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TREDJE BOG
HERREGÅRDE OG
SLOTTE

1 vor tid er der en jævn og næsten umærkelig overgang fra den vel
stående bybolig til villaen og fra denne atter til herregårdshoved
bygningen og slottet. Forskellen betinges af det ulige fordelte
rum og råd til at efterkomme bekvemmelighedens og skønhedens
krav. Helt anderledes stillede forholdet sig i det 16. århundrede. Den
i købstadboligerne påviste udvikling fik ikke lov til jævnt at fortsæt
tes. Fremspirede i byluft egnede de sig ikke til uden videre at om
plantes i friland. Selv Ole Bagers prægtigste købstadhus måtte næ
sten helt være ombygget, hvis det skulle have afgivet en brugelig
hovedbygning på landet.
Det nye, der kom til i herregårdene og slottene, var, nærmere set,
egentlig ikke noget nyt, men kun et gammelt og medfødt. Det var
nemlig blot hensynet til selvforsvar, der på ny med kraft gjorde sig
gældende og stillede hvert andet krav i skygge. Bøndergårdene
lå ganske eller dog forholdsvis enligt. De trængte til værn, men
ydede kun lidt. Købstadhusene lå i fold sammen. I stand til at holde
en fælles vold til vogter, var hvert enkelt af dem efterhånden kom
met ud af vane med at værge sig selv. Herregårdene og slottene for
bandt bønderhusenes enlige beliggenhed med købstædernes evne
til at sørge for dækning; og disse to betingelser, trang og evne, frem
bragte da i forening en ejendommelig bygningsvis.
Den alt gennemtrængende grundtanke i de adelige og kongelige
gårde: hensynet til forsvar, var selvfølgelig af gammel oprindelse.
Nedarvet gennem århundreder omspændte den mange slægtleds
synsmåde; bestandig videre udviklet omsluttede den erfaringer lige
fra normannernes dage ned til datiden. Men det, der giver det 16.
århundrede særlig interesse, er, at vi her træffer denne tanke endnu
fuldt og rent gennemført, præget i sten på en måde, hvor intet vid
ner hverken om skortende evne eller om tvivl og indtrådt forfald.
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Sådanne byggepladser fandt man mange steder i Danmark, da adelen
satte sin nye velstand i nye hovedbygninger. Stenhuggeren til højre
tildanner natursten til udsmykning af portaler, vinduer o. lign. Manden
til venstre klasker nyblandet mørtel op på et bræt, mændene i midten
samler sten i kurve, og bagtil arbejder tømreren. Murerne er i gang oppe
på stilladset. Materialer må bringes op ad en stige, som man endnu har
set det i vor tid, før al transport blev mekaniseret. Til at løfte de tungeste
emner har man dog opstillet en primitiv byggekran på toppen af den
halvfærdige bygning. (Res Gestae Frederici Secundi. Det kgl. Bibliotek.).
Mange gunstige omstændigheder måtte træffe sammen for at frem
bringe denne blomstring. I forening skabte de et glanspunkt i den
nordiske bygningshistorie. Ingen sinde hverken før eller efter har
bygningskunsten hos os i den grad været ypperste tolk for, hvad der
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lå på sinde, så fyldigt som da formået at udtrykke på en gang vir
kelighedens krav og den enkeltes attrå og længsler.
Vil vi søge at forstå grunden til denne mærkelige fremtoning, så
lå hovedforudsætningen først og fremmest i samfundsforholdene,
der gjorde sligt et stensat forsvar nødigt. Men denne nødvendighed,
der i umindelige tider havde været til stede, var yderligere blevet
ægget på forskellig vis. Retten til at befæste gårde havde lidt et bety
deligt skår under dronning Margrethe; i Nørrejylland havde hun
endogså ligefrem forbudt det.1 Forbudet stod ved magt i omtrent
loo år, indtil kong Hans’ tronbestigelse. 2 Så kom reformationstiden
og unionens opløsning med dens kampe, fremfor alle Grevens Fejde
i Danmark. Her førtes det blodige bevis for, hvad det betød ikke at
have gården i fuldstændig forsvarsstand på farens dag. En alminde
lig og dybt følt trang til befæstning blev følgen. Længe opstemmet,
nu pisket frem, rev den som en ustandselig strøm alle med sig.
Enhver ville sikre sig, hvad det så end skulle koste. Og det lod sig
virkelig udføre. Kapløbet mellem artilleri og panser, som vor tid
har set foregå for skibes vedkommende, fandt dengang sted på et
andet område. Den enkelte ridderrustning havde vist sig for svag,
en brynje kunne gennembores af pistol som af bøsse. Men væddekampen overførtes da på et nyt felt, mellem kanoner og brystværn.
Foreløbig tegnede det til, at murene skulle sejre. Dækket bag favnetyk stensætning kunne man le ad de små bagladningskanoner. Vel
forandredes snart forholdet, da man opfandt forladningsskytset; men
følgerne af denne opfindelse tøvede for Nordens vedkommende en
god stund med at indtræde. Endnu langt ind i det 17. århundrede
var der tale om for herregårde at forsvare sig. År 1627 udholdt Rantzauernes gamle herresæde Breitenburg i Holsten en belejring af
Wallensteins samlede hær og blev først taget ved storm, da svært
skyts og henved 10.000 mand var bragt til stede. Endnu i året 1644
måtte både Breitenburg og Voergård i Vendsyssel erobres som andre
fæstninger ved belejring.3 Under sådanne forhold var der godt håb
for de befæstede gårde. Hvad skadede det dem, at de kunne skydes
sønder og sammen med det nye skyts, når dette lå mange mile der
fra, gemt i et tøjhus, og kun med allerstørste vanskelighed lod sig
bringe til stedet! Nu som før kunne de tage kampen op såvel mod
en sammenløben bondeflok som mod en afdeling landsknægte.
Der var trang til at befæste; der var mulighed for at gøre det med
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En borg under belejring. Mændene i forgrunden er optaget af at grave
minegange ind under borgens mure. Gangene afstives med brædder og
bjælker, som til sidst antændes. Herved vil gangene styrte sammen og
bringe murene til fald. „Nu må man imidlertid ikke forestille sig, at
angriberne kan handle i uforstyrret ro. De belejrede plejer på voldkro
nen at opstille en tromme og på denne lægge ærter eller små runde
kugler for at alle ved den mindste bevægelse under jorden klart kan er
kende, om minegangene befinder sig nedenunder eller i nærheden.“
(Olaus Magnus.).

held; evne og vilje svigtede ikke heller. En opadgående bølge fra
århundredets midte bragte voksende velstand; det inddragne kirke
gods berigede kongerne, de stigende kornpriser adelen. Hertil kom
det ubestemmelige, men måske virksomste led i bevægelsen, den
stærke drift, som renæssancens ånd vakte i sindene. Forhen havde
bygningskunsten været kirkens sag, nu tog folket arv efter kirken.
Opsat på at udføre noget stort, sprudlende af livslyst og trang til
idræt tog man fat på opgaven, den eneste, der ret lå for og gav alle
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Det 16. århundredes artilleri omfattede mange varianter af ildvåben de lange „slanger“ med smalle kalibrer, der skød over store afstande,
bredkalibrede „bombarder“ eller morterer, der kastede tunge projektiler
over korte strækninger, små „porthunde“ til nærkamp osv. Billedet viser
tre „kartover“ - dvs. store stykker skyts, om end Olaus Magnus nok har
overdrevet størrelsen ved at gøre artilleristerne meget små. Hjulene er
forsynet med pigge. Ved hjælp af dem bed kartoven sig fast i terrænet
og kom ikke let i skred under transport. Den midterste affyrer en slags
tønde, der er stoppet med kartæsker.
sjælens evner næring. Thi hvor skulle denne slægt ellers vende sig
hen? Følende på nordisk, talende latin, var den afskåret fra dig
tekunsten. Videnskab var kun hovedbrud; selv dens bedste form,
historien, meldte blot om bedrift, udførte den ikke. Religionsstri
digheder? Herhjemme troede jo alle ens. End ikke i Sverige drev
man det til et ærligt blodbad for religionens skyld. Krig og rejser blev
man ked af i længden. Så var der kun bygningskunsten tilbage. Sti
gende mod sky, redeligt meldende om hver skilling, der var medgået,
undfanget på lange rejser fjernt fra hjemmet, møjsommeligt opført
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på fædrene jordbund forenede disse borge alt i sig, en virkeliggjort
drøm, et værn mod vold, et minde for eftertiden. Hvad under da,
at denne tidsalder frembragte bygherrer som Gustav Vasa og Johan
III, Frederik II og Christian IV, med samt den hele stab af adelsmænd, der kun veg dem i evne, men ikke i lyst, i trang til at bygge.
Så rejste sig da som ved et trylleslag hele landet over fra Elben til
Mälarens bredder en hær af stolte bygninger. Udsået over bjerg og
dal, ved sø og ved elv gav de landskabet sit præg. Fremgået af vir
kelighedens krav og dog en stensat digtning bar de som tiden selv,
der skabte dem, vidne om en ejendommelig kraft, et af disse få lyk
kelige øjeblikke i et folks som den enkeltes liv, hvor der er fuld har
moni mellem tanke og udtryk.
Vil vi søge at forstå disse boliger, er der ingen tvivl om, fra hvil
ken side vi skal betragte dem. Forsvaret er den grundtanke, der
går gennem alt. Vi må da nærme os ikke som gæst og ven, men som
fjende, selv ligesom skridt for skridt overvinde modstanden, tilkæm
pe os forståelsen af det meget, som nutiden har bevaret eller genop
taget som blot prydelse, medens det dengang var ment for ramme
alvor. Først når vi således har tilegnet os det væsentligste, vil der
blive lejlighed til flygtigt at dvæle ved den form for hygge, som
også her til trods for alle hindringer lod sig opdrive.

Bygningernes forsvarsevne

Allerede valget af beliggenhed var betinget af forsvarshensyn. Der
var åbenbart to mulige måder, hvorpå jordsmonnet kunne yde
virksom hjælp. Et sted kunne være utilgængeligt enten på grund af
dets stejle højde, eller fordi det var omsluttet af vand. Den første art
af borgplads, der var så almindelig i Tyskland, forekom kun sjæl
dent i Norden. I Norges vildeste klippeegne fandt ingen på at an
lægge borge; hvor disse derimod havde hjemme, savnedes gerne det
bratte fjeld. Det var da kun få slotte, der som Bohus, Älvsborg, Varberg og tildels Akershus havde deres væsentlige styrke i at ligge på
stejl klippe. I reglen måtte man være glad endda, om man som ved
Uppsala, Hälsingborg eller Tranekær på Langeland havde blot en
anselig banke at anbringe slottet på.
Ganske anderledes hyppigt anvendtes vand i Norden til befæst
ningsmiddel. På utallige måder søgte man at komme i forhold der
til, og få var de gårde, hvor sådant værn ganske savnedes. Den simp
leste måde at opnå betryggelse på var ved at opføre bygningen på
en holm i en sø. Således var f. eks. Skanderborg og Kalø i Jylland,
Sandholt på Fyn, Frederiksborg, Birkholm (Løvenborg) og Torbenfeld på Sjælland, Gyllebo, Tunbyholm, Örup4 i Skåne og mange an
dre anlagt. Havde naturen ikke besørget alt, kunne man komme
den til hjælp ved at bygge gården på et næs ud i søen og så bagefter
gennemskære næsset med en grav. På denne vis har man båret sig
ad ved Hald i Jylland,5 Läckö og Aranäs ved Vänern6 o. fl. Delvis
kunne samme goder opnås, når man byggede enten ved rindende
vand eller ved havets kyst og bødede den landfaste side ved at gennemgrave denne. Som eksempel på en borg, hvor man havde vidst
at benytte rindende vand, kan nævnes Vegeholm i Skåne. Abredden
var her blevet gennemgravet, så at gården kom til at ligge på en
holm med strøm på alle sider.7 Beliggenheden ved havet var natur-
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Varberg i Halland kan føre sin historie tilbage til middelalderen. Det
ældste bevarede hus blev opført af grev Jakob af Halland, som blev
dømt fredløs for sin formentlige andel i mordet på Erik Klipping. I det
16. århundrede var borgen udbygget til en moderne fæstning. Under
Den nordiske Syvårskrig faldt Varberg i hænderne på svenskerne; men
efter en langvarig belejring - der kostede bl. a. den danske øverstbefa
lende Daniel Rantzau livet - blev slottet generobret. Relieffet på Frede
rik H’s gravmæle i Roskilde gengiver en scene fra denne strid. Belej
ringshæren har slået sine telte op i forgrunden. Tretten kanoner - be
skyttet af skansekurve, dvs. vidjeflettede kurve fyldt med sten og grus affyrer en salve, medens ilden besvares fra Varberg, hvis artilleri også
er opstillet mellem skansekurve. Denne belejring udgør rammefortæl
lingen i Martin A. Hansens roman „Lykkelige Kristoffer“. (National
museet fot.).

