmark
kendes sagnet således f. eks. fra midten af det 17. århundrede, da sven
skerne hærgede i landet under en usædvanlig hård isvinter. De marscherede over de islagte sunde og søer. Flere steder tvang de en dansker til
at vise vej. Han lokker dem da ud på et sted, hvor isen er tynd. Solda
terne styrter gennem isen og drukner. Det gør vejviseren undertiden og
så. Det har heller aldrig kunnet påvises, at disse gamle vejviser-sagn er
historisk korrekte, men det er heller ikke så afgørende. Ligesom det
norske bus-sagn fra 1940 er det beretninger, ingen fortæller kunne drøm
me om at sætte spørgsmåltegn ved. Det er i begge tilfælde beretninger,
der er opstået blandt mennesker, der hadede de fremmede tropper. At en
dansker er blevet bedt om at vise de hærgende svenskere vej er vel klart
nok. Det havde man rent faktisk set - samtidig med at man inderligt
håbede, at han så ville benytte sig af sit lokale kendskab til at lokke dem
i døden. Akkurat det samme som man håbede, at en og anden norsk
chauffør, der var tvunget til at køre for tyskerne, ville gøre. Bus-sagnet
og vejviser-sagnet er sande. De er fortalt som sandhed. I disse sagn ud
trykkes folks holdning. Man får i dette tilfælde noget at vide om menne
sker i lande, der er okkuperet. Ikke hele sandheden, men en lille del af
den. Nok til at vi også kan kalde disse sagn for sandhedskilder.
Alle vi, der er interesseret i kulturhistorie, er stærkt analytiske i vor
måde at læse på. Vi vil vide, »hvordan det egentlig gik for sig«, men ved
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at opløse sagn i, hvad der - efter vor opfattelse og allerbedste overbe
visning - er henholdsvis tro, fantasi og facts - må vi huske på, at vi let
mister blot den mindste forståelse af, hvad der er det væsentlige for
sagnfortællere, der ikke er analytisk interesserede eller begavede eller
uddannede. Det væsentlige er, at de gennem det, de fortæller, udtrykker
meninger og holdninger, som de er fælles med andre om. Sagnfortæl
lerne bekræfter hinanden. Ideelt set er der på en måde tale om en kollek
tiv fortællen. Og folk lyver ikke, når de fortæller om kongeløsener, om
Bohrs hestesko, om vejvisere og om buschauffører. Hvert ord er sandt,
og det er betegnende, at folk næsten aldrig selv har brugt betegnelsen
sagn. I hvert fald ikke i denne forbindelse. Folk har ikke selv sat etiket
ter på det, de har fortalt. Derfor har jeg valgt den gamle betegnelse
sagn, der jo simpelthen betyder: hvad folk har sagt. Hvis folk skulle
vælge en etikette, tror jeg, at de ville have valgt den - derfor har jeg
også valgt den!

Noter og litteraturhenvisninger:
1 lørn Piø: Højfolkets guld. Guld fra Nordvestsjælland, (Holbæk 1975)
s. 199.
2 lørn Piø: Den lille overtro, 1973, s. 90-91.
3 Svale Solheim: Historisk segn - historisk funksjon. Acta Etnographica
Academiae Scientiarum Hungarica 19 (1970). Optrykt i Norveg 16 (Oslo,
Bergen & Tromsø 1973), s. 141-147.
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ET HAVEANLÆG
FRA DET 18. ÅRHUNDREDE
Af Jørgen Ahlefeldt-Laurvig

Vor viden om havernes udseende i middelalderen er yderst begrænset,
kun fra folkevisernes verselinier og enkelte ældre illustrationer kan vi
fornemme lidt om dette emne. Da man i slutningen af 1500-tallet og
begyndelsen af 1600-tallet havde økonomisk gunstige tider i Danmark,
blev der bygget nye hovedbygninger til mange af landets herregårde, og
mange ældre gårde blev helt revet ned og flyttet til nye omgivelser. Ofte
omkransede man de nye gårde med voldgrave, dette var ikke af fortifikatoriske grunde, men snarere et levn fra tidligere ufredelige tiders byg
geskik. Der blev på disse nyopførte anlægs borgbanker heller ikke levnet
megen plads til egentlige haveanlæg, og vi ser således, at da kong Chri
stian den Fjerde byggede sig et lystslot, så blev dette, Rosenborg, flyttet
udenfor det voldomkransede København, og blev anlagt med voldgrave
omkring, med vand igennem rørledninger fra de i nærheden liggende
søer. Lystslottet blev tillige omgivet af et smukt haveanlæg, den nuvæ
rende »Kongens Have«. Den havekunst, som kom til at blive banebry
dende på vore himmelstrøg, hører baroktiden til, her begyndte man at
anlægge store alleer og klippede hække, og indpassede de stort tænkte
anlæg med deres lange linier i den allerede eksisterende natur.
Den daværende herregård Eriksholm, var blevet opført i begyndelsen
af 1600 tallet af Erik Madsen Vasspyd, som havde ladet sin gård Vin157

/63"o
F/g. 1: Grundplan af Eriksholm, opført 1605-07 af Erik Madsen Vasspyd.

(Tegnet af arkitekt (M.A.A.) Knud E. Johansen.)
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Fig. 2: Plan over Eriksholms have fra 1860.

derup nedrive, og flytte til det område hvor Eriksholm hovedbygning
ligger i dag. Hele anlæget bestod af en ladegård, med de dertil hørende
staldbygninger til køer, heste og ungkreaturer, med lade o. s. v. samt en
mærkelig hovedbygning, som dels var passet ind i ladegårdsanlæget, og
dels bestod af en toetages fritstående bygning syd for den anden (fig. 1).
Adgangen til ladegården havde andre tilkørselsforhold end senere, idet
overkørslen over engen lå på et andet sted end den nuværende vej. Man
kom således ind til ladegården fra vest, igennem en portbygning som var
en del af ladegårdens vest-længe. Selve hovedbygningen bestod, som det
vil ses fig. 1, af to dele. Den ene, som var u-formet, var passet ind i lade
gårdsanlæget, med lave sidefløje og en toetages midtbygning, den anden
som nævnt et stykke væk derfra. Disse bygninger var alle forsynede
med hvælvede kælderrum, og opført i bindingsværk ligesom resten af
gårdens bygninger. Fænomenet med de to parallelt liggende store huse
ses endnu på herregården Jomfruens Egede på Stevns, men anlægstypen
var ikke usædvanlig på denne egn, idet herregården Thorup, som sene
re kom til at høre sammen med Eriksholm, bestod af to parallelt lig
gende stenhuse, som var placeret solret, og i Hornherred bestod den tid
ligere Ryegårds hovedbygning, som blev revet ned i forrige århundredes
sidste halvdel, af to parallelt liggende bindingsværks bygninger.
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Fig. 3: Maleri af Eriksholm fra slutningen af det 18. årh.

I året 1689 mageskiftede søhelten Niels Juel sin ejendom Sæbygård
ved Sæby i Vendsyssel, med den sidste mand af slægten Pax, som
igennem en årrække havde ejet Eriksholm og Thorup. Kun få år efter
denne handel lykkedes det Niels Juel at opnå tilladelse til at nedbryde
Thorup, og lægge denne gårds jorde og tilliggende ind under Eriksholm.
Det blev derfor nødvendigt at nedrive den af Erik Vasspyd opførte lade,
og i 1709 byggedes derfor en agerrumslade til den større høst på de ud
videde arealer. Eriksholm gik i arv til Niels Juels datter Vibeke, som
giftede sig med sin slægtning generalløjtnant Gregers Juel, som blandt
andet ejede Astrup, Trudsholm, Kongsdal og Holbæk Slots ladegård.
Det synes som om dette par har bestræbt sig på at gøre noget ekstra
ud af Eriksholm, idet fundne bygningsdele fra begyndelsen af 1700 tal
let peger mod en modernisering af udsmykningerne, med sandstens or
namenter både udvendigt og indvendigt, idet der er fundet dele af dørgerichter til indramning af dørene, dele af store frugter og blomster
ranker til udsmykningen af facaderne, samt kamindele med tidstypiske
profiler. Alle stykker der aldersmæssigt kan henføres til Vibeke og Gre
gers Juels ejertid.
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Når der blev foretaget så mange ændringer på ladegården og på
hovedbygningen, så må det have været fristende at gøre noget ved om
givelserne samtidigt, hvad der tilsyneladende også må være sket, idet
beskrivelsen af Eriksholm i Erik Pontoppidans: »Den danske Atlas«
fremhæver haveanlægget som: »Et af de importanteste her i landet«.
Fig. 2 viser en haveplan over Eriksholms have fra 1860. Her ses endnu
det meste af den haveplan, som allerede må have foreligget i 1700 tal
let, dog med de ændringer den senere opførte hovedbygnings placering
har medført. Den første hovedbygning blev i 1788 erstattet af den nu
værende, som smukt blev indføjet i ladegårdsanlæget af arkitekt C. F.
Harsdorff. På det sted hvor de gamle bindingsværks bygninger havde
ligget mod syd, skabtes et kik ud over Tempelkrogen. På billedet fig. 3
ses den nuværende hovedbygning fra sydvest, her vil det bemærkes, at
maleriet må være udført relativt kort tid efter opførslen af den nye
hovedbygning, og at man øjensynligt endnu ikke har fået den idé at
gennembryde barokhavens klippede hække mod syd, for at skaffe den
udsigt der er nu, noget der måske antyder at den mest yndede udsigt
fra den gamle hovedbygning var mod øst, hvor der netop er en gennemgravning i terrænet og et frit udsyn mod vandet i den retning.
Ser man på planen fig. 2 ses i højre side en sø. Denne er en af en
række på ialt 7 søer eller fiskedamme, som lå ved vestsiden af det da
værende Eriksholm. Om søerne har været placeret netop her, som et led
i en form for forsvar, eller om de kun er en form for udsmykning af
området, er vanskeligt at bedømme, men vandgennemstrømningen har
afvandet et område, hvor der tidligere har været en del kilder. På have
planen fig. 2 ses endvidere i højre side en vejgennemføring igennem
havens vestre del. Denne havegang støder ned til den gamle vej, der
førte over engen og som bragte den kørende trafik til og fra ladegården.
Det kan være at denne skrå havegang er resterne af tilkørslen til det
daværende Eriksholms hovedbygning, som således vil have passeret et
smalt sted omgivet af vand, da der syd for den endnu eksisterende sø
har været en lignende. Resterne af en stenkiste eller bro på det smalle
sted tyder på muligheden af teorien. Ved indkørslen til datidens herre
gårde var der ofte hundehuse, som af og til kunne være murede små
bygninger, adskillige steder eksisterer sådanne endnu, bl. a. på Astrup.
Under omlægningen af en rørledning lige før anden verdenskrig stødte
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man på et rundt, muret fundament til en meget lille bygning. Diamete
ren var for lille til at bygningen kunne være resterne af et tårn. National
museet forestod udgravningerne, og bygningen var så lille, at man den
gang ikke rigtigt kunne se, at der havde været nogen grund til at lægge
et så stort arbejde i et så lille rum. Bygningsresterne kan muligvis have
været fra et af de hundehuse, der kan have været ved indkørslen.
Bygherren til den nye hovedbygning var storkøbmanden Hans Brinck
Seidelin, som havde arvet faderens gamle handelshus i København, og
videreførte dette med stor dygtighed. Faderen havde tillige oprettet et
stamhus for sig og sine decendenter, det bestod af herregårdene Eriksholm, Holbæk Slots Ladegård og Hagested, sidstnævnte solgtes dog ret
hurtigt fra. Mod syd havde man smykket den nye hovedbygning med
en midtresalit af sandsten med prydvaser af samme materiale, og disse
vaser flankerede den på midten stående figur, handelens gud Hermes.
Denne figur blev senere taget ned, da man fjernede midtresalitten, og
endte sine dage i den del af haven, hvor man på fig. 2 ser en lille vold
gravs omkranset ø, kaldet marmorhaven.
I 1878 købte mine oldeforældre Eriksholm af boet efter kammerherre
inde Holstein, som var død barnløs. Ejendommen købtes til deres yngste
søn Carl William, som netop det år var fyldt atten. Ved købet beslutte
des det at gøre haven offentlig tilgængelig, og samtidigt omgikkes man
med planer om at ombygge hovedbygningen til et udseende, der harmo
nerede med samtidens fremherskende stil. Da min oldemor havde slægt
ninge på Astrup og Tølløse, er det ikke umuligt at tænke sig, at hun har
udset sig Eriksholm til en eventuel enkebolig, og ikke har villet bo rin
gere end sine naboer. Heldigvis blev disse planer ikke ført ud i livet,
men haven blev åbnet med det nedslående resultat, at overstadige besø
gende kastede til måls efter figurerne i marmorhaven, og efter kort tid
var alt ødelagt.
Selve haveanlægget blev tilpasset tidens mere engelskprægede smag og
fik sit strenge barokpræg afløst af snoede gange, fritstående trægrupper
og partier med prydbuske. Enkelte af de lige linier blev dog bibeholdt,
som det vil ses fig. 4, og langt de fleste eksisterer endnu, så mange at
det uden vanskelighed ville være muligt at genskabe barok-haveanlægget, som ville være en pryd for stedet, ligesom det ville være en spæn
dende turistattraktion for haveinteresserede.
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Fig. 4: Plan over Eriksbobns have fra ca.1870.