ligvis særlig yndet, da den ydede andre, betydelige fordele. Mange
af borgpladserne her havde derfor også været i brug i umindelige
tider og skiftevis båret højst forskellige befæstninger lige fra vikin
gernes ned til kanonernes dage. Som mærkepunkter afprikkede de
kysterne og betegnede ved deres talrighed, hvilke farvande der var
hovedveje. Ved Øresund lå således på Sjællands kyst Kronborg og
Københavns Slot, i Skåne Hälsingborg, Landskrona Slot og Mal-
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möhus. Ved Mälaren, der skønt indsø frembød omtrent de samme
fordele som havet, lå et lignende antal af slotte.
Hav og stor indsø kunne dog også frembyde ulemper som nabo
for befæstet borg. Jo mere dyb og alfar vej for store skibe vandet var

Bortset fra Hammershus på Bornholm ejer Danmark næppe en eneste
fæstning, der kan kaldes en virkelig højborg. Dertil er landet for lavt
og for let tilgængeligt. Men Tranekær på Langeland er dog bygget på en
bakke, og man har altså forsøgt at udnytte terrænstigningen i forsvaret.
Det nuværende Tranekær fik sit slotslignende ydre o. 1850, men det
rummer partier, der går tilbage til middelalderen. Som Tranekær frem
trådte i Resens Atlas o. 1670, var det et firefløjet anlæg domineret af et
stenhus - foran - med gotiske kamgavle. (Det kgl. Bibliotek.).

2 Trods-Lund. 2
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Gripsholm Slot ved Mälaren havde en middelalderlig forgænger, men
blev grundlagt på ny af Gustav Vasa i 1537. Det blev bygget færdigt af
hans søn hertug Karl af Södermanland, fra broderen Johan Ill’s død i
1592 Sveriges virkelige regent og siden 1600 anerkendt som konge. Den
høje, uregelmæssige hovedbygning, der domineres af fire voldsomme
tårne, har i Sverige vundet omtrent den samme plads i bevidstheden
som Frederiksborg i Danmark: den nationale kongeborg. Den begavede,
talentfulde „tjusarekonung“ Gustav III (1771-1792) holdt ofte hof på
Gripsholm, hvor han forsøgte at genoplive traditioner fra Vasatiden.
Efter en restaurering, der afsluttedes i 1899, fremtræder Gripsholm som
et nationalhistorisk museum (J. Anderson fot. 1938. ATA.).

tæt ind forbi muren, des større blev faren for, at netop vandet kun
ne yde angriberen hjælp. Selv den højeste og sværeste ringmur tabte
sit værd som værn, hvis man med store skibe kunne i mørke lægge
sig klos op deraf og fram mers, bovspryd og vanter entre over i tu
sindvis. Herimod var intet andet at stille op end på forhånd at bid
sle havet ved at lægge en ydre kunstig kyst. I dyre domme måtte
man i passende afstand fra land ramme en dobbelt række bukke ned
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og forbinde dem med svære bjælker, så at de tilsammen dannede
en ringvold, et fletværk om kysten. Til daglig og under fredsfor
hold afgav de et utal af ypperlige fortøjningspæle for handelsfar
tøjer, et smutsted for joller ud og ind mellem de vide masker. Men
under krigsforhold blev det hele et lukket visir på borgens hjælm,
en slagbom mellem hav og land, intet andet sted i Norden var dette
kystværn så nødvendigt og tillige så højt udviklet som ved Stock
holm, hvor Saltsjön og Mälaren dybt gik ind mellem holmene.
Men stundom, og det netop hvor man mest trængte dertil, kunne
vand være vanskeligt at opdrive. Dette gjaldt ikke så meget om
de elvfyldte lande Sverige og Norge som om Danmark. Just her i
Skånes, øernes og Jyllands frugtbares te og tættest befolkede strøg,
hvor man havde mest grund til at befæste, savnede man ofte den
dertil fornødne å eller sø. Her var da intet andet for end ved kunst
at skabe dem. Den sædvanlige måde at udføre dette på var ved at
anbringe gården i mose, på sumpig, moradsig grund, og omgive den
med brede grave, der da af sig selv fyldtes med vand. At en sådan be
liggenhed måtte være usund fulgte af sig selv. Endnu tydeligere var
det, at anlægget måtte i høj grad fordyres. Men det fik ikke at hjæl
pe. Forsvaret gik for alt. Kun sjældent tilbød nemlig slig sump en
ophøjet tue i midten med fast grund, således som vistnok har været
tilfældet ved Hesselager på Fyn.8 I reglen måtte fast bund først
dannes, enten ved påfyldning af kampesten (Nørlund i Jylland)9
eller - hvad der hyppigst fandt sted - ved nedramning af pæle. På
en sådan underjordisk pælebygning hviler flere af de største herre
gårde i Danmark: Spøttrup i Jylland, Egeskov, Rygård på Fyn,
Borreby på Sjælland10 o.fl. Endnu i året 1644 opførtes Marsvins
holm i Skåne på denne vis, idet man dog her valgte at ramme grun
den fast med bøge- i stedet for med de ellers almindelige egestam
mer.11 Om Egeskov berettes, at der oven på de nedrammede pæle
blev desuden krydsvis lagt et dobbelt lag af svære egebjælker. Om
kring år 1830 mente man, når vandet i graven stod lavt, at kunne
skimte disse bjælker, hvis tykkelse man beundrede.12 Hvorledes det
end hermed monne forholde sig, er selve navnet „Egeskov“ fortjent
med rette. Thi ikke blot er de nedrammede pæle egetømmer; men
i hele bygningen findes der ikke en bjælke eller et spær, uden at det
jo er egetræ,13 så at en hel egeskov, som sagnet melder, vel kan tæn
kes at være gået med til opførelsen.
2. 2*
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Det er sandsynligt, at sådan pælebygning er blevet anvendt på
mangt et sted, hvor nutiden ikke aner det, da sporene ligger skjulte
dybt i grunden. Rent tilfældigt hører vi således tale om, at man
„bukkede“ pæle ned i grunden ved Malmöhus, da porthuset skulle
ombygges.14 Vist er det, at den hele bygningsvis var lige så kostbar
som møjsommelig. Efter sagnet skal der være blevet arbejdet i sam
fulde syv år på den grundvold, hvorpå den anselige Timgård i Jyl
land blev rejst.15 Skyede man imidlertid intet offer, kunne også
ad denne vej opnås en fortrinlig sikkerhed. Jo mindre man anvend
te jordopfyldning, men lod bygningen hvile blot på pæle, des lette
re blev det at lade denne hæve sig lige op af vandet som en stejl
klippevæg, hvor angriberne, selv om de kom over graven, ikke kun
ne finde noget fodfæste.
Hele denne bygningsvis på opfyldt grund i sump vakte, som na
turligt var, allerede samtidens beundring. Kun forståelig under den
ene forudsætning: som dækningsmiddel, gav den snart anledning til
eventyrlig udsmykning og forklaring. Det er således et oftere fore
kommende sagn i Danmark, at gårde anlagdes i morads på lunefuldt
bud af en kvinde, der mente ved slig betingelse for sin hånd at have
krævet en umulighed. (Spøttrup, Nørlund o. fl.) Måtte man tage et
så overvejende hensyn til, hvad jordsmonnet bød af gunstige vilkår,
gik det naturligvis ikke an at forspilde noget af det vundne ved at
anbringe bygningerne uhensigtsmæssigt. Så nødigt man ville, måtte
man da i mange tilfælde fravige den ældgamle regel, nedarvet fra
den hedenske tid, gået i arv endog til de kristne kirker, at bygnin
ger skulle ligge solret. Ved en mængde af datidens slotte og herre
gårde blev denne grundregel overtrådt. Det er imidlertid betegnen
de for, hvor indgroet befolkningens hang var til den gammeldags
ordning, at sagnet lader Peder Gyldenstjerne myrde sin bygmester,
fordi denne ved opførelsen af Timgård havde fraveget reglen.10

Forsvarets yderste ring dannedes stundom af en række palisader, et
bolværk, der løb uden om gravene. Dækket bag stolperne kunne
skytter herfra endnu til det sidste gøre lyst blandt angriberne, før
end den egentlige belejring begyndte. Et sligt forsvar forudsatte
imidlertid en talrig besætning; og ulempen var, at skytterne, når
angrebet blev til alvor, ofte kunne have ondt ved at slippe tilbage
over graven, ligesom palisaderne bagefter ydede fjenden et kær-
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Nær vestkysten af Salling ud mod Limfjorden ligger Spøttrup - en af
de meget få bevarede herreborge fra tiden før Grevens Fejde. Den til
hørte bisperne af Viborg; men det er uvist, hvem bygherren var. Det
kan have været den begavede og ansete Niels Glob, der døde i 1498; men
det kan også have været den mindre betydelige Jørgen Friis, der dæk
kede sig mod reformations-opgørene i stifts-byen ved at søge tilflugt på
sine befæstede gårde. Det ser ud, som om Spøttrup vokser lige op af
vandet. Bygningen er nemlig omgivet af en indre voldgrav, der er om
givet af en høj vold, der igen er omgivet af en ydre voldgrav. Fæstnings
præget er voldsomt - og så meget stærkere, som bygherren ikke har
forsøgt at tilføre borgen det præg af pragt-arkitektur, der kendetegner
den senere del af det 16. århundrede. - I nyere tid kom bygningen i
dybt forfald, men siden 1937 tilhører den staten, og takket være en kyn
dig om end vel kraftig restaurering, giver den de besøgende et ganske
stærkt indtryk af en herreborg uden formildende omstændigheder. (N.
Elswing fot.).
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komment læ mod ilden fra gården. Det er derfor et spørgsmål, om
dette trævæm dog ikke var et misligt forsvarsmiddel, når gården ikke
havde kanoner nok til bagefter at skyde det ned. Dobbelt farligt for
de belejrede selv kunne dette udenværk blive, når det bestod ikke
blot af palisader, men tillige af en fortløbende jordvold i mands
højde. I så fald måtte der sættes al kraft ind på at forsvare det, thi
var det først i fjendens magt, lod det sig ikke tilintetgøre. Sådant
udenværk af blotte palisader fandtes endnu langt ned i tiden ved
gården Råbelöv i Skåne.17 På Lillö sammesteds samt Nørre Vosborg i Jylland vides den fastere form, jordvold med palisader dæk
ket af grav, at have været anvendt. Spor deraf synes også at fore
komme ved Tranekær på Langeland, Hjortholm ved Furesøen på
Sjælland og flere steder.18
Det første ret pålidelige værn begyndte med graven. Her var nu
det store spørgsmål, hvad og hvor meget der skulle omgives af denne.
Det var jo ønskeligt at inddrage så meget som muligt bag forsvars
linjen. Men på den anden side, hvis man gjorde denne for udstrakt,
svækkedes hele forsvaret. At have ladegården inden for graven, så at
man ikke straks fra første færd afskares fra hele kvægbesætningen,
kunne være yderst fristende; men man måtte så blot være klar over,
at dette krævede en betydelig forøgelse af gårdens mandskab.
I virkeligheden træffer vi spørgsmålet besvaret på de mest for
skellige måder, alt efter plads, vilkår og ejerens tykke. Nogen be
stemt regel lader sig ikke påvise; de rigest udstyrede borge havde
stundom det knappeste rum inden for graven, og omvendt. På Rantzausholm (Brahetrolleborg) på Fyn ligesom på flere af Henrik Rant
zaus gårde i Holsten,19 på Spøttrup i Jylland,20 på Lyngbygård,
Vanås og Ellinge21 og vistnok også på Tunbyholm og Örup22 i Skå
ne ved vi, at ladegården lå uden mindste dækning uden for graven,
prisgivet til den første den bedste angriber. Andre steder havde man
trukket ladegården over med på borggårdsøen, således på Råbelöv
og Tomarp i Skåne.23 Eller man havde dækket ladegården med
en forsvarlig mur med tårne og skydeskår, der fra borggraven som
en frelsende arm rakte sig ud og omsluttede den, således på Skarhult24 i Skåne, Gisselfeld25 på Sjælland. På Ellinge i Skåne26 og
måske på Tirsbæk i Jylland27 synes man at have foretrukket at sikre
haven og givet den plads sammen med hovedbygningen på borg
gårdsøen. Mest betryggende, men ganske vist også meget kostbar,
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Den mægtige holstenske adelsslægt Rantzau er stærkt repræsenteret i
Danmarks historie ved Johan Rantzau, der førte hæren for Christian III
under Grevens Fejde, Daniel Rantzau, der udmærkede sig og faldt under
Den nordiske Syvårskrig, Henrik Rantzau og Breide Rantzau, der var
statholdere i hertugdømmerne og i det hele taget virker mere civile med
stærke interesser for kunst, kultur og videnskab. Deres godser lå for
størstedelen i Holsten, men takket være forbindelsen med Slesvig op
nåede slægten også ejendomme her. I 1566 erhvervede Daniel Rantzau
Trøjborg, og da han snart efter døde, overgik gården til broderen Peter,
der ombyggede den til en firfløjet renæssancegård. På billedet i Theatrum Urbium ser man gården ligge midt i våd grav kantet af palisader.
Omkring denne - og omkring ladegården foran - snor sig flere grave.
- Trøjborg, der vistnok bærer navn efter det sagnomspundne Troja et udpræget renæssanceindfald - kom i 1850-erne i borgerligt eje. God
set blev opløst og hovedbygningen nedbrudt. Dog er der en betydelig
ruin tilbage, som i de seneste år er istandsat af Nationalmuseet.
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var dog den ordning, som oftere anvendtes ved de stærkest befæste
de gårde: at dele forsvaret ligesom i to hold ved at anbringe lade
gården som et udenværk med selvstændige grave, uden for den egent
lige borggård. Således var forholdet f. eks. på Vegeholm, Löberöd,
Vittsköfle, Torup, Krageholm og Billesholm i Skåne,28 på Broholm29
og Hesselager i Fyn, Fårevejle30 på Langeland, Hevringholm31 og
Endrupholm32 i Jylland, Nüschau i Holsten.33 På Fårevejle havde
man ruttet i den grad med plads i dette udenværk, at der endog
var rum til en anselig have; på Barsebäck i Skåne havde man end
ikke skyet det offer at anlægge en særskilt tredje grav om haven.34
På Rantzau i Holsten udgjorde haven en med palisader befæstet
særlig ø. Omvendt træffer vi gårde med to, ja med tredobbelte grave
omkring, uden at dog bygherren har fundet det tilrådeligt at med
optage ladegården i befæstningen, endsige da haven. Spøttrup og
Timgård35 synes at have været holdt i denne alvorlige stil.
Fandt der så store afvigelser sted i besvarelsen af hovedspørgsmå
let, vil det være indlysende, at der, hvad enkelthederne angik, næppe
har været to gårde, der var ganske ens udstyret. Om hestestald,
bryggers, bagers, smedje, kornloft, folkekamre o. s. v. rettelig hørte
hjemme i borggård eller i ladegård, det var alt sammen spørgsmål,
der til dagligt hold kunne besvares forskelligt.30 Var fredstankerne
oppe, søgte man at feje så meget som muligt ud af borggården;
tænkte man på en belejring, syntes hver del uundværlig. Og ulykken
var, at en hvilken som helst løsning kunne i det afgørende øjeblik
blive skæbnesvanger.
Kun én ting stod fast, det var, at ordningen måtte være truffet i
fredens dage. Thi var først fjenden der, så borgede intet for, at der
ville blive tid til andet end at slippe over vindebroen og få alting
gjort klart til en varm modtagelse. Graven dannede da, måske for
lange tider, den skarpe grænse mellem gården og hele den øvrige
verden.
For tilfulde at kunne tjene til adskillelse måtte graven være både
dyb og bred. Hvor gården ikke lå i en sø, men alt måtte skabes fra
ny, kunne denne del af befæstningen være møjsommelig nok, sy
nende af mindre, men dog måske lige så kostbar som murene, der
rejste sig bagved. Det er i al sin ubetydelighed et malende udtryk,
når Jørgen Rosenkrantz betegner sin påbegyndte opførelse af Ro
senholm med de ord: „I dette år begyndte jeg at bygge og grave
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Rosenholm på Djursland blev bygget af rigsråd Jørgen Rosenkrantz
(1523-1596), og skønt gården - som mange andre renæssancegårde - op
stod fløj for fløj gennem flere årtier, er den i store træk bevaret, som den
blev fuldført i grundlæggerens tid. - Jørgen Rosenkrantz var en af da
tidens mest fremtrædende herremænd, og få har båret de „gyldne kæ
der“ med større ret. Han var en højt begavet mand, der i sin ungdom
studerede hos Luther og Melanchton i Wittenberg. Siden var han aktiv
politiker, og i sine seneste år stod han som leder af formynderregerin
gen for den unge Christian IV. Hans søn Holger Rosenkrantz (15741642) kaldet „den Lærde“ var mindre betydelig som politiker, men
videreførte faderens interesse for teologi. Næst efter Tycho Brahe var
den lærde hr. Holger den mest bemærkelsesværdige videnskabsmand
inden for renæssancens danske adel. (N. Elswing fot.).

26 • Herregårde og slotle
der,“37 og det var meget naturligt, at man ved den tids taksationer
brugte at vurdere ikke blot bygningerne, men gravene tillige.38
Den ringeste fordring, der kunne stilles til en grav, var, at den
skulle være så bred, at ingen kunne springe, så dyb, at ingen kunne
vade derover. Men dette lavmål af fordringer blev naturligvis i de
fleste tilfælde langt overtruffet. Rent fraset de tilfælde, hvor graven
gik over i en ligefrem sø, så træffer vi meget anselige anlæg. Ved
Tirsbæk i Jylland er den sydlige og den vestlige grav omtrent 70 fod
brede,39 ved Fårevejle på Langeland er den nordøstlige grav 80 fod
bred;40 om Breitenburg i Holsten var alle fire grave hver 85 fod
brede,41 og omkring Kindholm på Sjælland endog 90 fod brede.42
Man får imidlertid først det rette begreb om slige anlægs størrelse,
når man samtidig erindrer, at f. eks. gravenes samlede længde om
Tirsbæk var over 700 fod, om Kindholm ligeså og om Fårevejle
endog 2400 fod, hvortil endnu kom en indre smallere grav omkring
selve hovedbygningen. Og dog kunne disse arbejder måske ikke må
le sig med, hvad der var udført enkelte steder i Sverige, tilsyneladen
de af langt mindre betydning. Läckö Slot i Västergötaland f. eks. lå
på en odde ud i Vänern og havde således de tre sider fri, kun land
siden skulle dækkes. Men her var grunden det hårde fjeld, og man
havde da måttet sprænge graven ud i selve fjeldet.43
Gravenes dybde var vel sjældent stort mere end fire alen, hvorved
jo al vadning derover var udelukket.44 Men hvad man måtte passe
på var, at de ikke lidt efter lidt tabte denne deres oprindelige dybde.
Tilgroning med siv, det årlige løvfald, det meget, der tid efter an
den kastedes, blæste eller flød ud i dem og uformærket højnede
bunden, alle disse fjender kunne og burde bekæmpes ved hyppige
opmudringer. Kun en dåre sørgede ikke for på denne vis at holde
alt i orden. Man forstår derfor det nedsættende i en erklæring som
denne, afgivet af adelige besigtelsesmænd om Voergård i Vendsys
sel, da kongen i året 1578 ønskede at mageskifte den bort: „Gården
ligger i en gammel, forgroet sø, som der løber to bække til; broerne
er ikke at regne for nogen bygning, thi der er grundet vand under
dem“ o. s. v.45
En langt værre ulempe var det, at gravenes sider nødvendigvis
efterhånden skred ud og således forringede gravenes dybde og bred
de. Herimod hjalp det kun at grave dem op på ny; men så måtte
vandet helst ledes bort så længe, hvad der let kunne blive farligt.
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Läckö i Västergötaland var i middelalderen en bispegård. I 1615 blev
gården overtaget af rigsmarsken Jakob Gabriel de la Gardie, der byg
gede den om til en tidssvarende residens. - Forholdet mellem Danmark
og Sverige i det 16. og 17. århundrede lader sig udlæse af tidens monu
mentale arkitektur. Så længe Danmark økonomisk og politisk var Nor
dens førende magt, blomstrede det danske herregårdsbyggeri om kap
med den kongelige byggevirksomhed. I Sverige udfoldede renæssancen
sig rigest og bedst i kongehusets byggeri; adelens præstationer var mere
beskedne. Men da Sverige et stykke ind i det 17. århundrede havde
sikret sig magten i den østlige Østersø og derefter med held greb ind
i Tredi veårskrigen i Tyskland, åbnede den ydre magtudfoldelse vejen
for en storslået virksomhed i Sverige. Høje officerer og andre, der
tjente på krigen, omsatte deres rigdom i nye prægtige herresæder som
f. eks. Läckö med mere end 800 værelser. Den svenske stat som sådan
led imidlertid hårdt under de enorme krigsomkostninger, hvilket førte
til en fornyet inddragelse af bortsolgte eller bortskænkede krongodser i
1680-erne. Läckö blev konfiskeret i 1683. Dog står flere af disse store
gårde tilbage som monumenter over storhedstidens svenske officersadel
- hidrørende fra en periode, hvor monumentalbyggeriet var gået næsten
i stå i Danmark. (Suecia antiqua et hodierna.).
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For at sikre sig én gang for alle veg man da ikke tilbage for at sten
sætte eller ligefrem opmure gravenes sider og bund, en anlægsmåde,
der i høj grad forøgede omkostning og arbejde. Erik XIV lod graven
om Kalmar belægge med fliser.40 På Tirsbæk er endnu alle fire
grave opsat med kampesten på siderne.47 På Vittsköfle i Skåne var
gravene ligefrem muret.48 I ruinerne af Skovgård i Jylland ses tyde-