De mange havegange blev, igennem alle de år de eksisterede, revet
ugentligt, og det var et tidskrævende arbejde, da det foregik med hånd
river. Almindeligvis begyndte gartneren og hans hjælpere at skuffe gan
gene om fredagen, for at få eventuelt ukrudt bortluget, og så blev gan
gene revet om lørdagen, så de var fine til søndagen. Det hændte, at
gartneren eller hans medhjælpere fandt noget i gruset under dette ar
bejde, oftest var det ting fra stenalderen, idet gruset til havegangene blev
hentet i nærheden af en gammel kokkenmodding fra Ærtebølle-tiden,
og det var ikke sjældent, at der dukkede mikrolitter og pilespidser op
under arbejdet. Mere sjældent var det, at der kunne findes monter, og
da en gartner i begyndelsen af dette århundrede fandt mønten fig. 5, fik
han lov til at beholde den, da museet skønnede, at den var så slidt og
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Fig. 5: Fransk mønt fra 1792.

af en type, man allerede havde bedre eksemplarer af i forvejen. Mønten
bærer kong Ludvig den Sekstendes portræt, og teksten »De franskes
Konge« i stedet for det århundrede gamle »Frankrigs Konge«, samtidigt
med årstallet 1792 og Jacobinerhuen på en omstående side, viser den,
at den kom fra et dengang fjernt rige, præget af voldsomme omvælt
ninger. Hvem der har ejet mønten er det umuligt at gisne om, men dens
udviskede præg er typisk for netop disse mønter og er ikke noget bevis
på, at det har været et stykke, som ejeren har gået med i lommen i åre
vis, selvom den forekommer usædvanligt slidt.
Fig. 6 er ligeledes fundet under havearbejdet i Eriksholm have, den er
sammensat af to mønter, en af sølv og en af kobber, de har antageligt
været anvendt til vedhæng på en urkæde, da man i kanten kan spore
en udvidelse i sammenføjningen, som om der har været fastgjort en øsken
på dette sted.

164

Fig. 6: Vedhæng til urkæde, fremstillet af to sammensatte mønter.
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KALUNDBORGS BORGERVÆBNING
Af Chr. Waagepetersen

Meningen med en befæstet by, som Kalundborg oprindelig var det, er
at man skal kunne forsvare den, og det er borgerne der er byens for
svarere. Det kom tydeligt frem under Svenskernes belejring af Køben
havn 1658-60, hvorfra vi endnu har bevaret rodemestrenes udskriv
ningslister over de våbenføre borgere og deres folk, som alle måtte gøre
tjeneste på voldene. De fugleskydninger man afholdt rundt om i byerne,
har da også deres oprindelse i borgernes skydeøvelser, skønt de i reg
len afholdtes indenfor købmandsgilderne, i København »Det store dan
ske Kompagni«, der har givet navn til Kompagnistræde, selvom dets
efterfølger nu har forlagt residensen til »Sølyst«.
Nogle steder f. eks. i Odense synes man at have fået sat denne borger
væbning i system allerede i begyndelsen af 1700-tallet, men i de fleste
byer sker det først omkring år 1800. Dette år indsendte købmand P.
Fuglede i Kalundborg til Cancelliet en ansøgning om, at Kalundborg
Stadskompagni på privat bekostning måtte anskaffe en nærmere beskre
vet fane af silketøj. Tilladelsen kom i et promemoria fra Cancelliet af
1. November 1800 til Stiftsbefalingsmanden på Sjælland. Den 4. juni
1802 udstedte Christian VII eller rettere Kronprins Frederik et »Regle
ment for Borgervæbningen i danske Kiøbstæder«, der bragte system i
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tingene og for Kalundborgs vedkommende galdt til borgervæbningen
ved Kgl. Anordning af 26. Oktober 1853 ophævedes og blev erstattet af
et »Brand- og Politikorps« bestående af byens borgere.
Den praktiske betydning af det 19’de århundredes borgervæbninger
var vel nok noget tvivlsom, og øvelserne, der burde foregå sommersøn
dage, betragtedes af de implicerede vist nærmest som lidt besværlige
skovture. Fra 1840’erne og 1850’ernes Kalundborg har købmand Ole
Lund givet en meget morsom og sikkert lidt overdreven beskrivelse af
de gæve borgeres bedrifter, og tilsvarende beskrivelser har vi fra andre
provinsbyer. De ledende officerer fik ikke nogen løn, men betaltes ved
en appel til forfængeligheden og de honette ambitioner. De måtte selv
bekoste de mere eller mindre pragtfulde uniformer, men fik så til gen
gæld lov at bruge »hannens fjerpragt« ved festlige lejligheder i privat
livet. Om de jægerkorps man oprettede her og der, siges det udtrykke
ligt, at de var for velstillede unge borgersønner, der fik lov til at anskaffe
sig en flot uniform og udrustning og evt. en ridehest. Teoretisk skulle
de almindelige borgere selv skaffe sig gevær og bajonet før de fik bor
gerskab, men man var dog nødt til at lade det offentlig bekoste de ge
værer, der skulle bruges af 2’det kompagni, der kun kom i funktion i
krigstilfælde, og bestod af byens svende og karle, altså yngre folk uden
borgerskab.
Der skulle efter Reglementet af 4. Juni 1802 føres ruller over med
lemmerne af borgervæbningen og en protokol for »Den Borgerlige Krigs
ret«, der skulle bedømme deres forseelser i tjenesten. Undersøger man
arkivalierne fra købstæderne i Landsarkivet for Sjælland er der nu ikke
bevaret ret meget vedrørende borgervæbningerne. Det betyder ikke al
verden: af borgerskabsprotokollerne kan man se, hvem der burde være
indskrevet i l’ste kompagni, og mandtalslisterne kan sige os, hvem der
bør stå i 2’det kompagni. Officerernes udnævnelser må kunne findes i
rådstueprotokollerne og i korrespondancen med stiftsbefalingsmanden,
men det bliver noget af en ørkenvandring for den, der søger disse de
tailler. Fra Kalundborg har vi bevaret krigsretsprotokollen fra 1804-53,
som vi vil holde os til, desuden er der lidt løse dokumenter med nogle
forsømmelseslister og en kopibog ført af den sidste borgerkaptajn P. F.
Petersen, der fortsatte som brandkaptajn, fra 1846-71. På dette grundlag
vil vi i det følgende opstille lister over befalingsmændene i Kalundborgs
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Fig. 1: Kalundborg Borgervæbnings fane af »Poncerød og lyseguul Peking«
bemalet med oliefarver, inv. nr. 2073 (Kalundborg og Omegns Museum fot.).
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borgervæbning, så kan jo enhver der har mod på det supplere dem efter
rådstueprotokollerne.
Tøjhusmuseet har gjort os opmærksom på et overordentligt nyttigt
håndskrift, der tilhører H. M. Dronningens håndbibliotek. Der kan ikke
være tvivl om, at det er en tribut til Frederik VI’s militære interesser,
men det giver ingen oplysninger om sin tilblivelse eller forfatter. Det
er en foliant i rødt saffian, titlen er »Borgervæbningen i Danmark og
Norge ved Aarets Begyndelse 1803 med tilhørende Tegninger«. Indhol
det er en fortegnelse over byernes borgervæbninger og deres sammen
sætning, uden navne, samt for hver by flere billeder, gouacher af uni
formerne for de forskellige rangtrin. Desværre har man ikke alle steder
været lige flinke med at indsende oplysninger: Kalundborgs blade er
fuldstændig tomme. Om Slagelses i 1801 oprettede borgervæbning får
vi at vide, at den består af ialt 252 mand fordelt i l’ste og 2’den afdeling
og et skarpskyttekompagni med 16 menige. Der findes til at komman
dere 1 kaptajn, 2 premierløjtnanter, 3 sekondløjtnanter, 1 fændrik, 6 un
derofficerer og 5 musikere, formodentlig noget tilsvarende til Kalund
borgs borgervæbning. Holbæk har ingen tekst men nok 3 billeder, og
Nykøbing Sjællands blade er tomme som Kalundborgs. Derimod findes
i Chr. V. Bruun: Danske Uniformer 1842, III, nr. 14 et billede af en offi
cer i Kalundborgs borgervæbning i farver, og dertil kommer så de på
Kalundborg og Omegns Museum opbevarede genstande, der fortæller
lidt om udrustningen.
Som nævnt var det i 1800 at Peter Fugtede, født 1769, død 1842 og
som sin fader købmand i Kalundborg, men yderligere exam. jur. og
1808-15 byens borgmester og byfoged, indsendte en ansøgning om, at
»Kallundborg Stads-Compagnie« på privat bekostning måtte anskaffe
den endnu bevarede fane af »Poncerød og lyseguul Peking«. De to trom
mer fra borgervæbningen er dateret 1800 og 1802, men først 12. juni
1804 har amtmand Løvenskiold til Løvenborg autoriseret borgervæb
ningens »Krigs-Rets Protocol«. Sagerne deri drejer sig næsten udeluk
kende om forsømmelser af mødepligterne og en enkelt gang om »insu-