En borg angribes over isen. Man kaster i hundredevis af „risknipper,
som man i utallig mængde har ført frem på sine skuldre eller på slæ
der, ind over murene og voldene ... siden kaster man ild på, så de be
lejrede omkommer i ilden og røgen.“ Situationen, der skildres i Olaus
Magnus, refererer til de svenske bønders deltagelse i oprøret mod Chri
stian II. For øvrigt er det karakteristisk, at der er tale om vinterkrig,
idet de afgørende operationer i de dansk-svenske opgør ofte fandt sted
om vinteren, når søer og elve ikke hindrede, men tværtimod begunsti
gede en offensiv. Berømt er slaget på den tilfrosne Åsunden sø i januar
1520, hvor Sten Sture den Yngre faldt, og Daniel Rantzaus lange felttog
mod Östergötaland i vinteren 1567-68.
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Det middelalderlige Skanderborg Slot blev ombygget og udvidet i
Frederik Il’s tid, medens Christian IV senere anlagde voldene og bastio
nerne. På billedet i Resens Atlas ses slottet, som det så ud o. 1670. Går
vi ind i slottet for neden til venstre, møder vi først vindebroen, passe
rer derefter staldgården (nr. 7), opkørslen til slottet (nr. 9), går gennem
porten (nr. 10) til borggården (nr. 11). Slottets største tårn (nr. 12) kal
des „det store klokketårn, tilforn et fangetårn“. Det har også båret nav
net „det hvide tårn“ og må være identisk med slottets middelalderlige
kernetårn eller barfred. Da dette billede blev tegnet, havde slottet set
sin bedste tid. De enevældige konger interesserede sig ikke meget for
deres jyske slotte, og i løbet af det 18. århundrede blev Skanderborg ned
revet på nær slotskirken og et enkelt tårn. (Det kgl. Bibliotek.).

lige spor af, at borgvoldens sider har været sat med huggede sten
af betydelig størrelse; alt det øvrige er nu blot en kratbevokset grus
hob, kun disse forsvarlige stenvægge har holdt ud, hæver sig endnu
næsten fire alen over vandet i graven.49
Behørigt udstyret afgav gravene et fortrinligt værn. Det var en
alt andet end hyggelig stilling, selv om man var nok så mandstær
ke, at færdes derudenfor uden læ og dækning, medens kugler og
pile peb og suste fra voldens besætning. At tage tyren ved hornene
og storme broen var sjældent tilrådeligt, medmindre man havde
nok af mandskab at ofre, thi denne adgang var i reglen den bedst
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beskærmede. Så var det snarere et forsøg værd, om man ikke ved
nattetide kunne få lavet et vadested, opkastet en dæmning eller
slæbt flydebroer til, så at man kunne komme over på et svagt punkt.
Allerbedst var det, når om vinteren kulden blev forbundsfælle og
slog isbro over. Gjorde så angriberne deres pligt, skulle det ikke
lykkes besætningen ret længe at holde en rende åben i isen. En i
Danmark oftere anvendt fremgangsmåde var den: at lede vandet
bort af graven. Sligt lod sig gøre overalt, hvor vandstanden med
kunst var gjort høj ved opstemning, eller hvor der blot fandtes et
lavere punkt i nærheden, hvorhen vandet ved gravning kunne ledes.
Da Christian H’s tilhængere under Grevens Fejde belejrede Nyborg
Slot, tvang de det til overgivelse ved at bortlede vandet, så at gra
ven tørlagdes, og beboerne kom til at mangle drikkevand.50 Nogle
årtier tilforn sagdes lübeckerne i krigen mod kong Hans at have
anvendt samme fif under en belejring af Tranekær på Langeland,
dog uden at slottet derfor blev taget.51
Den adgang over graven, der i fredstid benyttedes, var vindebroen.
Som navnet selv angiver, var et stykke af den til at vinde eller hej
se op, en art lem, der nedladt knap bemærkedes, men opslået spær
rede som en lukket port bag det manglende broled. Det hørte uden
tvivl til sjældenhederne, at vindebro selv forekom to gange over
en og samme borggrav. Denne forsigtighed var anvendt ved det
stærkt befæstede Riberhus. Den eneste adgang til slottet var en
bro over graven, midtvejs forsynet med hejseværk til at vinde den
op. Men til yderligere sikring var brohovedet mod land omdannet
til et helt porttårn, og over porten var der anbragt en vinde, så at
man kunne hisse det nærmeste broled op og hermed afbryde al for
bindelse med land. Denne bevægelige broklap svarede tillige i form
og størrelse til porten, så at når klappen gik til vejrs, spærrede den
for og lukkede porten med det samme. Længe efter at de øvrige
former for befæstning havde tabt al betydning, vedblev man i Nor
den at bevare vindebroer som særlig hensigtsmæssige; endnu i det
18. århundrede fandtes de ved de fleste herregårde og slotte.
Bag graven lå der gerne et fæstningsværk, der alt efter omstændig
hederne dannedes af en jordvold eller en mur. Selv hvor kun ho
vedbygningen var omgivet med grave, lå huset som oftest nogle alen
inde på øen, så at dets fod kunne skærmes af volde. Det fælles navn
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Kalmar Slot i Småland er den nærmeste fæstning nord for den gamle
dansk-svenske rigsgrænse ved Brömsebro og var derfor et uundværligt
led i den svenske grænsebefæstning mod Danmark. O. 1300 blev hér op
ført en borg, der i alt væsentligt står bevaret endnu. I det 16. århundrede
blev borgen udbygget med moderne fæstningsværker - volde, runddele
osv. - De spredte huse blev bygget sammen omkring borggården, og der
blev sat spir på de middelalderlige tårne. Overfladisk set opnåede Kal
mar en vis lighed med det helt moderne Kronborg; men borggårdens til
syneladende så fornemme murværk skyldtes bemaling af de pudsede
mure og ikke stenhuggerens flid. - „Vi har stor glæde af bygninger,“ sva
rede Johan III, når det svenske rigsråd bebrejdede ham hans umådehold
ne forbrug af penge. Johans byggeri var virkelig voldsomt, men han
spredte kræfterne og måtte klare sig med billige løsninger.