Fig. 2: Officer i Kalundborg Borgervæbning, gengivelse af det farvelagte stik
fra 1842 i Chr. V. Bruun: Danske Uniformer, III Nr. 14.
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bordination«, sikkert oftest tilfælde, hvor et af medlemmerne har fået en
tår over tørsten og derfor været uforskammet overfor borgerkaptajnen.
Protokollens første sag er fra 28. august 1804, og det fremgår af den,
at borgervæbningen i Kalundborg, som den burde, var organiseret i 2
afdelinger, den l’ste bestående af de egentlige borgere og den 2’den af
det øvrige våbenføre mandskab under 50 år. Den højstkommanderende
eller, som han også kaldtes, stadshauptmanden var købmand Christian
Henrik Finstad, han fungerede til 1814, var født ca. 1755 og døde 2. maj
1836. Chef for l’ste afdeling var kaptajn Wisti Raae, født ca. 1764, død
22. januar 1832, købmand og ejer af Lindegaarden, som borgerofficer
nævnes han endnu 1814. Hans premierløjtnant var Johan Brunst, der i
1818 var steget til kaptajn, men ikke nævnes senere, han var bager, født
ca. 1766 og boede på Kordilgade, hans fader stammede fra Lübeck. For
modentlig har Niels Holst allerede været sekondløjtnant i 1804, men
han nævnes første og eneste gang i 1806, han var købmand eller møller
og 1806-1817 Wisti Raaes medejer af Lindegaarden. Chefen for 2’den
afdeling var premierløjtnant Nicolaj Wenuleth, der i 1806 er steget til
kaptajn og efter C. H. Finstads afgang bliver stadshauptmand, han under
skriver sidste gang 1818 men kan have fungeret længere. Han døde
først 72 år gammel, 2. februar 1845 som købmand og fhv. stadshaupt
mand. Hans sekondløjtnant i 1804 var Wilhelm Gotfred Hein, en skræd
dermester, der boede i Adelgade og døde 1838, han steg i 1807 til pre
mierløjtnant. Niels Dyrlund Osterman, der i 1805 og 1807 også var løjt
nant ved 2’den afdeling, men i 1812 synes at være trådt tilbage som
almindelig menig i l’ste afdeling, var købmand, født 27. januar 1779
og død 11. september 1848 og ejede og beboede »Ole Lunds Gaard« på
Kordilgade. Som sekondløjtnant ved 2’den afdeling nævnes I. W. Holm
i 1806, men han optræder ikke senere og vi kender ham iøvrigt ikke.
Efter 1807 bliver 2’den afdeling ikke omtalt, men som sagt afløser
Nicolaj Wenuleth engang mellem 1814 og 1818 C. H. Finstad som stads
hauptmand.
Kalundborgs borgervæbning har, som flere af de andre søkøbstæders,
også haft et jægerkorps, hvorfra vi har bevaret en officerssabel, formo
dentlig chefens, men korpset nævnes kun een gang, den 21. oktober 1806
og er formodentlig oprettet samme år, jvf. sablens indskrift. Chefen for
det var kaptajn Johan Carl Mülertz, købmand i Kalundborg, født sam171

I:ig-3: Kobmand Peter Penger Petersen, Kalundborg, dod 2. januar 1871, foto
graferet i sommeren 1869 i fuld uniform som brandkaptajn i Kalundborg med
sabel og den trekantede hat på bordet ved siden (Efter visitkortfotografi af
A. Bryndum, Kalundborg).
mesteds 21. januar 1778 og død 17. december 1832 i Aarby. Løjtnant i
Jægerkorpset var Gerdes, og det må være en søn af familiens stamfader
Didrich Ulrich Gerdes, der 1769 fik borgerskab som parykmager i Ka172

lundborg, men vist var indkommet som kammertjener fra Tyskland med
grevinde Lerches broder, han døde 29. april 1818, 83 år gammel. Den
søn, der i 1806 var løjtnant i Jægerkorpset, er formodentlig købmand
Jens Christian Gerdes. Som »oberjægere« i korpset nævnes H. Thrane af
den kalundborgske købmandsfamilie og Hans Gødsel.
I 1807 havde man indledt en række forhør i anledning af forskellige
forsømmelser, men man fik dem ikke færdige, før man forstyrredes af
Englænderne, og da der i 1808 igen var ro i lejren, lader man det hele
falde, med undtagelse af sagen mod den besværlige købmand Anders
Møller, der skal betale 50 rdlr. til borgervæbningens fond for at blive
fri for at gøre tjeneste, det slipper han ikke for.
Det var mere pinligt i december 1812, da man måtte begynde et stor
slået forhør over borgervæbningens l’ste afdeling: den havde i et par
måneder skullet bevogte et par misdædere i rådhusets arrest, værtshus
holder Anders August og Frederik Kitzling, der begge havde været under
officerer i borgervæbningen. Nu havde »Overøvrigheden«, d. v. s. amt
manden, hørt, at arrestanterne skulle have tilbragt flere nætter i deres
respektive hjem, og man skrider til at afhøre over 85 vidner, men lige
vidt kommer man. De er som de berømmelige tre japanske aber: »Man
har intet hørt, intet set og intet sagt«, og til slut lader man sagen falde.
Forhøret lader alle de menige »borgere« passere revue. Efter reglementet
af 1802 var det tilladt at leje en anden borger til i sit sted at udføre den
art vagttjeneste, og det benytter de lidt mere velstående sig af i udpræ
get grad, så de samme tre-fire borgere har næsten alle vagterne: rebsla
ger Johan Hartmann og de to andre Hans Jocum Bade og Ole Hansen.
For en nutidig læser ser det unægteligt stærkt ud til, at rebslageren har
sluppet sine gamle kammerater hjem, når han stod på vagt om natten
og gerne selv ville sove, men det er der ingen, der indrømmer. Den art
vagttjeneste passede ikke borgerne og gav i reglen anledning til mulkter
for forsømmelse.
Den 7. februar 1818 er den sidste sag, hvor Nicolaj Wenuleth optræ
der som stadshaupmand og medlem af krigsretten. Sammen med ham
sidder kaptajn Johan Brunst og løjtnant Jens Børgesen, der i 1807 var
fændrik ved l’ste afdeling.
Fra det år og indtil 21. oktober 1830, hvor der atter nedsættes en
krigsret, ved vi ikke noget om borgerbevæbningen, rimeligvis har man
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i mellemtiden kunnet idømme forsømmelscsmulktcrne arbitrært uden
at måtte ty til en krigsret. Da vi atter får noget at vide, er købmand
N. Jensen borgerkaptajn og fungerer som sådan til efter 25. august 1841,
da han rimeligvis er død. Sekondløjtnant D. Gustavus er bager og må
være født ca. 1791, han er sidste gang medlem af krigsretten i 1834.
Den anden løjtnant i 1830 er P. C. Jessen, han nævnes kun den ene gang
og er åbenbart i 1831 afløst af premierløjtnant Andreas Frederik Brandt.
Denne er cand. phil., kunst-, galanteri-, bog- og papirhandler samt ud
giver af »Kallundborg nye Ugeblad«, født 1783 og død 30. marts 1846.
Fra 1842 til sin død nævnes har som premierløjtnant og »Højstkommanderende for Borgervæbningen«.
I 1834 optræder rebslager Christen Sørensen som underofficer i bor
gervæbningen, men han avancerer i tidens løb og nævnes som løjtnant
fra 1843-44. Købmand A. Vallentin er løjtnant fra 1843 til 1848, og i
1843 er Johan Anton Freiesleben kommandersergent, men fra 1846 til
væbningens ophævelse er han løjtnant. Han er den ene af to brødre i
byen, født i Ringsted ca. 1801 og død i Kalundborg 26. oktober 1882
som fhv. gæstgiver. Det er tydeligt nok ham, Ole Lund omtaler som
»ældste løjtnant«, med hvem borgerkaptajnen skulle »conferere« og
have sig et glas med, inden han begav sig til krigsskuepladsen på Gisseløre. Det var netop Freiesleben, der var aktiv, da der skulle vælges en ny
borgerkaptajn efter A. F. Brandts død i 1846, og det skete med amtman
dens tilladelse på den måde, at borgervæbningens medlemmer forsam
ledes på rådhuset og ved stemmeflerhed valgte købmand Peter Fenger
Petersen til borgerkaptajn. Han var søn af sognepræsten i Nørre Jernløse-Butterup og blev den sidste borgerkaptajn her i byen, men fortsatte
som brandkaptajn til sin død 1871. Det er ham, Ole Lund har skildret
så malende, dog uden at nævne navnet. Han var, siger Lund, en dygtig
købmand, men »så snart han kom i hærklæder, så blev han som bidt
af en gal militær og optrådte som sådan med en uhyre majestæt og vær
dighed. - Han var lille af vækst, meget korpulent og korthalset, det
kuglerunde hoved var kortklippet, ansigtet fyldigt og glatraget. Udtryk
ket på een gang velvilligt og determineret, ophøjet og nedladende. Et par
små rynker i panden og en vis fornem sammentrækning af øjenbrynene
lod ane en slumrende vulkan under det rolige ydre.« En vidunderlig skil
dring af en rigtig provinsmatador. Museet er heldigvis i besiddelse af det
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Fig.4: Sabel mærket: Jæger C.orps I Callundborg 1806. Klingen svarer til
danske o/ficerssabler fra den periode, men er tydelig afkortet, og messingfæ
stet er ombygget. Inv.nr. 14.697 (Kurt Petersen, Kalundborg del.).
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her gengivne billede af ham som brandkaptajn. Han sørgede i 1846 for,
at købmand A. Vallentin blev udnævnt til premierløjtnant og at garver
mester Peter Hansen Eitertsen udnævntes til sekondløjtnant i den ledige
post.
Det er den liste over officererne indtil væbningens omdannelse til
brandkorps ved den Kgl. Anordning af 26. oktober 1853, som kan udle
des af borgervæbningens egne arkivalier. Man kunne til den føje en mere
ukomplet liste over kommandersergenterne, der ialtfald i 1840’erne var
ret betydningsfulde, fordi de førte rullen over mandskabet og sørgede for
indkaldelserne. De øvrige underofficerer skiftede så ofte og nævnes så
uregelmæssigt, at man ikke kan opstille lister over dem. Der er dog een
underofficer, der bør nævnes, og det er smedemester ]. Høybye, der om
tales 1843 til 1. juli 1846. Det er sikkert gennem ham, at officerssablen
fra Kalundborgs jægerkorps er kommet til Odense. Da den blev depo
neret på museet af Odense Bys Museer oplystes det, at den sidst var
brugt af brandmajor og kæmner Høybye i Odense. Hvis han ikke er
identisk med den kalundborgske smedemester, hvad der kunne passe
meget godt tidsmæssigt, så er de sikkert nære slægtninge. Ialtfald var der
i Odense en smedemester Hans Christian Høybye, født 10. juni 1830,
der fik borgerskab i 1877, og det kan være en søn af den kalundborgske
smedemester.
Borgerkaptajn P. F. Petersen satte pris på, at hans »hær« tog sig ud,
og følgeligt sørgede han for at holde musikkorpset komplet. Først og
fremmest var der jo de to trommer, og da man i 1849 udnævnte to nye
tambourer, måtte man betale snedkermester Petersen 10 rdlr. for at give
dem et kursus i trommeslagning. Men tambourer kunne gøre knuder,
der var jo den kedelige historie fra 1842 med snedkermester Hansen, der
efter en skiveskydning på Gisseløre ryægtede at røre trommen til samling
og hjemmarch. Et par behjertede borgere mente, at det var bedst at jage
ham hjem, de tog trommen fra ham og havde nær kvalt ham i bando
leret. Det var så meget mere pinligt, som han både fik løn og fri uniform
af byen for at optræde som tambour, men til hans undskyldning må
anføres, at der var ret fugtigt ovre på Gisseløre. P. F. Petersen lod sig
dog ikke nøje med tambourer, har sørgede også for piberdrenge, og der
var hautboister, derimellem bagermester Cappelen, der blæste på klap
horn, så det har sikkert været et stolt syn, når borgervæbningen kom
176

Fig.5: Trommer og våben anvendt af Kalundborg Borgervæbning, jfr. teksten
(Kalundborg og Omegns Museum fot.).