for øen „voldstedet“ tyder også på denne skiks almindelighed. Det
var forholdsvis kun få gårde, der som f. eks. Marsvinsholm og Torup52 i Skåne, Egeskov på Fyn, Rosenholm og Rosenvold i Jylland
og de af Henrik Rantzau opførte holstenske gårde Wandsburg, Mel-
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beck, Redingstorp og Nüschau53 søgte deres styrke i, at bygningens
mure hævede sig lige op af graven.
Datiden synes ikke at have været ret klar over, hvilket der var
at foretrække til denne fæstningsring, mur eller jordvold. Mur var
åbenbart det dyreste, men frembød den fordel, at de stejle vægge
ved en storm ydede væsentlig hindring og kun lod sig bestige ved
hjælp af stiger. Skydeskår kunne også anbringes overalt på en mur,
i en vold derimod kun foroven. Men førte fjenden kanoner med sig,
havde muren den ulempe, at den langt hurtigere skødes ned end
den bløde vold, der roligt opfangede kuglerne i sig.
Som følge af disse forskellige hensyn vaklede man i sin dom. Det
var ikke blot ved gammeldags anlæg, at man kunne træffe ringmure
- Hälsingborg Slot var omgivet af en sådan,54 det ældre Voergård i
Vendsyssel havde en ringmur langs graven, fire alen høj på portsi
den, syv alen høj på alle de andre og fem til syv fod bred55 — men
selv på nylig opførte gårde traf man dem. Sten Rosensparre anvend
te således murbefæstning på Skarhult,56 Peder Oxe på Gisselfeld,57
os’ endnu i det 18. århundrede var der en ringmur om Tranekær
Slot, så bred, at en vogn heroppe kunne køre omkring slottet.58 Men
ved siden heraf kunne man også møde blotte jordvolde. Erik XIV
lod anlægge høje volde om Kalmar; for at få jorden til at fæstne sig,
anvendte han det middel at beså dem med sennep.59 Volde, ofte
med stakit foroven, fandtes også om Malmöhus,00 Bohus,01 Akers
hus02 o. fl. Endelig slog Frederik II ind på en mellemvej, i øvrigt
kendt tilforn, da han ved opførelsen af Kronborg lod murene udad
til være beklædt med svære, huggede sten, indadtil foret med jord
volde.03
Var man usikker med hensyn til bygningsemnet, så nærede man
derimod ingen tvivl om formen. Det var en regel, kendt fra oldti
den af, at fæstningsværker burde anlægges således, at der fremkom
indadgående vinkler, i hvilke fjenden under angrebet kunne be
skydes fra flere sider.64 Da imidlertid denne form betydeligt fordy
rede anlægget, krympede man sig ofte ved at efterkomme reglen og
overlod det til hovedbygningens hjørnetårne at afgive den fornødne
krydsild. Lige mur eller vold uden afbrydelser var da vistnok det al
mindelige ved herregårde, som de var flest; kun slotte og meget rige
herresæder søgte yderligere betryggelse.
Den fælles måde at skaffe sig denne på var ved at lade muren eller
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Borgen Hald i Midtjylland er gentagne gange blevet flyttet fra sted til
sted. Det nuværende Hald er nyt - udviklet af en vognremise fra det
18. århundrede, men voldsteder markerer de tidligere stadier. Mest kendt
er det middelalderlige Hald - sæde for Valdemar Atterdags modstander
Niels Bugge. Om borgens flytninger vidner tallene 10 og 13 - „Brattings
borg“ og „Gammel Hald“. Hovedmotivet i Resens Atlas er det senmid
delalderlige Hald, der tilhørte Viborg-bisperne. Fremtrædende er nr. 6
- fangetårnet, der blev opført af Viborgs sidste katolske biskop Jørgen
Friis. Der er endnu betydelige ruiner tilbage. Som det ofte var tilfældet,
lå økonomibygningerne adskilt fra hovedbygningen. Tallene 8 og 9 be
tegner stald og smedje, medens nr. 11 er den egentlige ladegård. (Det kgl.
Bibliotek.).
volden være buklet; men inden for dette fælles lader tre forskellige
udviklingstrin sig tydeligt påvise.
Ved synet af slotte som Hälsingborg og Kalundborg65 kunne
ingen være i tvivl om, at befæstningsmåden her var gammeldags.
Udenværket dannedes af en høj ringmur, der ovenfra set tog sig ud
3 Troels-Lund. 2
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som et knudetov, idet der med visse mellemrum var anbragt mur
tårne, på Hälsingborg ikke mindre end tolv runde og to firkantede.
Ejendommeligt for anlægget var, at muren så vidt muligt undgik
bratte drejninger og kendeligt tilstræbte at danne en kreds. Tårnene
var ifølge gammel regel anbragt i pileskuds afstand fra hinanden, så
at de to og to kunne række hinanden en hjælpsom hånd og beskyde
en fremstormende fjende i begge flanker. Men hermed nøjedes de
også og sprang ikke mere frem end højst nødvendigt, stillede sig al
drig dristig foran geleddet, beredt til enekamp. Når de brød linjen,
var det egentlig kun for som albuepladerne på en rustning at skjule
Medens der er bevaret bemærkelsesværdigt meget af den middelalderlige
by i Kalundborg, er der - bortset fra underjordiske ruiner - intet tilbage
af det engang så betydningsfulde Kalundborg Slot. Dets oprindelse må gå
tilbage til Esbern Snares grundlæggelse af Kalundborg i det 12. århun
drede; men ellers var det - som de fleste danske slotte - groet frem af år
hundreders krav om forbedringer. Det store tårn - det største i Danmark
- fungerede siden dronning Margrethes tid som arkiv for rigets doku
menter. Det kaldtes „Folen“. Det mindre runde tårn med det spidse spir
hed „Far’s Hat“. (Tegning fra det 17. århundrede i Nationalmuseet.).
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Det ældste Malmöhus var en kongsgård bygget af Erik af Pommern.
Malmös borgere ødelagde den under Grevens Fejde; men efter krigen
lod Christian III huset genopføre som en moderne fæstning tilpasset de
krav, artilleriet stillede. Der blev anlagt en beskyttende vold næsten til
taghøjde, og det firesidede anlæg fik kanontårne eller runddele i alle
fire hjørner. Alt hvad man ser på billedet - runddele, kongefløj og port
tårn - er fra Christian Ill’s tid og er det bedst bevarede eksempel på
hans borgbyggeri, der omfattede en lang række af rigets hovedfæstninger.
Byggeprogrammet blev i stor hast gennemført i hans første regeringsår Malmöhus stod færdigt i 1542 - og det udmærker sig mere ved det hen
syn, der er taget til slottenes kampkraft, end ved nogen større pragtud
foldelse. Årsagen var den trussel, man levede under i hine år, da kejser
Karl V kunne tænkes at ville tage revanche over for Danmark efter de
nederlag, kejseren og hans danske svoger Christian II havde lidt. Den
ellers så påholdende Christian III ofrede endog store løbende udgifter
på en fast besætning af lejetropper. Ved fredsslutningen med kejseren i
1544 indtrådte der en storpolitisk afspænding, og slottene kunne delvis
nedrustes. (Nationalmuseet fot.).
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et svagt punkt og yde dækning. De skrev sig øjensynligt fra en tid, da
buer og ikke kanoner bestemte fæstningsværkernes form. Selv en
så vældig fløjmand som tårnet „Far’s Hat“ på Kalundborg Slot, der
havde dobbelt højde og hjelm på hovedet, var ifølge sin bygning me
get mindre beregnet på at føre langtrækkende skyts end på at for
svare sig med pile og i værste fald, hvis fjenden fik fodfæste på ring
muren, da ved hjælp af sin højde ovenfra at stryge denne ren igen.
Så tog de nymodens tårne sig ganske anderledes ud end disse indeklemte sparebøsser. De holdt sig ikke længere tilbage som en blot
buklet del af muren. Frit og truende med deres kanongab til alle
sider lå de som en vældig undersætsig masse på hvert af de fire hjør
ner. Muren sank næsten ned til en blot spærringslænke, der kædede
dem sammen. Det var denne nye art af tårne, der under navnet ron
delles var trængt op til Norden og her under den mere hjemlige gen
givelse af navnet runddele fandt livlig udbredelse savel i Danmark
som i Sverige. Det var sådanne tårne, som Christian III f. eks. op
førte ved Malmöhus og Landskrona, Frederik II ved indgangen af
Frederiksborg, Gustav Vasa og Erik XIV ved Vadstena og Kalmar.
Ilde medtaget af fjendehånd og århundreders vanrøgt har disse sma
støtte runddele holdt ud trods de stolteste bygninger og med storm
huen trykket i panden, strittende imod med de stærke sider, ladet
tiden gå over sig. Endnu står de troligt på vagt ved Malmöhus og
ved Vadstena, endnu titter en enkelt fra Landskrona Slotsvold ud
over Sundet, endnu, efter at det gamle Frederiksborg for længst er
forsvundet, står de to runddele ved indkørselen, trængt ud mod
graven, men trodsigt på tværs af det vældige porttårn.
Hvor stærke end disse runddele kunne være - i Syvårskrigen
skræmte fire sådanne kraftige vogtere Daniel Rantzau fra angreb
på Vadstena Slot66 - så opfyldte de dog ikke alle de krav, man
med grund kunne stille til dem. Skulle de være forsvarligt bygget,
blev pladsen indvendig grumme ubekvem. I runddelene på Vad
stena er muren ti fod tyk,67 på Steinviksholm skal den have været
i 6-17,68 på Vaxholm 20,69 og på Malmöhus er i det mindste i den
venstre runddel murene den dag i dag over 25 fod tykke/0 Den
indre stue ligner her en mørk, rund brønd med en lang gang hen
til hvert af de fire vinduer. Selve fordelene affødte da betydelige
mangler; thi vel lod tårnet sig ikke let skyde ned, men hvorledes
skulle man kunne bakse med en kanon i disse smalle gange?
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Af Malmöhus’ oprindelig fire runddele står de to endnu fuldt bevaret.
Billedet - fra den østre runddel - giver et indtryk af murtykkelsen på
over syv meter. En kanon er kørt frem til skydeskåret, og i væggen ses
mindre gennembrydninger - dels beregnet til lette håndvåben, dels som
aftræk for krudtrøgen, der under heftig ildafgivning ellers ville fylde
rummet med kvælende. luftarter. Runddelenes styrke var deres svære
mure. De kunne ikke ødelægges af belejringsskytset. Deres svaghed var,
at hver enkelt kanon opererede uden støtte af andre, fordi skudvinklen
var meget smal. Det var næsten umuligt at bakse kanonen i det snævre
rum. Derfor forsvandt runddelene meget hurtigt til fordel for de åbne
bastioner, hvor en hel række kanoner kunne vende samme vej og afgive
deres skud i brede salver. (Nationalmuseet fot.).

Ganske vist bredte de sig tragtformigt hen imod vinduet, men plad
sen tillod dog kun i ringe grad at dreje kanonen, så at angriberne
snart måtte kunne komme uden for skudlinjen. Nej, så var det langt
mere hensigtsmæssigt at anbringe kanonerne i det fri, alene bag
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brystværn, hvor man kunne rette dem, som man ville, hvor ingen
var for stor eller manglede plads til tilbageløb, og hvor mandskabet
kunne komme til fra alle sider.
Således nåede man da til bastionerne, ifølge deres oprindelse
jordbyggede hjørnetårne uden tag, fuld jord eller med kassematter
for neden og skytset kun anbragt for oven. De var en simpel følge
af de forbedrede kanoner; thi her som tidligere havde skytset været
det fremaddrivende i udviklingen. Medens murtårnene havde svaret
til den tid, da man brugte pile, og en kanon kun var en bøsse, rund
delene til forskellen mellem kanon og gevær, så fremkaldtes bastio
nerne af de stedse voksende kanoner, hvem pladsen i runddelens
gange blev for trang, og mod hvis skud ingen mur kunne stå sig.
Så vidt man ved, anvendtes bastioner først i Frankrig i slutningen
af det 15. århundrede. I deres ældste form var de ikke led af muren
eller volden, men selvstændige værker foran denne, især brugelige
hvor det gjaldt at dække en port mod fjendtlig ild. I deres ældste
form vides de dog ikke at være nåede op til Norden. Men snart ef
ter begyndte man at anbringe dem som knudepunkter i selve vol
den, og under denne nye skikkelse vandrede de Europa rundt som
en yderst vigtig forbedring i befæstningsvæsenet.71
Det er af interesse at lægge mærke til deres navn i datidens sprog.
Der er ikke det allermindste, der kunne tyde på, at opfindelsen skul
le være sket i Norden. Ikke desto mindre blev de bekendt overalt
under et nordisk navn, som de tiltvang borgerret i alle de europæi
ske sprog. Hvor de kom frem, kaldtes de nemlig for „bolværk“,
hvad der sikkert nok er et ord af nordisk rod og betyder plankeværk,
palisadeværk. Måske har man alt fra normannernes tid brugt at
anbringe stærke palisadeværker foran portene, og bastionerne har
da arvet både disse værkers plads og navn. Måske har man beklædt
de ældste bastioner med planker og derved givet anledning til nav
nets overførelse. Men hvilken end grunden monne være, vist er
det, at det nordiske ord brød ind i alle de europæiske sprog. I det
15. århundrede kom det frem i tysk som bollwerk,12 på engelsk
kaldtes bastion for bulwark, på russisk: bolverk, polsk: bolwark.
På fransk omdannedes ordet til boulevard, på italiensk blev det til
buluardo, spansk: baluarte, latin: bolevardus (forekommer først
år 1483). Kun et eneste sprog ydede nogen modstand, det var det
franske. Ved siden af benævnelsen boulevard, som ganske vist var
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Af Kronborgs befæstning er det kun den indre kæde bestående af fire
store, indbyrdes forbundne bastioner, som skriver sig fra Frederik H’s
tid. De ydre værker - kaldet Kronværket - blev først opført i anden halv
del af det 17. århundrede. For øvrigt er det ikke korrekt, når TroelsLund side 125 fortæller, at Krogen slot blev nedrevet for at give plads for
Kronborg. Senere undersøgelser har godtgjort, at næsten hele det gamle
Krogen indgår i Frederik H’s slot; men Krogen er helt dækket af Kron
borgs sandstensbeklædning. (Nationalmuseet fot.).