marcherende. Blot lod uniformeringen en del tilbage at ønske, og det
måtte stadigt indskærpes borgerne, at man skal møde i hvide bukser til
paraderne. Det var den loyale begejstring, det kneb med, og den sidste
sag i krigsrettens protokol, fra oktober 1853, drejer sig da også om, at
»endeel af Borgervæbningens Medlemmer vare udeblevne fra Paraden
paa Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag«, og den sag fylder 15 sider in
folio.
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Af minder fra borgervæbningen har Kalundborg og Omegns Museum:
Først og fremmest den fane (2073), der omtales i Cancelliets promemoria af 1. november 1800. Den poncerøde silke, der oprindelig må
have været valmuerød, er nu mørk violet, og den lysegule er snavset
grågul og dugen er laset langs den forreste kant, men iøvrigt svarer den
til beskrivelsen. På stangen sidder 5 forgyldte plader med bogstaver, der
sikkert er givernes initialer: A.F. I C. H. F. / P. F. / W. R. / S. A. / H. D.,
heraf står A. F. formodentlig for den gamle købmand Anders Faaborg,
død 1801, C. H. F. for Christian Henrik Finstad, P. F. for Peter Fuglede
selv og W. R. for Wisti Raae, at bestemme de to sidste ville være gætte
værk. Fanen har ligesom de to trommer (2021 og 2078) været opbe
varet på rådhuset til den blev afleveret. Det er militærtrommer, hvorpå
det danske rigsvåben er opdrevet i messingringen, temmelig primitivt,
og på de graverede bånd står henholdsvis: Kallundborg A° 1800 og:
Callenborg A° 1802, de er fraset et par revnede skind i brugbar stand,
og den ene blev da også gennem mange år brugt af byens udråber.
Af armaturen havde man på rådhuset opbevaret 11 stk. noget defekte
glatløbende percussionsmusketter med bajonetter (149). De var ikke
borgervæbningens oprindelige geværer, men de tilhører et parti på 7.000
stk. ombyggede flintmusketter med låseblikket mærket: LACY & Co.,
LONDON, som man købte i marts 1848 i London. Det var usagkyn
dige, der købte dem, og de var så uregelmæssige, at de ikke lod sig
anvende i hærens linie, men man sendte de 3500 stk. til Bornholms Mi
lits til ombytning med ældre våben, og noget tilsvarende er altså sket i
Kalundborg.
En glatløbet musket med flintlås (952) nu uden bajonet, er musket for
infanteriet model 1794, løbet er stemplet: C 7 / 1766, der må stå for
Kronborg Geværfabrik. Den kommer fra boghandlerne Brødr. Elling
med den opgivelse, at den er fra borgervæbningen, til hvis oprindelige
våbenbestand den meget vel kan have hørt. I så fald er den vel brugt af
deres fader, boghandler Lars Elling, der stod som rekrut i borgervæb
ningen fra 28. april 1848.
Fra samme familie kommer en sabel med jernfæste og jernskede
(1220), som dansk lansenersabel model 1816, klingens gravering er dog
som en dansk officerssabel model 1789. Der blev ikke opgivet noget om
herkomsten, men den hidrører vel også fra en officer i borgervæbningen.
178

Så er der den meget omtalte sabel (14.697) med den graverede ind
skrift på klingen: Jæger Corps I Callundborg 1806. Klingens øvrige gra
veringer svarer til de danske officerssabler fra omkring 1800, men den
er tydeligt noget afkortet, og messingfæstet er ombygget, også messing
skeden synes afkortet. Den skal som sagt have tilhørt brandmajor og
kæmner Høybye i Odense, men er formodentlig lavet til købmand Johan
Miilertz i Kalundborg eller hans løjtnant Gerdes i 1806.
Fra varemægler Omøe kom ca. 1916 2 stk. jægerhirschfængere (233
ab), hærens model 1788 med de tilhørende læderskeder. Modellen var
i brug i hæren til 1880, og da den især blev brugt af jægere og let infan
teri, kan de evt. stamme fra Kalundborgs jægerkorps. Der nævnes flere
medlemmer af familien Omøe blandt underofficererne og de menige
borgere i byens borgervæbning.
Så er der museets uniformskjole, af fint rødt klæde med besætning i
paillegult, der nu er falmet til hvidgråt (680). Snittet på denne kjole er
som på officerskjolen på stikket i Chr. V. Bruun: Danske Uniformer
1842, III nr. 14, men den har ingen epauletter, kun hvide snorer som
skulderstropper (museets epauletter kommer fra andre kilder), og den
kan følgelig ikke være en officerskjole, men må have tilhørt en under
officer, næppe en menig, der formodentlig har brugt trøje uden skøder
og af grovere tøj, jvf. afbildningerne i det nævnte håndskrift fra 1803 i
H. M. Dronningens håndbibliotek. Den er en gave i 1909 fra købmand
C. A. H. Thrane i Kalundborg, hvis familie gennem hele 1800-tallet var
købmænd i Kalundborg og underofficerer eller menige borgere i væb
ningen, ikke officerer.
Et par epauletter (1302), som på Chr. V. Bruuns stik, dog med 2 stjer
ner på fladen, er indkommet fra frøken Thyme i Kalundborg i 1910.
Der nævnes ikke medlemmer af familien blandt borgervæbningsoffice
rerne, men de har været bosiddende i byen siden urmager Thyme tog
borgerskab i 1812.
Et par epauletter som foregående (3491), men yderligere forsynet med
en frynse i kanten, er indkommet fra børnehjemsforstanderinde frøken
Henriette Hansen i København. Hun var P. F. Petersens datterdatter, og
de er brugt af borger- og brandkaptajnen. At dømme efter Chr. V.
Bruuns stik skulle man mindst være major for at kunne bruge så pom
pøse epauletter.
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Endelig indkom i 1915 fra enkefru Ostermann, dels et par sølvsnorer,
svarende til de på uniformskjolen siddende hvide snorer, og dels et par
epauletter helt som dem på Chr. V. Bruuns stik (1906). Begge dele kan
meget vel stamme fra N. D. Ostermanns tid som løjtnant 1805-1807,
men de kan også være brugt af yngre medlemmer af familien.
Ved samme lejlighed blev også afleveret en grøn uniformsfrakke af
en yngre model, men den må have tilhørt et medlem af det 1853 ind
rettede brandkorps.
Det er, hvad museet har; som museumsmand kan man jo godt tilføje
et hjertesuk over, at vi mangler en rigtig borgervæbningschakot med
uldne snore og en ordentlig »donnermar«, som dem Ole Lund beskriver,
men ellers har vi vist god grund til at være taknemlig over det, der er
levnet os. Samlingen giver dog et meget godt begreb om, hvordan en
borgervæbning i en dansk provinsby var udstyret på Frederik VI’s tid.
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Noter og litteraturhenvisninger:
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kartotek ville den have været væsentlig mindre oplysende, forf. takker dem
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HOLBEKS BORGERLIGE
SKIEVESKUDNING
Af J. L. ØSTERGAARD

CHRISTENSEN

Fugleskydningens historie i Holbæk falder i tre afsnit - eller rettere
skiveskydningens historie gør det, eftersom der kun er tale om egentlig
fugleskydning i de to sidste af disse afsnit. Det første afsnit falder forud
for stiftelsen af det første fugleskydningsselskab i byen i 1846, det andet
afsnit dækker dette selskabs virke indtil opløsningen i 1887, og det
tredie afsnit omfatter en fugleskydningsperiode i indeværende århun
drede, 1921-1936. Artiklens overskrift er således ikke fuldt dækkende
for indholdet, men henviser til den ældste af disse faser.

Holbeks Borgerlige Skieveskiidning
I Holbæk Museums samlinger har siden 1940 befundet sig et gåde
fuldt stykke (se fig. 1). Stykket er en cirkulær sølvplade, der er ganske
svagt hvælvet, og som i den ene side er forsynet med en påloddet ring.
Ringen er tilsyneladende oprindelig, idet den er placeret i samklang
med pladens inskription. På pladens forside er indgraveret et par cirkel
slag omkring et centralfelt med korte radialstråler, som kan give pladen
en vis lighed med en skydeskive. På bagsiden findes Holbæk-sølvsmeden Johan Adolf Asmussens mestermærke indslået
Det bemærkelsesværdige ved sølvpladen er en spinkel, prikgraveret
inskription langs randen på forsiden. Her læses: HolbeKs Borgerlige
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Fig. 1: B. 1.163. Sølvskive med påloddet ring. Prikgravering: HolbeKs Borger
lige SKievesKiidning 1836. Stempel: 1AA. Diam.: 0,042 m. Erhvervet 1940, uden
oplysninger. (Keld Foto, Holstebro.)

SKievesKiidning 1836. Det vil sige, at pladen, som vel har været båret i
et bånd eller en kæde, bærer vidnesbyrd om en sammenslutning - en
forening eller et selskab - med skiveskydning (kapskydning eller præ
mieskydning) som formål.
En sådan sammenslutning kendes imidlertid ikke fra anden side i
Holbæk på det anførte tidspunkt. Man er således henvist til gætterier
med hensyn til den sammenhæng, hvori sølvskiven skal placeres. Der
kendes i Holbæk en sdskabelig forening, »Den borgerlige Forening«,
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Fig.2: B. 117. Fuglekongeskive 1850. Prospekt af Vedbygård. Sort ring med
gyldne kanter og gylden påskrift. Sign.: N. P. Lund. Diam.: 0,61 m. (Keld Foto,
Holstebro.)

Fig.3: B. 65. Fuglekongeskive 1852. Prospekt af Holbæk, i baggrunden Hol
bæk fjord og Tuse Næs. Til venstre den i 1869 nedrevne Set. Lucii kirke. Oli
vengrøn ring med rød påskrift. Blå-grønne-røde blomster på brun bund. Hvid
gule rokoko-ornamenter på grøn bund. Forneden svensk-norsk rigsvåben i rødt.
Diam.: 0,63 m. (Keld Foto, Holstebro.)
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som var stiftet omkring 1820, og som endnu «nævnes i lokale blade i
1860’erne 2. Denne forening afholdt fester og lod i 1840 opføre en pavil
lon i Dragerup skov - på samme sted, hvor senere fugleskydningssel
skabet holdt sine fugleskydninger. Maske kan denne »borgerlige for
ening« have afholdt »borgerlig skiveskydning«? Eller måske kan der
have været arrangeret skiveskydning i forbindelse med borgervæbnin
gens årlige mønstringer? Borgervæbningen eksisterede i hvert fald endnu
i 1836. Andre muligheder kan tænkes, men sikre belæg mangler, så man
må, indtil sådant eventuelt dukker op, se dette interessante stykke sølv
smedearbejde som det første tegn på Holbæk-borgernes tilbøjelighed i
retning af kapskydningens lunefulde kunst.

Fugleskydnings-Selskabet for Holbek Kjøbstad og Omegn
Carl Koefoed 3, som af selvsyn kendte til fugleskydningsfesterne i Hol
bæk, har givet en meget livfuld og instruktiv beskrivelse af disse byens
største festdage, en beskrivelse, som praktisk taget tillader os at følge
en fugleskydningsdag time for time.
Fugleskydningsselskabet stiftedes i 1846 4. Interessen i byen og på
egnen var betydelig, så selskabet kunne indlede sin virksomhed med 73
medlemmer, et tal, som i de følgende år svingede en del op og ned. Kun
selskabets faste medlemmer nød de fulde medlemsrettigheder, herunder
muligheden for at opnå at blive fuglekonge, men selskabet optog også
»rejsende«, det vil sige udenbys medlemmer; i selskabets seneste år op
tog man tillige »dansende« medlemmer, som kun ønskede adgang til
ballet efter fugleskydningen. De faste og de rejsende medlemmer blev
kun optaget ved stemmeflertal under ballottering efter forudgående proponering, hvorimod de »dansende herrer« blev optaget uden større for
maliteter ved afstemning på de årlige generalforsamlinger.
I første række var det byens borgere, der sluttede op om fugleskyd
ningsselskabet. Embedsmandskorpset var vel repræsenteret, i mange år
med de skiftende amtmænd i spidsen, med repræsentanter for toldeta
ten og postvæsenet, men også for præster og lærere. Mere talrige var
naturligt nok stadens næringsdrivende, såvel købmænd som håndvær
kere. Dog var også de omliggende landdistrikter repræsenteret i betyde
ligt omfang; ikke mindst herregårdene gjorde sig gældende såvel ved
godsejere og forpagtere som også ved forvaltere, skovridere, gartnere og
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Fig.4: B. 138. Fuglekongeskive 1854. Rebus i skjolde, mangefarvet dekoration.
Påskrift i rødt. Foroven skomagernes skytspatron, den eenbenede Hans von
Sagen. Diam.: 0,54 m. (Keld Foto, Holstebro.)

Fig.5: B.720. Fuglekongeskive 1861. Siddende Merkur, i baggrunden vand og
et byprospekt (ukendt sted). Rød ring med gyldne kanter og gylden påskrift.
Mærket C. I. Holbek henviser formentlig til fuglekongen Chr. Jensen. Diam.:
0,55 m. Tilhører Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg (1821/1920); depo
neret på Holbæk Museum siden 1933. (Keld Foto, Holstebro.)
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andre funktionærer. Også møllere - såvel fra købstaden som fra oplan
det - fandtes hyppigt i medlemslisterne tilligemed enkelte gårdejere.
Den første fugleskydning blev afholdt allerede i stiftelsesåret 1846.
Ved denne lejlighed såvel som ved de to følgende skydninger, i 1847 og
1850 (i krigsårene 1848 og 1849 afholdtes ingen fugleskydning) var fug
lestangen opsat på en mark tæt ved byens østlige udkant - omtrent der,
hvor Østre Skole og plejehjemmet Holbækhus, tidligere De gamles Hjem,
er beliggende i nutiden. Det påfølgende bal fandt da sted i et af byens
restaurationslokaler. Men i 1851 blev fugleskydningen henlagt til Dragerup skov, der ligger 4—5 km øst for Holbæk og hører (og også den
gang hørte) under Eriksholm skovdistrikt. Denne plads blev siden bibe
holdt som fugleskydningsplads, så længe selskabet eksisterede, og fugle
skydningsballerne blev afviklet i den førnævnte pavillon, som samme år
erhvervedes af fugleskydningsselskabet.
Fugleskydningen var altid en sommer-begivenhed, omend de første
skydninger var henlagt til sensommeren - slutningen af august og be
gyndelsen af september - angiveligt for at man kunne nå at få afgrøden
på marken høstet først. De senere fugleskydninger i Dragerup skov fandt
derimod sted i højsommeren, i mange tilfælde på 6. juli-dagen, hvor
man - nok især i mellemkrigsårene før katastrofen i 1864 - fandt lejlig
hed til at markere årsdagen for slaget ved Fredericia. Skåltalerne ved
disse lejligheder har troligt nok indeholdt mange velmente anvisninger
om, hvordan man skulle behandle tyskere i almindelighed og slesvigholstenere i særdeleshed. I sjældnere tilfælde blev fugleskydningen af
holdt allerede i juni måned, et par gange således på Skt. Hansaftensdag.
Dagens festligheder indledtes tidligt. Ifølge Carl Koefoed startede man
allerede kl. 6 om morgenen med, at et musikkorps gik gennem gaderne
for at kalde medlemmerne til samlingspladsen ved »Postgården« på tor
vet. Derfra gik man kl. 7 i optog til sidste års fuglekonges bopæl, hvor
efter optoget marcherede til bygrænsen ved Østerstræde-Labæk-hjørnet;
turen herfra til festpladsen i Dragerup skov foregik i vogne.
Musikken blev leveret af et københavnsk hornorkester med aner
kendte dirigenter, bl. a. medlemmer af komponist-familien Lumbye 5;
Holbæks egen stadsmusikant turde ikke påtage sig en så krævende op
gave. Musikerne var i aktivitet på festpladsen det meste af dagen, men
deres hovedindsats faldt naturligvis ved ballet om aftenen. Når det offi188

Fig. 6: B. 870. Fuglekongeskive 1862. Prospekt fra Klosterstræde i Holbcek. Til
højre ses rådhuset (nu kommunekontor), i baggrunden »Bjelkes Hus«, ned
revet ca. 1915. Brun ring med gul påskrift. Diam.: 0,55 m. (Keld Foto, Holste
bro.)

Fig. 7: B. 721. Fuglekongeskive 1865. Fantasilandskab med 3 genier, der holder
skjolde, som symboliserer de 3 købstæder i Holbæk amt: Kalundborg, Holbæk
og Nykøbing. Rød ring med gyldne kanter og gylden påskrift. Diam.: 0,55 m.
Tilhører Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg (1822/1920); deponeret på
Holbæk Museum siden 1933. (Keld Foto, Holstebro.)

cielle foreningsarrangement sluttede ved midnat, fortsatte musikerne
med at spille til offentligt bal for egen regning.
Dagens vigtigste element var naturligvis selve skydningen, som der i
selskabets skydereglement gives indgående forskrifter for 6. Der måtte
således ikke skydes med rifler af for stor kaliber, grænsen var sat ved
mindst 8 kugler pr. pund. Skytterne skulle bære deres særlige skyttetegn
og tillige de numre i skyderækken, som de var indtegnet for. Skytterne
formanedes til forsigtighed i omgangen med riflerne, f. eks. var det
under bødestraf forbudt at bære en riffel vandret. Skytterne havde tillige
ansvaret for deres ladere og måtte bøde for ladernes forseelser ligesåvel
som for deres egne.
Skydningen blev påbegyndt allerede kl. 9, angiveligt for at man så
vidt muligt kunne nå at få kåret en fuglekonge samme dag. Det mis
lykkedes dog enkelte gange; i disse tilfælde fortsattes skydningen en af
de nærmest følgende dage. Fuglen var fremstillet af træ i naturalistisk
udformning og stor størrelse, som en bevaret vinge 7 på Holbæk Mu
seum vidner om. Der var i almindelighed 6 gevinstplader på fuglen,
nemlig ringen, halspladen, halen, venstre vinge, højre vinge og bryst
pladen, der skulle nedskydes i den anførte rækkefølge; fuglekongevær
digheden tilfaldt den, på hvis nummer brystpladen blev skudt ned. I et
enkelt tilfælde kom man ud for, at en gevinstplade faldt i utide; den
dertil hørende gevinst blev derefter placeret ved skiveskydning på et
senere tidspunkt. For at øge gevinstmulighederne og dermed også for
søge at skaffe øget tilgang til selskabet havde man i 1858 forøget præ
miernes antal vel at sætte gevinstgivende »kugler» på halen og vin
gerne 8; forsøget blev ikke gentaget, idet gevinsternes værdi jo naturlig
vis måtte sættes tilsvarende ned.
Gevinsterne bestod af sølvarbejder, der på fugleskydningsdagen var
udstillet i et telt ved musikestraden på skydepladsen. For hver gevinst
plade på fuglen var fastsat en bestemt værdi, og vinderen kunne udtage
sølvtøj for denne værdi - eller mere, hvis han ville betale differencen.
Af fugleskydningsselskabets protokol fremgår, at det de første år var sølv
smed Jens Lund 9, Holbæk, der leverede gevinsterne; for de senere år sav
nes tilsvarende oplysninger. Intet af gevinstsølvet er,så vidt vides,bevaret.
Uanset iveren efter at få skydningen afsluttet samme dag gav man sig
dog tid til en frokostpause af et par timers varighed. Forud for froko190

Fig. 9: B. 89. Fuglekongeskive 1873. Prospekt af kystlandskab med fabriksbyg
ning og landbrugs-sceneri; ud for kysten ses et sejlskib. Rød ring med gyldne
kanter og gylden påskrift. Signeret på bagsiden: Chr. Rosenberg pinxit. Kjøbenhavn. Diam.: 0,55 m. (Keld Foto, Holstebro.)

Fig.8: B.718. Fuglekongeskive 1870. Gengivelse af Bertel Thorvaldsens statue
i Mainz af Johan Gutenberg; hvidgul på rød bund. Sort ring med gyldne kan
ter og gylden påskrift. Signeret på bagsiden: Chr. Rosenberg pinxit 1871. Diam.
0,55 m. Tilhører Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg (1820/1920); depo
neret på Holbæk Museum siden 1933. (Keld Foto, Holstebro.)
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sten gik afsløringen af den skive, fuglekongen ifølge selskabets vedtæg
ter var pligtig at give til selskabet. Til daglig opbevaredes fuglekonge
skiverne på byens rådhus 10 (det nuværende kommunekontor, Kloster
stræde 18), men på fugleskydningsdagene blev de transporteret til skyde
pladsen og ophængt i spiseteltet, hvor deres antal for hvert år forøge
des med en ny.
Fuglekongeskiverne er blandt de mest interessante af de minder, der
er bevaret fra fugleskydningsselskabet. Det er bøgetræsskiver med ma
let motiv på forsiden, hvor der dels findes en angivelse af fuglekon
gens navn samt dato og årstal for hans tiltræden, dels varierende pro
spekter, allegorier eller lignende efter hans eget valg (se fig. 2-11). I fug
leskydningsselskabets protokol findes for hvert år samvittighedsfuldt
optegnet en bemærkning om, at den afgående fuglekonge afleverede til
selskabet den vedtægtsbestemte skive, men desværre findes ingen beskri
velse af de enkelte skiver. Og af de 36 skiver, som vides at have været
i selskabets besiddelse, er til vore dage kun bevaret 10, som nu findes på
Holbæk Museum. Men alene de 10 bevarede skiver giver et interessant
og afvekslende billede af, hvorledes datidens mennesker har opfattet
sig selv, deres tid og deres egn. I modsætning til, hvad man kan iagt
tage andre steder, findes der ingen skudhuller i Holbæk-skiverne; de
har udelukkende tjent dekorative formål.
Ved fugleskydningsselskabets ophævelse i 1887 11 blev det besluttet
at give skiverne tilbage til giverne eller disses arvinger; derefter er de
fleste nok ret hurtigt gået til grunde. Carl Koefoed anfører allerede i
1914 12, at han havde set enkelte af skiverne i miserabel tilstand, og han
formodede allerede dengang, at mange af dem var blevet ødelagt.
I almindelighed er fuglekongeskiverne vel blevet fremstillet af lokale
malere. En enkelt af de bevarede skiver bærer en ikke-identificeret sig
natur (fig. 2), mens en signaturlignende påskrift på en anden, indehol
dende stednavnet Holbek, snarest henviser til den pågældende fugle
konge (fig. 5). Om et par andre skiver (fig. 8-9) vides det, at de er ud
ført af en anerkendt maler, nemlig den senere våbenmaler for ordens
kapitlet Christian Rosenberg13. Et direkte vidnesbyrd om, at lokale
malere har syslet med ideer til fuglekongeskiver har man derigennem,
at der blandt Holbæk-maleren Hjalmar Holms (1871-1918) efterladte
skitser og tegninger, som tilhører Holbæk Museum, findes et par blyant192

Fig.10: B.38. Fuglekongeskive 1876. Prospekt af landejendom med pergola,
foran denne ses en kvinde, en mand og et barn på en bænk. Rød ring med
gyldne kanter og gylden påskrift. Diam.: 0,55 m. (Keld Foto, Holstebro.)