den hyppigste, opstod der også det hjemlige navn bastion eller ret
tere bastilion, et lille hus (af bastille).73 I det 17. århundrede, da
Ludvig XIV’s krigskunst blev den toneangivende, og franske be
nævnelser for krigsvæsnets enkeltheder fortrængte alle andre, træng
te også ordet bastion igennem og fordrev sin medbejler fra de eu
ropæiske sprog. I moderne fransk minder endnu navneJ boulevard
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- en beplantet gade, hvor før har været vold - om ordets tidligere
forekomst og betydning.
Til Norden nåede sagen selv, under begge benævnelser, vistnok
først i begyndelsen af det 16. århundrede. Da imidlertid ordet
„bolværk“ kun lidet var skikket til hos nordboere at vække begre
bet om en jordfast skanse, foretrak man her ubetinget den franske
benævnelse „bastion“. Udtalt som postej vakte dette ord just erin
dringen om noget rundt, fast og mørkladent, og denne benævnelse
holdt sig derfor hårdnakket i det 16. århundrede, om end de indforskrevne bygmestre nok så meget kaldte bastioner for bollwerk.7*
De første postejer, der omtales i Norden, var vistnok de to, der
fandtes på Krogen år 1559.75 Da dette slot senere afløstes af Kron
borg, og fæstningsværkerne skulle udvides til en regelmæssig firkant,
synes dog Frederik II ikke at have været klar over bastioners for
trin. I hvert fald gav han befaling til at bygge runddele i de to andre
hjørner. Især ud mod søsiden krævede værket meget arbejde. Et
skib måtte sænkes, og „stenkister“ opføres til værn om grunden som
forposter mod bølgeslag og isgang. Midt under arbejdet fik imidler
tid bygmesteren afsked, og kongen synes med det samme at have
skiftet sind. Runddelene kappedes af foroven, tildækkedes med jord
og brystværn, så at de omdannedes til blotte kassematter i to nye
postejer.76 I strid måske med skytsets fordringer, men i fuld over
ensstemmelse med den henrivende udsigt lod så Frederik II såvel
på „Ridderpostejen“ som på „Strandpostejen“ opføre to nydelige
sandstenspavilloner, bestemt til lysthuse for kongen og hans gæster.
Kronborg synes at have været den eneste større fæstning i Dan
mark, der i det 16. århundrede udstyredes med bastioner; end ikke
Københavns volde blev forsynet hermed.77 I Sverige derimod fulg
te Johan III fuldt så godt med tiden som hans nabo mod syd, og
allerede år 1572 var han ivrig for at befæste Kalmar by med poste
jer, medens slottet selv måtte nøjes med at få sine runddele forbed
ret.78 Hvad der har særlig interesse er, at Johan III, rimeligvis vej
ledt af sine italienske bygmestre, her anvendte den for nylig i Italien
opfundne anlægsmåde. Medens de franske bastioner var buttede ud
vækster på volden, enten ligefrem runde eller lidt spidst udløben
de - den sidste form havde endnu de på Kronborg79 - så lignede
Kalmars postejer hellebardblade, med to lange, smalle flige til hver
side og kun ved en tynd hals landfaste med volden,80 en italiensk
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forbedring, hvorved man for det tilfælde, at fjenden erobrede ba
stionen, søgte at sikre sig mod, at volden skulle blive taget med
det samme.81 Også slottet Wittensten i Estland lod Johan III befæ
ste med bastioner.82 Men til disse tre kongelige anlæg: Kronborg,
Kalmar og Wittensten og så nogle ganske få herregårde83 indskræn
kede vistnok også anvendelsen af bastioner sig i det 16. århundrede.
Først i det følgende århundrede blev de almindelige.
Vi har betragtet ringmurens og voldens form, tilbage står endnu
blot deres højde. Denne overgik betydeligt, hvad man efter nutidens
begreber skulle vente, idet den var bestemt til brystværn ikke blot
for mandskabet, men for selve hovedbygningen. Det var da ikke ale
ne på gamle slotte, som Kalundborg og Hälsingborg, at man så høje
mure; mange nymodens anlæg gav dem intet efter. Ved Malmöhus84
og Spøttrup85 i Jylland er der tydelige spor af, at volden har nået
op omtrent til bygningens tagskæg, et fortrinligt værn i en tid, hvor
man kun brugte at skyde lige ud med kanonerne og aldrig bueskud,
en trist og trang udsigt fra vinduerne i den indespærrede hovedbyg
ning.
Det var klart, at hele udenværket udgjorde en overordentlig vig
tig del af befæstningen, på hvis forsvar de belejrede sikkert ville ofre,
hvad der stod i deres magt. Men det var dog kun ved de tarveligst
befæstede gårde, at man ved at trænge over graven og erobre vol
den eller muren, straks kunne komme hovedbygningen selv til livs.
Som ovenfor omtalt, var mange gårde omgivet af flere grave - om
Timgård i Jylland86 og på landsiden af Aranäs ved Vänern87 var
der endogså tredobbelt grav - og i reglen var det netop de anse
ligste borge, om hvilke det gjaldt, at man ved at komme over gra
ven og op på muren kun havde opnået lidt. Det, man nemlig her i
så fald havde erobret, var kun, hvad der ved mange gårde forud lå
ganske blottet: ladegården. Hvor denne var indoptaget med i be
fæstningen, udgjorde den gerne et selvstændigt udenværk, der
måtte tages, førend man kunde komme til at angribe den egentlige
borg. Den bar derfor det betegnende navn: forborgen (fransk:
faubourg).
De fordele, der opnåedes ved erobringen af forborgen, var højst
forskellige. Det kan ikke nægtes, at enkelte gårde var anlagt ufor
sigtigt, så at forborgens fald rimeligvis ville blive skæbnesvangert
for selve hovedbygningen. Mangel på evne til at bestride de store
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omkostninger, måske også hensynet til det dagligdags bekvemme,
havde stundom tilbagetrængt forsvarets strengere krav. Selv ved en
så stærkt befæstet gård som Fårevejle på Langeland, hvor disse hen
syn ikke havde fået lov til at gøre sig gældende, ser det, i det mindste
for en nutids betragter, ud, som om borggården måtte være alvorligt
truet, når den omgivende ø var i fjendernes hænder. I læ af lade
gårdsbygningerne kunne de her komme hovedbygningen tæt på li
vet; den indre grav var kun smal, og hvis der gjordes udfald, dan
nede nu porttårnet et fast værn og støttepunkt for selve fjenden.88
Anderledes stillede sagen sig andetsteds. Ved Hesselager på Fyn
var således det syn, der åbnede sig for angriberne, når de sejrrigt be
steg forborgens vold, kun lidet opmuntrende. Vejen fra den yderste
vindebro - længst til venstre på hosstående billede - til den indre
ved borggårdsgraven var en eneste fæstningsrække: først to jævnsi
des liggende bygninger, hver på tvende stokværk, så et svært, otte
kantet tårn, alle bemandet og i stand til kraftigt forsvar, hver især
at tage, førend der kunne være tale om at komme over til borggår
den.89 På Bohus Slot havde man drevet det så vidt med adskilte in
delukker, at man skulle gennem syv porte eller over syv volde og mu
re, førend man endelig nåede op til „Far’s Hat“ og „Mor’s Hue“,
slottets to hovedtårne.90

Borgen selv, hovedbygningen, dannede naturligvis forsvarets egent
lige kerne. Dens form havde i tidernes løb gennemgået en mærkelig
udvikling, hvis enkelte trin ikke blot den gang stod tydelige, men
endnu den dag i dag med sikkerhed lader sig bestemme. Vil vi have
et klart indtryk af udviklingens yderpunkter, behøver vi blot at be
tragte de to levende talsmænd, som en gunstig skæbne har bevaret
os side om side: Hälsingborgs „ Kärna“ og Kronborg. Nu er de begge
gamle, i det 16. århundrede hilste Sundet her på den ældste og yng
ste i hele flokken.
Den bygningsmåde, som Hälsingborg Slot repræsenterede, var
kun lidet sammensat. Når man nu ser det svære tårn, der fra bakken
syner vidt ud over søen, tænker man sig det uvilkårligt som resten af
et hele, slutter fra, hvad der står, til storheden af det, der her er
sunket i grus. Med urette. Selv i sin velmagt har Kärnan stået enligt,
kun omgivet af ringmure og mindre bygninger, der ved siden af
den tog sig ubetydelige ud.91 Det er denne bygningsvis, som kendtes
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Hesselagergård på Sydøstfyn er i flere henseender et af den danske re
næssances mest interessante bygningsværker. Bygherren var Johan Friis Christian Ill’s kansler og uden sammenligning den mest fremtrædende
statsmand ved århundredets midte. Det var ham mere end nogen anden,
der befæstede den danske statsmagt i ligelig balance mellem kongen og
det adelige rigsråd. Privat var han en stor jorddrot med interesse for de
nye kulturelle strømninger. Hesselagergård blev påbegyndt som et enkelt
stenhus - ikke ulig Glimmingehus, men efterhånden som opførelsen skred
frem ændret i overensstemmelse med tidens idealer. De høje gavle er in
spireret af italieneren Serlios bøger om arkitektur. Det var således kon
gens kansler snarere end kongen - den sparsommelige, fantasiforladte
Christian III selv, der først indførte renæssancearkitekturen i dens mere
pragtglade udformning i Danmark. Hesselagergård må være fuldført se
nest o. 1550 - omtrent på den tid, da Christian III påbegyndte sin nye
kongefløj på Københavns Slot, den eneste pragtbygning, han efterlod
sig. (Akvarel i Nationalmuseet. Se også billedet side 75.).
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så godt fra Frankrigs og Tysklands ældste borge: I midten et mæg
tigt tårn, borgherrens bolig. Men kun et par rum heri til beboelse.
Resten: vagtstue, forrådskamre, fængsel. Alt var fra øverst til nederst
indrettet på forsvar, beregnet på, når stigen var trukket op og dø
ren stænget, at kunne udholde en langvarig belejring bag disse favnetykke mure. Udenom og ofte i god afstand fra dette tårn løb så
ringmuren. I borggården derimellem eller langs ringmurens inder
side, kun med halvtag over sig, lå spredt en mængde småbygninger,
bryggers, bagers, kornhus, rum til besætningen o. s. v., alle som på
springet til at forsvare muren, men i ærbødig afstand fra det mægti
ge hovedtårn.92 I sin simple, naturlige ordning lignede det hele
en forstenet lejr, høvdingestadet i midten, derom hæren i ring, på
vagt og i hvile, hver mand selv i søvne støttende sig til skjoldet.
I Frankrig kaldtes sligt et tårn for „donjon“, i Tyskland med det
gamle navn „Bergfried“. I Norden synes man at have haft tilbøje
lighed til at benævne det „kærne“, hvad enten nu herved sigtedes til,
at det udgjorde befæstningens inderste og vigtigste del, eller til dets
lighed med en smørkærne. I sidste tilfælde må navnet have passet
bedre til et tårn, der som Stockholms „kærne“ var rundt,93 end til
Hälsingborgs, der er firkantet. Benævnelsen „Far’s Hat“ derimod,
der oftere kommer igen, var vistnok blot en spøgefuld hentydning
til tårnets tagform og anvendtes i hvert fald ikke alene om hoved
tårnet, men også om tårne i ringmuren.94 I denne stil: en kær
ne bag ringmur, vides foruden Hälsingborg og Stockholm tillige
Gurre, Laholm, Skanör og Åhus Slotte95 at have været opført. Må
ske var også „Gåsetårnet“ på Vordingborg og tårnet „Folen“ på Ka
lundborg Slot96 oprindeligt „kærner“, der dog, ved senere opførelse
af andre bygninger foruden, havde tabt deres alt beherskende præg.
I det 16. århundrede tilfredsstillede imidlertid disse tårnborge ikke
længere. Flere af dem forfaldt eller nedbrødes, således Gurre, hvis
sten blandt andet endte i Helsingør, hvor de anvendtes til skorste
ne.97 Andre ombyggedes, som Stockholm Slot. Kun ganske undta
gelsesvis opførtes der endnu bygninger af denne gamle art. De mær
keligste var Viborg Fäste i Finland, Vaxholm ved indløbet til Stock
holm og det såkaldte Valkendorfs Tårn i Bergen. Ved dem alle tre
var der dog særlige omstændigheder, der på en måde atter ophæve
de deres betydning som „kærner“. Viborgs faste tårn var omgivet af
en ringmur, der i den grad var belemret med husrum, at den snarere
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Blandt de få helt bevarede tårne fra danske middelalderlige borge er
Kärnan i Hälsingborg det kendteste. Dets alder er uvis; men sandsynlig
heden taler for, at det er opført af Valdemar Atterdag. - Billedet er
fotograferet af Peter Elfeldt, der o. 1890 har indfanget den sommerlige
turist-atmosfære omkring stenkæmpen. Få år senere blev tårnet under
kastet en nødvendig, men ret ufølsom restaurering.
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måtte kaldes en husrække end en mur.98 Vaxholm lignede mest en
„runddel“ og skulle vistnok kun i yderste nød gøre tjeneste som bo
lig.99 Valkendorfstårnet endelig var ganske vist bygget som afløser
for et ældre og indrettet helt som hovedbygning: fængsel forneden,
beboelse foroven, vagtstue og plads til kanoner.100 Men til dagligt
hold behøvede det ikke at anvendes således, thi lige overfor i borg
gården lå den gamle, rummelige Håkonshal med dens sal og kar
napper, fruerstuer og flere andre bygninger.101 Det var lutter vid
nesbyrd om, at tårnet, som det hævede sig dér, beherskende bryggen
og vågen, ikke var bestemt til at være hele slottet, men kun dets yp
perste værn, bygget med nymodens kunst og gammeldags omsigt.
Hovedmanglen ved „kærnerne“ var deres grumme begrænsede
plads. Man kunne stille nok så ringe krav til bekvemmelighed og
hygge, i sligt et cellefængsel lod de sig ikke tilfredsstille, mindst når
besætningen, hvad forsigtighed krævede, altid skulle være til stede
i behørigt antal. Rummet måtte udvides, men hvorledes? Man kun
de enten gøre den egentlige kærne højere og større — Hälsingborgs
Kärna, der er yderst anselig og tidligere vistnok har været mindst
tyve fod højere,102 er uden tvivl en af de mægtigste bygninger i sin
art i Norden - eller også kunne man opgive den gammeldags, runde
eller firkantede form og udvide bygningen ved at brede den til siden,
med andre ord: forandre tårnet til et hus.
Denne fremgangsmåde var åbenbart den mest hensigtsmæssige.
Det var også den, der blev den sejrrige. „Valkendorfstårnet “ viser
os ligesom en overgangsform mellem kærnen og huset. På rent ud
vortes vis har her en udvidelse fundet sted, idet bygningen består af
to i hinanden indbyggede tårne, efter hvad der siges opført af Valkendorf og hans efterfølger, Erik Rosenkrantz, i hvert fald vistnok
byggede med kortvarigt mellemrum. Følgen er blevet, at dobbelttarnet allevegne fra set syner som hus. Men den forvandling, som her
fremtræder på blot udvortes måde og med tilfældighedens præg, var
langt tidligere alt blevet gennemført andetsteds med fuld bevidst
hed. Det ypperste minde, som endnu står tilbage om det til aflangt
hus udvidede tårn, er sikkert Glimminge i Skåne. Dette faste hus er
opført 1499 af Jens Holgersøn Ulfs tand, bygget af svære sandsten,
hele huset 100 fod langt, 40 fod bredt og 87 fod op til gavlspidser
ne.103 Et par mils vej derfra ligger Örup, lidt mindre end Glim
minge, men lignende dette, opført af kampesten så vidt vides af sam-
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Medens det senmiddelalderlige Krogen som en anden fugl Fønix genop
stod som det splinternye Kronborg på Øresunds sjællandsside, fik det æl
dre søsterslot Hälsingborg lov til at gå forfaldet i møde, skønt man ikke
opgav borgen som fæstning. På billedet i Hogenberg og Brauns „Theatrum Urbium“ er tårn og ringmur endnu intakt; men murkronerne er
begyndt at smuldre. I det 17. århundrede blev murkronen på Kärnan
nedrevet, idet man brugte det kullede tårn som fundament for kraftige
kanoner. Den middelalderlige ringmur havde da mistet enhver betyd
ning. Kärnan kom i kamp sidste gang den 29. oktober 1658, da Karl
Gustavs flåde - støttet af landbatterier på begge sider af sundet - søgte
at hindre den nederlandske flåde i at undsætte det belejrede Køben
havn. (Det kgl. Bibliotek.).
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me bygherre.104 Forskellen mellem de gamle firkantede tårne og
disse huse lå alene i størrelsesforholdene. Når længden blev større
end højden, blev tårnet til hus. I ydre udstyr dermod var de vistnok
temmelig ens. I reglen lignede de deres kirkelige forbilleder, de
almindelige landsbykirketårne i Danmark. Det er sikkert sådanne
„huse“, vi må tænke os opkaldt i alle de mange slotsnavne, der endte
på hus (Riberhus, Ålborghus osv.).
Fordelene ved disse huse var betydelige. Man behøvede nu ikke
længere at nøjes med et enkelt rum i hvert stokværk. Der kunne ind
rettes flere, alt efter bekvemmelighedens krav. Og desuden ind
vandt man i øverste stokværk plads til en stor sal, der, hvad enten
det så gjaldt fest eller forsvar, ypperligt lod sig anvende. Men en
mangel hæftede der ved den nye bygningsform: overblikket tabtes.
Tidligere havde man fra hver enkelt stue kunnet holde øje til alle
kanter. Nu indskrænkedes dette alene til det øverste rum. Stod man
i en af de nedre stuer, kunne fjenden være i lag med den modsatte
gavl, uden at man anede det. Vende tilbage til det gammeldags af
denne grund gik ikke an; men afhjælpes måtte manglen. Den lod
sig bøde, såfremt man på én gang kunne forbedre udkigget og sam
tidig skærpe forsvaret, så at, selv om et angreb først sent blev opdaoet, det hurtigt kunne mødes med fordoblet kraft. Begge disse goder var opnåelige, såfremt man anbragte et lille udhængstårn i hvert
af bygningens fire hjørner. Højt nok oppe til at være dækket nedad
til, kunne man fra disse murede karnapper have udsigt til i det
mindste to sider ad gangen, og hvis fjenden stormede modtage ham
med dobbelt krydsild. Turde man tillige anbringe et skydehul
ned efter, kunne man herfra forstyrre hvert forsøg på at benytte
bygningens hjørner — dens mindst beskyttede parti — til læ eller an