Fig.ll: B.719. Fuglekongeskive 1877. Æskulapstatue med stav med slange. I
baggrunden prospekt af Holbæk; til venstre ses bl.a. Skt. Nikolaj kirke (ind
viet 1872), til højre ses jernbanestationen og jernbanelinien (taget i brug 1875).
Statuen er gul-sort. Brun ring med gyldne kanter og gylden påskrift. Diam.:
0,51 m. Tilhører Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg (1819/1920); depo
neret på Holbæk Museum siden 1933. (Keld Foto, Holstebro.)
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skitser til fuglekongeskiver (fig. 12-13). Skitserne er ikke dateret, men
de stammer snarest fra 1880’erne og er måske således for sene til at
være kommet til udførelse.
Højdepunkterne ved fugleskydningen var naturligvis gevinstpladernes
fald. Mere almene idealer i retning af det gavnlige i at opøve og vedli
geholde skydefærdighed kunne nok slå igennem ved festtalerne, men
skydningen var og blev dog en præmieskydning. Det markeredes på
skydepladsen ved, at der blev afgivet kanonsalut, hver gang en gevinst
plade blev skudt ned. Godsejeren på Eriksholm udlånte på fugleskyd
ningsdagene et helt batteri af små salutkanoner 14 (som nu findes på
Torbenfeldt15), der drønede fem gange, før de den sjette gang for
kyndte, at en ny fuglekonge var tiltrådt.
Den nye fuglekonge blev, hvis han var tilstede, straks hyldet og lyk
ønsket ved fuglestangen, hvor han som tegn på sin nye værdighed fik
et grønt bandoler med en stor sølvfugl hængt om halsen; det, som hid
til havde været båret af den afgående fuglekonge. Straks, når skydnin
gen ved brystpladens fald var forbi, begyndte dansen, og blandt den nye
fuglekonges første pligter var at åbne ballet.
Imidlertid viste det sig i det lange løb vanskeligt at opretholde inter
essen for fugleskydningsselskabet i fornødent omfang. Kontingentet og
betalingen for præmienumrene måtte nødvendigvis være høje, hvis arran
gementet skulle holde standarden og præmierne være af passende værdi.
Medlemstallet var i 1880’erne vigende, og regnskaberne viste underskud.
For at bedre på selskabets økonomi besluttede man i 1882 at undlade
at afholde fugleskydning det pågældende år, men dog at opkræve 50 °/o
af normalt kontingent. Det hjalp for en tid, men allerede i 1886 var
man i samme situation igen: regnskabet viste underskud. Atter beslut
tede man at aflyse fugleskydningen, men alligevel opkræve 25 °/o kon
tingent. Denne beslutning overlevede foreningen ikke, det følgende år
måtte man skride til dens endelige opløsning. På dette tidspunkt havde
foreningen kun 57 medlemmer tilbage.

Handelsstands- og kontoristforeningen i Holbæk
Postgården på torvet i Holbæk er i dag det travle hovedsæde for
Holbæk Amts Sparekasse, hvor sparekassens direktør K. G. Kaaber har
sit travle og succesrige virke ind imellem sine mange andre gøremål,
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Fig. 13: B. 1.213 b. Blyantstegning, usigneret (Hjalmar Holm, Holbæk, 18711918). Merkur og Neptun som handelens og søfartens skytsguder. 1 baggrun
den er antydet et byprospekt. Tværmål (ydre ring): 0,165 m. (Keld Foto, Hol
stebro.)
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hvoraf formandsskabet i styrelsen for Holbæk Museum ikke er det
mindst vigtige.
Her lå tidligere en anden »postgård«, et gammelt hotel, som var et af
Holbæk-borgernes foretrukne samlingssteder i festlige stunder. I en af
hotellets sale var ophængt en lille serie fuglekongeskiver, som efter byg
ningens nedrivning i 1961 blev overdraget Holbæk Museum.
Disse fuglekongeskiver var vidnesbyrd om en genopblussende inter
esse for den festivitas, der forbindes med præmieskydning og gallabal
ler, en genopblussen, som hører »de brølende tyvere« til. Fugleskydnin
gerne blev arrangeret af Handelsstands- og kontoristforeningen i Hol
bæk, en forening, som nu forlængst er opløst.
Men da denne forenings arkivalier ikke er tilgængelige, og da hele
denne fase af fugleskydningens historie i Holbæk ligger så tæt på nu
tiden, skal jeg indskrænke mig til kort at anføre fuglekongernes navne
og årstal i et bilag til denne artikel sammen med en summarisk beskri
velse af skiverne. Måske vil der engang blive lejlighed til at vende til
bage til emnet med en mere udførlig redegørelse for dette sidste afsnit
af Holbæk-fugleskydningerne, som definitivt tog deres afslutning i 1936.

Bilag
Fugleskydnings-Selskabet for Holbek Kjøbstad og Omegn.
Fuglekonger 1846-85.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
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Niels Peter Ravn Stausholm, købmand i Holbæk 16.
Jespersen, møller på Undløse mølle.
Ingen fugleskydning.
Ingen fugleskydning.
Olaus Olavius Meldahl, godsejer på Vedbygård (fig. 2) 17.
Knipschildt, gartner på Tølløsegård..
Peter Christian Smith, konsul og købmand i Holbæk (fig. 3) 18.
Kølbeck, pensionist i Holbæk.

1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.

1866.
1867.
1868.
1869.
1870.

1871.
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.

O. Nielsen, skomagermester i Holbæk (fig. 4).
Peter Roed, forpagter, proprietær 19.
Schrøder, amtsforvalter, Lille Mørkegård.
Stoltze, skovrider på Tølløsegård.
Toftegaard, møller i Hagested.
Malling, møller på Drags mølle.
N. P. Nielsen, møller på Holbæk slotsmølle.
Chr. Jensen, købmand i Holbæk (fig. 5)20.
Ole Christian Nielsen, skomagermester i Holbæk (fig. 6) 21.
William Richard Tidemand, købmand i Holbæk 22.
Ingen fugleskydning.
Christian Pløyen, kammerherre, amtmand i Holbæk 1848-67
(fig. 7).
Andreasen, grosserer i Fredericia.
Ferdinand Jensen, købmand i Holbæk.
Ferdinand Jensen, købmand i Holbæk.
Harald Ludvig Smith, købmand og skibsreder i Holbæk23.
Christian Frederik Bech, redaktør og bogtrykker i Holbæk
(fig. 8) 24.
Sabinus Theodor William Halvor Seidelin, grosserer i Køben
havn 25.
Julius Frederik Ohlmann, sagfører i Holbæk26.
Peter Christian Petersen, agent og købmand i Holbæk (fig. 9) 27.
Andreas Marcus Bjørn, isenkræmmer i Holbæk28.
Chr. Hansen, købmand i Holbæk29.
H. J. Koefoed, agent, købmand og brændevinsbrænder i Holbæk
(fig. 10) 30.
Frantz Brun, læge i Holbæk (fig. 11)31.
C. L. A. v. Benzon, kammerherre, amtmand i Holbæk 1873-86.
Ludvig Frandsen, premierløjtnant og fabrikant i Holbæk32.
Chr. Hansen, købmand i Holbæk29.
Ahrent Dons, proprietær33.
Ingen fugleskydning.
Carl Adolf Ollendorff, agent og købmand i Holbæk34.
Schultz, grosserer.
Henriksen, bagermester i Holbæk.
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Handelsstands- og kontoristforeningen i Holbæk.
Fuglekonger 1921-36.
1921. Købmand Henry Cohen.
Prospekt fra Bysøstræde i Holbæk. I forgrunden kolonialfirmaet
Julius Mortensens (nu nedrevne) ejendom. Sign.: Niels P. Peter
sen (maler i Holbæk). Diam.: 0,51 m.
1922. Godsforvalter Carl Møller.
Prospekt af Skovgård i Mårsø, tidligere Hørbygårds inspektør
bolig. Sign.: Joseph C. Pedersen. Diam.: 0,54 m.
1923. Købmand Ernst Reffs.
Prospekt af ejendommen Ahlgade 41, Holbæk, tidligere S. Seidelins, derefter W. R. Tidemands manufakturhandel, nu A/S Georg
Nielsen. Sign.: Joseph C. Pedersen. 1924. Diam.: 0,52 m.
1924. Arkitekt Vilhelm Olsen.
Søjlekapitæl. Diam.: 0,53 m.
1925. Axel Smith.
Prospekt af hjørneejendommen Labæk-Smedelundsgade i Holbæk
(nu nedrevet). Sign.: Wolmer J. (for maleren Wolmer Jakobsen,
tidligere Holbæk, nu Helsingør). Diam.: 0,52 m.
1926. Købmand N. J. Hammerich.
Merkurhat og vinger over skjold med Holbæks byvåben: 3 linde
træer. Diam.: 0,53 m.
1927. Dyrlæge Sv. Christensen, Mårsø.
Hestesko, skalpel og æskulapstav. Diam.: 0,53 m.
1928. M. P. Nedergaard.
Pyramide med cirkel, støttet af 2 løver. Diam.: 0,52 m.
1929. C. D. Weimann.
Skibsskrue og passer. Diam.: 0,52 m.
1930. Charles Smith.
Prospekt af ejendommen Rosen 6, Holbæk, senere frk. Olesens
pensionat, nu kommunal ejendom med lokaler for pensionist
klubben. Diam.: 0,52.
1931. Købmand Hans Henningsen.
En nøgen Merkur med vinger på hælene og på hjelmen; i venstre
hånd en vinget stav. I baggrunden prospekt af Holbæk, set over
Holbæk fjord. Diam.: 0,53 m.
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1932. Sparekassekasserer A. Obel.
Prospekt af kystlandskab med landejendom. Diam.: 0,56 m.
1933. P. Præstrud Bursche.
Halmkube med 7 flyvende bier. Forneden æskulapstav, trefork
og vinget hat. Diam.: 0,55 m.
1934. Aage Beyer.
2 stiliserede mænd med bræt med mursten på skuldrene samt
våbenskjold med springende hjort, træ og stakit. Sign.: Forup 35
(Carl Christian Forup, 1883—1939, se Weilbachs Kunstnerleksi
kon I, p. 326). Påskruet sølvplade med Aage Beyers data på bag
siden. Diam.: 0,53 m.
1935. Bankdirektør C. Bierbum.
Prospekt af ejendommen Nygade 1 B, tidligere Banken for Hol
bæk og Omegn, nu Sjællandske Bank. Sign.: E. Toftbøl. Diam.:
0,52 m.
1936. Arnold Rasmussen.
Havparti med sejlbåd, fortøjet til en tand. Foroven Holbæks by
våben: 3 lindetræer over bølger. Diam.: 0,52 m.
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MUSEUMSFORMIDLING
Forventninger og muligheder
Af Niels A. Christiansen