grebspunkt.
Sådanne firkantede huse med et horn i panden mod hvert hjørne
blev da naturligt det næste led i rækken. I Frankrig havde huse med
slige småtårne (tourelles) længe været i brug og var velkendte un
der navnet manoirs.20^ Til Norden synes de først sent at være nået.
De ypperste eksempler på denne bygningsart her er Örbyhus og Vik
i Uppland og Bergkvara i Småland.100 De to sidste er begge opført i
slutningen af det 15. århundrede og altså ældre i år om end yngre i
art end de ovenomtalte repræsentanter for de slette og rette sten
huse. Alle udmærkede de sig ved deres kække, trodsige ydre, der ikke
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Glimmingehus blev bygget i årene omkring 1500. Bygherren var den
kampglade rigsadmiral Jens Holgersen Ulfstand, og bygmesteren var
westfaleren Adam van Düren. I modsætning til andre herregårde i Nor
den har Glimmingehus ikke bare i det ydre, men også i det indre bevaret
sit præg fra opførelsen. Da huset forekom ejerne for umoderne og uprak
tisk, undgik man ombygninger og flyttede i stedet til en nyopført fløj,
medens det gamle hus alene blev brugt til magasinbygning.
4 Troels-Lund. 2
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Bergkvara i Småland var et senmiddelalderligt stenhus, der i det 16.
århundrede tilhørte den svensk-danske adelsslægt Trolle. - Billedet
stammer fra Suecia antiqua et hodierna - Sverige fordum og i dag, et
billedværk svarende til Peder Resens „Danske Atlas“ (se bind i side 82),
der blev udarbejdet af den svenske ingeniørofficer Erik Dahlberg (16251703). Dahlberg, der er kendt bl. a. for sin deltagelse i Karl Gustavs krige
mod Danmark, nåede - i modsætning til sin danske samtidige - at få
værket i trykken, og det giver et alsidigt, men også noget opstadset billede
af stormagtstidens Sverige.
lidet forøgedes ved deres uforholdsmæssige højde. På Vik skal der i
sin tid have været ikke mindre end elleve stokværk, Berkvara var
80 fod højt og kun 68 fod langt. Ejendommelig for disse to var også
den gamle om „kærnerne“ mindende måde at dække indgangen på.
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Gården Vik ligger i Uppland ved Mälaren. Den nævnes første gang i
1521, da Gustav Vasas tilhængere belejrede borgen under oprøret mod
Christian II, og den er vistnok ikke meget ældre. I det 16. århundrede
tilhørte Vik medlemmer af den indflydelsesrige højadelige slægt Bielke.
Medens Bergkvara ligger i ruiner, og Örbyhus, der også var et stenhus
med hængende hjørnetårne (se side 124) har ændret ydre ved voldsomme
ombygninger, står Vik endnu i dag bevaret som et simpelt senmiddel
alderligt stenhus - dog noget romantiseret takket være en restaurering i
1860-erne. (Suecia antiqua et hodierna.).

Døren sad højt oppe på huset, øjensynligt beregnet på, at man efter
at være steget op ad den løse trappe skulle kunne trække denne op
til sig og dermed afspærre al adgang. Denne sidste bygningsskik
fulgtes endnu i det 18. århundrede i det sydlige Gotland.107
2. 4*
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Hillerødsholm hørte til Birgitte Gøyes fædrene arv, som hun medbragte
i ægteskabet med rigsadmiralen Herluf Trolle. Vistnok i slutningen af
1550-erne opførte han en ny hovedbygning i form af to sammenbyggede
gavlhuse med to trappetårne. Denne bygning ses til højre. - En af Frede
rik II’s første regeringshandlinger var i 1560 at indgå et mageskifte,
hvorved han opnåede at få Hillerødsholm - snart kaldet Frederiksborg,
mod at Herluf Trolle overtog Skovkloster ved Næstved - siden kaldet
Herlufsholm. Slottet blev den jagtglade konges yndlingsresidens. Han
lod grave kanaler, så en sø kunne stemmes op omkring holmene. På
mellemholmen - midt i billedet - byggede han en kirke og et stort hus til
køkken, sølvkammer m. v. Også bygningerne langs den endnu bevarede
„staldgade“ til venstre er Frederik II’s værk. I det høje hus var der latin-
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skole. De to lave, runde tårne har et vist fæstningspræg, men er dog meget
spinklere end Christian Ill’s runddele. Endelig blev Herluf Trolles ho
vedbygning ombygget, forsynet med nye gavle, kviste osv. Over alle vin
duer anbragte man hjortegevirer som for at understrege Frederiksborgs
karakter af et jagtslot.
Dette maleri, vistnok udført af Jan van Wijk, viser slottet, som det tog
sig ud ved år 1600.1 forgrunden ses Christian IV under en jagt. Han var
født på Frederiksborg i 1577. Som sin fader elskede han stedet, men satte
åbenbart ikke synderlig pris på slottet, idet han allerede o. 1600 påbe
gyndte nedbrydningen af de endnu så unge bygninger for at opføre det
Frederiksborg, vi kender i dag. Ved 1625 standsedes byggeriet; da var
hovedslottet og mellemholmen helt fornyet. (Maleri på Gripsholm.).