En kvindeskikkelse rager op som helt dominerende centralfigur i et
gammelt billede i Roskilde Museums barndomsafdeling. Hun er der
som en slags læremoder for en lille dreng, der beskedent anbragt i hjør
net og i passende højde for et barn søger at få føling med de første
begyndervanskeligheder i den svære bogstaveringskunst ved at vise hen
mod en stavestok, der lodret med sin hvide flade skyder sig ned i bille
det fra læremoderens højre hånd. Den respektindgydende interesse for
staven forstærkes ved en venstre hånd, der med docerende fingre søger
at overføre vægten i billedet til stavestokken.
Barnet går ud af billedernes og de umiddelbare iagttagelsers verden
og ind i bogstavernes kreds. For os andre udenfor billedrammen er det
modsatte tilfældet; billedet bliver en ting, der befrier os fra bogstavet
og giver os scenen helt visuelt. Billedet er kort og godt blevet en mu
seumsting med betingelser og muligheder for at opfattes ved en mu
seumsundervisning. Bogstaverne fører tillige ind i skolens lille aflukkede
verden, som man i vore dage tilstræber at åbne for samfundet helst i
form af en personligt engagerende debat vedrørende nutidens og frem
tidens problemer, medens man ind imellem beskæftiger sig med proble
merne om den rent kundskabsmæssige viden også i erkendelse af, at man
ikke skulle kunne opnå en tidløshed uden tillige at inddrage en fortid.
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Fortiden kommer nok børnene ved, men griber den ældre endnu stær
kere; for den, der har erfaring gennem tid, har en svunden periode helt
andre kvaliteter end det rent kuriøse også udfra den dybt personlige
selvoplevelse af det skiftende i tidernes gang. I trangen til en forbindelse
med fortiden kommer museet også her ind i billedet.
Efter at mulighederne for en større formidlingsvirksomhed i så rigt
mål har vakt interesse indenfor museernes kreds og er tiltaget, vel væ
sentlig på grund af eget initiativ her, føjer der sig naturligvis også
stigende nye vanskeligheder til de øvrige. Museet forvalter med sine
ting en broget billedverden til gengivelse af fortidens liv og skulle som
den centrale institution være det naturlige midtpunkt for beskæftigelsen
med alt det kildestof, der udgøres af den kildegruppe, vi vil kalde tin
gene. Når der ud over den rent museumsmæssige beskæftigelse med
dette indhold er tilkommet en stærk betoning med høj prioritering af
formidlingen, kan det blive skæbnesvangert, hvis nye krav ikke følges
op af forøgede midler, der kan være tilstrækkelige både til denne kon
takt udadtil og til at støtte og bevare forskningen samt den udefra
usynlige og derfor upåagtede museale virksomhed med dens admini
stration, repræsentation, indkøb og registrerende ordninger.
Et helt andet spørgsmål er, hvem museet skal henvende sig til, eller,
med andre ord, hvem der er dets publikum. På en eller anden besynder
lig og mærkelig måde er begrebet museumsformidling kommet til at
stå som noget, der i første række gælder skolen, uden at man dog gør
sig klart, hvor stort museets virkefelt skal være her. Skal det have for
pligtelser, der nødvendiggør at lokaler, personale og tilskud bør femeller tidobles?
Problemet er ikke uden forbindelse med spørgsmålet om, hvad skoler
egentlig skal på museet? Før eller senere må man søge at komme til
klarhed over, hvorvidt skolernes museumsbesøg i egentlig forstand skal

Pi. IV: Maleri, muligvis efter religiøst-litterært eller allegorisk motiv. Fantasi
dragter, 1600-tallet. Italiensk? 57X42 cm, olie på lærred. Tidligere i samlin
gerne på Gavnø, tilhører nu Barndomsmuseet i Roskilde Museum. (Keld Foto,
Holstebro.)
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være museumsbesøg, eller om de udelukkende skal tjene et rent pæda
gogisk formål til opdyrkning af selvvirksomhed og visuel iagttagelse måske var det vel også en mulighed, at de skulle være begge dele. En
klasse kommer på besøg, der deles visse spørgeskemaer ud, og eleverne
går museet igennem og sætter »Krydser og Boller« - arbejdet er blevet
til en leg og en lyst, der dog undertiden kan minde om gemmelege med
julegaver eller om det, man i gamle dage kaldte »lege skjul«. At alt
dette foruden en vis pædagogisk værdi også for museet har sine fordel
agtige sider er naturligvis indlysende. Man vænnes tidligt til at blive for
trolig med museumsbesøg, og museet kan blive en kær og afholdt insti
tution, da det stilles i den position, der altid følger med afvekslingens
og forandringens charme sammenholdt med det vante skoleliv. Samtidig
glider eleverne ind i en selvtillid, der dog ikke gerne ved fjernelsen af
visse forudsætningers ubehagelige vanskeligheder skulle kunne blive så
stor, at den kan medføre fare for at kunne glide over i en noget over
fladisk selvovervurdering.
Der kan være skeptikere, der måske hårdt og kontant vil spørge om,
hvorvidt et besøg bestemt til rent pædagogisk optræning i det lange
løb betaler sig for et dog trods alt fattigt museum. De kunne hævde,
at et museum dog ellers skulle være et sted, der søgte at anskueliggøre
og åbne vej til en fortid og give adgang til en slags samtaler med dens
mennesker uden »Krydser og Boller«, så at man uden tidsbundne for
domme, naturligt afpasset efter den besøgendes alder, kunne nå til
dybere menneskelig forståelse. Ganske uomstrideligt kunne der vel nok
opnås den omtalte museumstilvænning, men bortset herfra kunne besø
get lige så godt, alt afpasset efter alder og klassetrin, have fundet sted
i en brandstation, ved besøg i en sandkassepark eller - hvorfor ikke? fuldt så godt i skolen selv. Har der ikke været kontakt med en fortid, er
sagen kun af værdi for museet i dets besøgsstatistik, der ganske vist
for mange svarer til gamle dages karakterbog, thi museets formål skal
og må være historisk og først i anden række rent pædagogisk, hvad
der naturligvis ikke udelukker, at arrangementet meget gerne helst skulle
være begge dele.
Overfor dette må vel anføres, at museets egen indsats nok især bor
være af rent formidlende og interessevækkende art. Støttet til den i
almindelighed interessante oplevelse, som et museumsbesøg er, vil det
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naturligt være museets opgave at skabe et pædagogisk anvendeligt miljø
først og fremmest ved en vejledning og i nogen grad også i selve opstil
lingen, idet man på den anden side heller ikke kan gøre museet til en
skolestue eller et stereotypt panoptikon til glæde for let taknemmelige
engangsbesøgende, men til ligegyldighed for de værdifuldeste af alle
gæster - nemlig dem, der kommer flere gange. Et virksomt middel til
at skabe øjeblikkelig interesse er skiftende udstillinger beskedent ind
passet i de permanente, samt levende interiører, thi hvem vil bevilge
økonomiske muligheder til indretning af en særlig suite til et sjovt intro
duktionsmuseum for ikke museumsvante eller til et virkeligt børnemuseum? Eller hvilket museum vil man tildele en femdobbelt bevilling til
ustandselig skiften af permanente udstillinger? Hvad den øvrige skole
formidling angår, vil det på museer med et ikke alt for stort elevbesøg
nok være rigtigst at søge støtte i den enkelte lærers rent individuelle
undervisningssituation, bedst dels ved kortere eller længere samtaler
forud med evt. tilrettelæggelse af spørgsmål, dels ved at der udformes
en faglig emnevejledning som et skriftligt grundlag for læreren til indi
viduel bearbejdelse. Ved en kontakt af denne art skulle det nok synes
muligt at forbinde formålet med museets formidlingsbestræbelser med
skolens. Vækkes der en almindelig interesse ved et sådant skolebesøg,
kan alt jo synes udmærket, blot må man vel erindre, at en interesse
ikke af sig selv fører til en kontakt med den virkelige historie og dens
problemer på længere sigt, thi viden er jo en kvalitativ udvidelse af det,
man blot har fundet interessant. Også andre former er jo mulige. Det
er ikke utænkeligt, at en enkelt lærer nu og da beder museumslektoren
direkte overtage undervisningen af sin klasse, og det skulle da også
gerne kunne ske, at besøgende klasser helst i massevis kan finde glæde
ved at færdes på museet alene med deres lærere efter disses egne hen
sigter, eller at besøget evt. blot tages ind som en slags lille udflugt uden
ganske bestemte pædagogiske intentioner.
Skolen er fremtiden, men der eksisterer også en nutid, og vi er jo
da endelig nogle stykker, der søger at holde liv i en fortid, der ikke blot
skal være en kuriositet, men som har sine egne forudsætninger, om
hvilke man iøvrigt ikke mere uden videre kan forudsætte, at de er
almindelig kendte. Hvad kunne således ethvert forsøg på formidling i
det hele taget nytte, hvis man ikke er sikker på, at de besøgende er ble206

vet klare over, at Danmark for blot 150 år siden var et landbrugsland
med 85 °/o af alle indbyggere som landboer, med en mængdemæssig set
ret betydningsløs bestand af byboere og med industriarbejdere som et
så godt som ukendt begreb? Eller hvad nytter det, at en gymnasieklasse
som emneuge ønsker at beskæftige sig med en byhistorie som f. eks.
Roskildes, når det viser sig, at vitterligt ingen af eleverne hverken i
gymnasiet, realafdelingens eller folkeskolens klasser overhovedet har
lært om en middelalder, og når emneugen kun strækker sig over 4-5
dage? Et i hvert fald overfladisk kendskab til forudsætningerne for for
ståelse af en tidsalder er nu engang et godt middel til bekæmpelse af
ensidige fordomme angående svundne tider og et middel til at opnå
den åndelige smidighed, der må være grundlaget for en debat, der kan
bringe en kontakt mellem fortid og nutid.
Stillet over for skolens så ofte fremhævede problemer og interesser
må museet dog frem for alt aldrig glemme sine andre formidlingsfor
pligtelser. For den gamle pensionist skulle museumsbesøget gerne være
som en behagelig vandring i et land fyldt af erindringer, hvor mulig bit
terhed kan afløses af minder, som der iøvrigt kan bygges videre på af
museumsmanden til gavn for vor fælles viden. Undertiden er det, som
om man i sin iver for gennem skolen at sikre og dyrke en fremtid over
ser, at museets formidling dog også skal virke i en samtid. Det kunne
jo være, at formidlingens vigtigste opgave slet ikke var kontakten med
børnene men med de voksne, der jo da i de fleste museer kommer i et
mindst dobbelt så stort antal, og formidlingens virkemidler her hedder
udstillinger, foredrag, omvisninger, ekskursioner, studiekredse, konsul
tationer og skribentvirksomhed.
Et museums udstillingsform er naturligt et vigtigt middel til at på
kalde interessen hos et større publikum, og her stilles mange nye krav.
En gammelkendt fare er ensformigheden med de lange rader af hævd
vundne ting. Det tilsyneladende kedsommelige kan modarbejdes, ved at
man fremhæver det umiddelbart interessante og søger at gøre det så let
anskueligt, at det kan tilegnes smertefrit uden nogen som helst fare for
arbejde fra enhver af de besøgende. Men heller ikke dette er uden risiko.
Udstillingen af tingene selv kan også som modvægt mod det tidligere
princip forenkles, ved at man indskrænker dem til få eksemplarer, og der
kan i stedet indføjes plancher, tavler med lange forklaringer og også
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lydgengivelser, så man overhovedet ikke mere behøver at gå på biblio
tek eller høre på radio vedrørende dette emne. I ældre tid gik man
sine veje og trak tingene ind i samtidens sfære ved at drapere dem i
plydsomgivelser og med adgang over store marmortrapper. Tingene kom
i al deres tidløshed til at spille en forbavsende ringe rolle i den tidsbe
stemte drapering, og det er ikke så let heller nu at finde ligevægt mellem
tingene og tidsdraperiet; men det er her, det interessante problem ligger.
Naturligvis må ethvert dansk provinsmuseum have en nødvendig
grundbestand af ting, der for hele landet er ret ensartede; thi enhver
egn har krav på en formidlingssamling såvel for skolen som for samlere
og alle andre interesserede, så at der ikke skal foretages meningsløse
dyre rejser, for at man kan se ganske almindelige ting som bondestuer,
eksempler på stilarter eller stenøkser, der jo bør indgå som led i ethvert
undervisningsmateriale eller være til brug for de besøgendes antikvitets
bestemmelse. Museet kan dog naturligt ikke trives alene med den grund
stamme, og til en sådan samling vil der naturligt komme færre og færre,
vel især de, som ikke har været der før, f. eks. turister. Man vil i det
lange løb kræve en afveksling, men for museet kan det være for kost
bart og tidsrøvende at søge denne attraktive forandring opnået ved en
ustandselig nyopstilling og omgruppering af den i forvejen kendte
grundstamme.
Der er dog et par midler til stadig at holde museet levende, således
at det atter får en nyhedsinteresse. Det ene middel er de omtalte skif
tende udstillinger, der kan være egne arrangementer, måske fremgået
ved samarbejde med et nabomuseum, eller være vandreudstillinger, ud
sendte til en større kreds fra et stort museum eller en museumssam
menslutning. Egne udstillinger kan præsentere museet udadtil, muligt
inddraget som led i en større temaudstilling, medens de indadtil vel
navnlig vil tiltrække også de trofaste indenbys gæster, som herved får
et nyt mål for museumsbesøg. Et andet middel vil være en udstrakt
specialisering, der vel fuldt så meget er beregnet på de udenbys gæster,
som herved ikke behøver at føle gentagelsens lede ved et besøg i ethvert
museum, som til forveksling ligner et andet. Specialiseringen kan finde
sted indenfor det lokale områdes rammer, hvad der vel efterhånden er
almindelig anerkendt. Denne mulighed for fremhævelse af enkelte træk
beror dels på, at områder sjældent er ens (Hedebo-Amager-Nordvest208

Sjælland), dels på, at man særligt fremhæver visse afdelinger som egns
specialiteter (Holmegårds glas - Holbæk pottemageri - Roskilde middel
alderarkæologi). Mindre almindelig er endnu den form, hvori man gør
en enkelt afdeling mere omfattende i retning af et specialmuseum uden
streng hensyntagen til museets lokalområde.
Udviklingen og lovgivningen synes at pege henimod, at man bryder
de snævre grænser og placerer sig i større områder, forøvrigt i over
ensstemmelse med specialiseringens princip. Museet bør ikke alene være
et bymuseum, men også et amtsmuseum for den tilliggende del af am
tet; heller ikke dette er dog i vor tid nok, thi det bør også være et led
i et naturligt, måske specialiseret arbejdsfællesskab ud over det lokale
områdes grænser, og måske bør man i formidlingen tænke i endnu
videre baner og arbejde med landsdele. Det vil i det hele taget nok blive
nødvendigt, at museumsformidlingen på længere sigt indstiller sig på
langt større virkefelter. Efterhånden som historien i stigende grad glider
ud af skolerne, vil museet mere og mere komme til at stå som den lokale
centrale formidlingsanstalt inden for de historiske institutioner. Det må
blive en kær pligt at bakke den nye stærkt voksende historiske interesse
op i vort nuværende samfund, ikke alene som tidligere nævnt ved en rig
udstillingsvirksomhed, men også ved at søge kontakt med det fulde
register af formidlingens virkemidler - foredrag, studiekredse, specielle
fagbøger, museumsvejledninger og årbøger, lysbilleder og planchesam
linger m. m. Nye kontakter udadtil og sammenkomster kræver natur
nødvendigt flere lokaler, således foredragssal, undervisningslokale for
elever og lærere, en meget nødvendig kantine m. m. m. Hertil kommer
nyt materiel i form af klassesæt, lysbilled- og filmsapparatur og lyd
bånd. En del af skolernes pædagogiske eksperimentering kunne med
held overføres til museets historiske formidling.
Man må et øjeblik forundres og standse op over for opgavens vælde
og dens rige muligheder, der også må kræve nye midler.
Fra de nye højder kommer man dog brat ned til jorden. Hvordan
er virkeligheden, og hvorledes de realistiske muligheder?
Vel nok samtlige danske provinsmuseer er opstået uden synderlig
offentlig støtte ved frivillig indsats af enkeltpersoner, undertiden i til
knytning til mindre kredse af specielt interesserede. Hverken stat, kom
mune eller amt ydede særlig nævneværdig, endsige rigelig støtte under
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denne tilblivelsesproces, der i sin form dengang var nødvendig som den
eneste mulighed.
Det ulykkelige er, at der ved denne museale skabelsesproces er op
stået en mærkværdig og ejendommelig opfattelse af museernes arbejde,
idet man simpelthen tror, at de kan hekse.
Sagndannelsens magt er underfuld, og intet kan have en levetid så
lang som de sagnagtige beretninger, der undertiden kan have et oldtidsagtigt præg. Alle kender udtalelsen om de støvede og tomme museer,
og det er ganske sjovt at se den opretholdt endnu på traditionsbundne
steder som en melodi, der aldrig vil kunne fortone sig, ligegyldigt hvad
museerne end foretager sig. Museerne er et af de allervigtigste led til
ved sine ting at forbinde en fortid med vor nutid, og det turde vel snart
være almindeligt kendt, at de danske museers årlige besøgstal er lige så
stort som antallet af alle landets indbyggere tilsammen - étårige med
regnet. Det kan vel heller ikke være muligt, at nogen skulle have und
gået forbindelse på en eller anden måde med museernes forsøg på en
formidlingsvirksomhed, hvis svigten nu og da vel næppe altid behøver
at være museernes skyld.
Ikke desto mindre kunne man for nylig læse flg. linjer vedrørende et
museums deltagelse i et udadvendt foretagende: »Følelsen af, at muse
erne er noget lukket og støvet noget, er nok en af de vigtigste grunde
til, at det skranter lidt med museernes økonomiske grundlag.« Hvis dette
støvede indtryk kunne bortvejres, skulle museerne altså vække større
opmærksomhed og kunne adstedkomme større bevillinger. Hvordan
man end stiller sig til sagen, synes der sjældent at være større interesse
for at nå frem til en forståelse af årsagsforholdet. Bebrejdelsen fremtvin
ger trang til at stille et par spørgsmål. Hvem er »Museet«, der skal
sættes i sving? Er det den komplet underbemandede institutions per
sonale, der selv om arbejdstiden blev stillet ubegrænset til rådighed, har
aldeles utilstrækkelige arbejdsmuligheder til museets ordning og vækst?
Eller hvorfra fås midlerne til at skabe disse nye foretagender; skal de
tages fra en bevilling, der i forvejen ikke er tilstrækkelig til at tillade
museets daglige naturlige eksistens?
I flere kulturstater er det en gylden regel, at de kulturelle bevillinger
ligger yderst; er det gode tider, øges de ikke synderligt, og er det dår
lige, er de de første, som skæres ned. Inden for de kulturelle bevillinger
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er der atter en skarp rangforordning. Øverst står de undervisningsmæs
sige institutioner og den boglige formidling, der vel næppe far for me
get, og blandt de lavest placerede står museerne, der dog ellers i al
beskedenhed er med til at yde materialet til undervisningen og bogerne
- undertiden kan man høre fremført, at der overhovedet ikke bor gives
midler til denne produktion. I et flertal af museer umuliggør pladsfor
holdene mere eller mindre fuldstændigt enhver formidling, og de
øvrige arbejdsmæssige indretninger her vil næppe blive accepteret noget
andet sted i vort moderne samfund. Værst er vel personalespørgsmålet;
til den egentlige forskning, der skulle give materialet til formidlingen,
er der sjældent tid, og skulle formidlingen selv være på højde med de
stillede krav og forventninger, ville det i sammenligning med bemandin
gen i andre institutioner være absolut utilstrækkeligt blot at tredoble
de ansattes antal. En sammenligning mellem tilskud til museer og andre
kulturelle institutioner er iøvrigt yderst tankevækkende.
Situationen er i virkeligheden grotesk. Man tørrer støv af med løftet
pegefinger, men man »glemmer« at bevilge penge til støvsuger eller blot
til så meget som til en støveklud. Man giver heller ingen plads til afstøvningen; og museets lille magasinplads er så bepakket, at det endog
vil være en fantastisk tanke blot at tænke på tilgængelige studiemaga
siner. Værst af alle er de museer stillet, der har så forholdsvis stor maga
sinplads, at hele museet er magasin!
Desværre er det let at gennemskue årsagen til de fleste provinsmu
seers mærkværdige stilling i sammenligning med andre institutioners.
Provinsmuseerne er gennemgående yngre, og de få ældste kun godt og
vel hundrede år - det tager lang tid og kræver en lang udvikling at for
stå et museums formål og navnlig dets arbejdsforms indhold og krav.
Endvidere er de alle som tidligere anført ført frem af kredse af privat
personer ved gratis arbejde udført af interesse i et samfund, hvis hele
arbejdsindretning ikke mere svarer til vort. Naturligvis ville det stadig
være en frygtelig tanke, om der ikke også i dag og fremover bestandig
ville være en lille kreds både i og uden for museets personale, der
endnu selv i vor stressede tid nu og da ville yde gratis hjælp uden time
regning men alene af interesse. Det rækker bare ikke på nogen måde
mere; museets krav og dets arbejdes omfang tillader her lige så lidt
som i andre institutioner, at der kan oparbejdes et realistisk arbejds211

grundlag på en sådan basis alene. En fortsættelse udfra betragtningen
af museumsarbejde som en frivillig fornøjelse må også af anden grund
vække meget stærke betænkeligheder, især da der herhjemme kan spo
res en tendens til en ringeagt for det arbejde, der ydes gratis, og den
deraf følgende nedvurdering har i de senere år kunnet hæmme eller
endog hindre dannelsen af en nødvendig stab, der som i andre fag ikke
alene går ud fra »Arbejdets Glæde«, men også finder, at det er en
naturlig ting, at man yder efter en arbejdsregulerende tarif. Den frivil
lige indsats må i nutidens travle arbejdssituation kun være at betragte
som en velkommen gave, hvis formål ene og alene er at bringe museet
frem ud over det ellers mulige. Derfor ville det jo nok også blive særlig
skæbnesvangert, hvis man med tak modtog de mange interesseredes
elskværdige gratis hjælp, gaver og bevillinger, og så forholdene skulle
udvikle sig således, at disse velvillige mennesker ikke mere kunne få
indtryk af, at de hjalp museet til yderligere vækst og virksomhed, men
at deres indsats blev påskud til at unddrage museet nye bevillinger
eller til at pålægge det nye udgifter, så at de interesseredes arbejde ikke
kom museet til gavn, men blot blev til en ny ekstra skatteydelse.
I kort resumé af det her anførte må man gøre sig klart, at museerne
nu faktisk er blevet så voksne, at de står ved en skillevej. Betragter man
alene de behov, formidlingsopgaverne må stille, er det klart, at der
rejser sig nye og store krav til materiel, lokaler og tid - sammenholdt
med andre institutioners forhold i betragtning af museernes nuværende
tilstand endog enorme krav. Før eller senere kommer man derfor ikke
uden om at foretage et valg. Vil man støttet til tidens udprægede
decentralisationstendenser arbejde henimod at gøre museet til egnens
centrale historiske formidlings- (og forsknings-) institution i en virkelig
historisk interesseret tid, i hvilken faget er ved at glide skolerne af
hænde, - da må man tage konsekvensen og foretage en overflytning af
midler. Foretrækker man ikke at gøre dette, da kan man heller ikke
mere stille de store formidlingskrav til de noget større, de mindre og
de små provinsmuseer, der indforstået med museumsarbejdets øvrige
omfang ville blive stillet over for urimelige forventninger - thi som det
gamle ordsprog siger, »man kan ej både blæse og have mel i munden«.
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