54 • Herregårde og slotte

Husets udvikling var begyndt, men langtfra til ende. Trangen til
udvikling gjorde sig bestandig indefra gældende og drev ustandse
ligt på. De fire vordende lemmer, som her var antydede i husets
hjørner, skulle vokse fuldt ud og til sidst ende som vældige, jordfaste
hjørnetårne. Huset selv skulle uddybes og spaltes i midten, indtil
det endelig stod der som fire tydeligt adskilte længer. Udviklingen
skulle ikke standse, førend huset var blevet til gård.
Det var hele denne udvikling fra hus til gård, som i Norden med
stigende fart gik for sig i det 16. århundrede. På afstand set lader
udviklingens trin og deres rækkefølge sig nogenlunde sondre; van
skeligere faldt dette vistnok i tiden selv. Thi det var netop det ejen
dommelige og tiltrækkende ved denne bygningernes vækst, at den
foregik uophørligt. Intet parti fik lov til helt at afblomstre og visne,
medens kræfterne gik andetsteds hen. Der var samtidigt liv overalt.
Langt ned i det 16. århundrede vedblev man prøvende at genopta
ge de opgivne former for om muligt at vinde frem til en bedre. Dette
lyslevende giver sig særlig til kende i overgangen fra huset til går
den. Hvilken form der sejrede, er der ingen tvivl om. Men ved siden
af sejrherren fremtræder der andre, højst mærkelige former, for
søgsarter, sideskud, medbejlere, som ikke vandt prisen. Vi får gen
nem disse et indblik både i artens tilbliven og det væld af kræfter,
der her var oppe, hvor meget der måtte gå til spilde, for at ét kunne
blive til.
Thi det var klart, at et hus kunne leddeles på mange måder. Der
var først den simple måde: at flække det på langs. Med andre ord,
når der var trang til mere plads, end det ene hus afgav, kunne man
jo bygge to huse side om side, hvert selvstændigt med eget tag, men
med langsiderne sammenvoksede, så at disse dannede en fælles brand
mur mellem begge. Herved måtte vel hvert hus give afkald på en
side vinduer, men des færre ydermure blev der også at forsvare. Og
hvilken fordel når fjenden beskød huset fra den ene side, blot at be-

Det dobbelte gavlhus i bindingsværk kaldet „Provstegården“ i Haderslev
var ifølge sin byggeindskrift over porten til venstre opført i 1591. Det
blev nedrevet i 1880-erne. Portbjælken gik i arv til efterfølgeren på ste
det; men ellers har vi kun dette tidlige fotografi tilbage, som kan give
et vagt indtryk af den meget monumentale bindingsværks-facade. (Fot.
på Nationalmuseet.).
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høve at bringe kvinder, børn og forråd over til den anden! Kuglerne
skulle vel give tabt mod den vældige brandmur i midten.
Denne bygningsmåde ligger nutiden noget fjern. Enhver vil nu
tildags også straks blive opmærksom på dens mangel: vanskelighe
den ved at skaffe afløb og holde fugtigheden borte i den dybe tag
sænkning mellem de to huse. Men for datiden lå netop denne hus
form nær; man havde den daglig for øje. Hvad var den nemlig an
det end to købstadhuse med gavl mod gaden, der var rykket hinan
den så tæt på livet, at gyden mellem dem var forsvundet og de selv
sat side mod side. Sligt så man jo så tit i større byer. Et enkelt eks
empel, endog i bindingsværksbygning, har holdt sig smukt ned til
vore dage i „Provstegården“ i Haderslev, opført 1591. I de danske
købstæder nordefter var man vel begyndt at fravige hele denne byg
ningsskik og nu at lægge husene med langsiden mod gaden. Men i
Sønderjylland holdt den gamle bygningsvis sig. Og i Holsten og Tysk
land var den eneraadende.
Det var da intet under, at datiden forsøgte denne form for slotsog herregårdsbygning.
I Danmark blev opførelsen af tvillinghuse meget yndet. I denne
stil byggede Frederik II sit Frederiksborg,108 Peder Oxe Tølløse på
Sjælland og Frans Brockenhuus det stærke Egeskov på Fyn. Pen
ningby i Uppland109 og Svaneholm i Skåne110 synes også at være
bygget på samme vis.
Og lige så naturligt faldt det, at man sydefter, hvor man f. eks. i
Flensborg havde hele gader af sammenbyggede gavlhuse for øje, gik
videre og drev det til trillinghuse. Da Frederik II’s broder hertug
Hans den yngre år 1582 efter deres fælles farbroder, Hans den Æl
dres død var kommet i besiddelse af det gamle Ryd Kloster syd for
Flensborg Fjord, indrettede han sig ret efter hjertens lyst. Han rev
den gamle klosterbygning ned, dæmmede op for en bæk, så at den
kom til at danne en indsø over den fordums klostergrund, og på en
holm i denne sø opførte han så Glücksburg i form af et trillinghus.
Huset blev bygget så fast og stærkt som muligt med et tårn i hvert
hjørne og lutter hvælvede rum i de tre nedre stokværk.
Henrik Rantzau, der gerne overgik ikke blot andre, men, om
muligt, sig selv, opførte i Holsten to bygninger af samme art.
Nüschau som trillinghus,111 men sit ypperste herresæde Breiten
burg som - femlinghus.

Tvillinghus • 57

Breitenburg i Holsten er opført af Johan Rantzau - feltherren fra Gre
vens Fejde — og hans søn Henrik. Den ældste del af hovedbygningen er
de fem sammenbyggede gavlhuse. I betragtning af, at Breitenburg var
en herreborg og ikke noget kongeligt slot, var det usædvanligt stærkt be
fæstet. Voldgraven var næsten tredive meter bred, den kratbevoksede
vold tyve meter høj. Desuden havde Breitenburg to regulære runddele,
hvilket var ukendt på danske herregårde. Det er da også bemærkelses
værdigt, at gården tålte en langvarig belejring, da Wallenstein i 1626
rykkede ind i hertugdømmerne, mens den jyske adel opgav enhver tanke
om modstand. I regulær krig var de tårnprydede danske herregårde næ
sten værdiløse. (Res Gestae Frederici Secundi.).

Men et hus kunne jo også udvides på tværs. Her var i så fald in
gen form så naturlig og nærliggende som den fra kirkerne vel be
kendte korsform. På denne måde fremkom der ganske vist en mæng5 Troels-Lund. 2
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Når man tager i betragtning, at dronning Margrethe ved en forordning i
1396 forbød adelen at bygge tårne og stenhuse, fordi der kom „så umåde
liden ret“ af disse private fæstninger, er det ganske ejendommeligt, at
den ældste velbevarede danske borg skriver sig fra hendes tid. Forklarin
gen må være, at Gjorslevs bygherre var Roskildebispen Peder Jensen
Lodehat, dronningens kansler og nærmeste medarbejder gennem mange
år. I sådanne tilfælde kunne hun nok tillade sig at se bort fra forbudet.
Næsten uforklarlig er borgens ejendommelige grundplan. Omkring det
traditionelle tårn er rejst fire fløje i korsform. Det kan ikke have styrket
borgens kampkraft, idet der herved er opstået flere „døde vinkler“ for
de skytter, der skulle forsvare tårnet, og dog er Gjorslev tænkt og udført
som en fæstning; der har været murkroner, hvor der nu er pyramidetag,
og der er endnu bevaret et enkelt skydeskår i den tykke mur.
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Ibstrup var i Frederik II’s tid en jagtgård. Christian IV byggede i årene
1609 til ca. 1620 et lille slot, der mindede noget om Rosenborg. Under
Københavns belejring led det hårdt under indkvartering af DalkarleRegimentet; men slottet blev restaureret efter krigen og af Christian V
omdøbt til Jægersborg. Her opholdt kongerne sig, når de drev jagt i
Dyrehaven. I midten af det 18. århundrede blev det moderniseret med
henblik på den da så stærkt yndede parforcejagt; men allerede i 1761
besluttede man at nedrive hovedbygningen. Nogle af slottets udbygnin
ger indgår nu i Jægersborg kaserne. (Resens Atlas.).

de ydervægge, men til gengæld lod krydsild sig næsten overalt an
vende. I denne stil byggedes meget tidligt Gjorslev på Sjælland. Den
valgte form stod her uden tvivl i forbindelse med, at den bygherre,
der alt i det 15. århundrede havde grundlagt bygningen, var en bisp,
2- s
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Man kan sige meget om renæssancens herregårde, men et udtryk som
„yndig“ vil dog kun passe på de meget få. Lystrup i Sydsjælland er
iblandt dem. Gården er jævnaldrende med Kronborg og et af de første
steder, hvor den danske version af nederlandsk renæssance - røde mur
stensmure brudt af dekorative sandsten - er bragt til udfoldelse. Lystrup
var befæstet, men forsvaret har ikke fået lov til at dominere den lille
spinkle hovedbygning. Bygherren Ejler Grubbe hørte da også til de
adelsmænd, der foretrak lærde studier og en civil karriere fremfor krige
risk håndtering. Han døde som rigets kansler - dvs. en slags justitsmini
ster- i 1584. (Niels Elswing fot.).
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Christian Ill’s kansler Johan Friis hørte til de store godsejere med gårde
flere steder i riget. Foruden sin fynske residens Hesselager (se side 43)
byggede han to sjællandske, nemlig Hagestedgård i nærheden af Holbæk
og Borreby ved Skælskør. Af hans bygning på Hagestedgård er der kun
lidt tilbage, men når man ser bort fra nogle forsvundne gavldekorationer
er „det store hus“ på Borreby udadtil bevaret i den skikkelse, kansleren
gav det. For det 16. århundredes slægtsbevidste adel var byggevirksom
heden i høj grad et spørgsmål om at sikre den efterlevende slægt stands
mæssige boliger. Det var også tilfældet for Johan Friis, men han var i modstrid med tidens idealer - ungkarl og havde ingen børn. Til gen
gæld forsøgte han at indføre begrebet „stamhus“ her i landet - en evig
klausul, der blev lagt på godserne og sikrede deres arvelighed, usælgelighed og udelelighed. Ordningen blev ikke respekteret efter kanslerens død;
men Borreby tilfaldt dog nevøen Christian Friis, der blev Christian IV’s
kansler, og herved opnåede Johan Friis noget af det, han drømte om, da
han byggede huse til sin slægt. (Niels Elswing fot.).
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Peder Jensen Lodehat. Korsformen gennemførtes ligeledes, om ikke
fuldt så udpræget, i Tynnelsö Slot i Södermanland.112
En langt mere uregelmæssig figur fremkom, når man lod de nye
fløje skyde ud som tænderne på en kam fra den ene side af mo
derhuset. Hensynet til forsvaret alene har næppe fremkaldt denne
bygningsmåde, snarere stedlige forhold, grundens form måske, eller
simpelt hen et lune. Om Ejler Grubbe fortæller sagnet, at han gav
hovedbygningen på Lystrup denne form, for at den skulle ligne et
E, medens ladegården opførtes som et G. I samme kamform byggede
Johan Friis Borreby, Frederik II badstuen ved Frederiksborg og
Christian IV Ibstrup (Jægersborg), alle på Sjælland. Kamformen
blev på en måde stærkest gennemført på Borreby, der delvis var an
lagt som en dobbeltkam. Foruden de tre tænder til den ene side
skød der nemlig her også på den modsatte side en enkelt, endda
lidt større tand frem.
Indlysende var det imidlertid, at jo uregelmæssigere man gjorde
gårdens form, des flere kræfter stod man i fare for at spilde, des
mere fjernede man sig fra det, der dog var målet: et samlet sluttet
forsvar. Ved bygninger derfor som Uranienborg på Hven eller
Svartsjö Slot i Uppland med deres mægtige midterklokke over en
vrimmel af vildt udvoksende fangearme - fostre af ubændig ind
bildningskraft parret med hensigtsklart, men fredsælt snilde - måtte
man næsten helt opgive forsøget på at støbe alt dette i fæstnings
form og derfor henlægge forsvaret alene til udenværkerne.
Ganske anderledes stemmende med forsvarets krav var det der
imod, da man faldt på at lægge alle disse fremvoksende fløje i kreds,
så at der bag volden kom til at ligge et værk af egen art, på én gang
ringmur, hus og vældigt tårnfodstykke. Betydelige fordele opnåedes
ad denne vej. Her kunne spares ikke lidt i sten, thi kun bygnings
kredsens ydermure behøvede nu den gamle tykkelse. Fra en dækket
gang under tagskægget huset rundt kunne man tilstrækkeligt holde
udkig med fjenden, og uset af denne bringe alt i sikkerhed til den
fløj, hvor angrebet ikke stod på. I gårdsrummet vandt man en sik
ker og rummelig plads af overordentlig betydning. Og husdøren,
bygningens svageste punkt, kunne nu lægges ind mod gårdsrummet,
medens udgangen til udenværkerne omdannedes til en svær, velbe
fæstet port.
Helt rund opførtes vel næppe nogen gård, dertil stred denne fi-
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Svartsjö Slot lå på en ø i Mälaren. Det blev opført af Erik XIV og Jo
han III og var et af de mest ambitiøse forsøg på at omplante den italien
ske renæssances bygningsformer til nordisk grund. For det meste nåede
den italienske indflydelse frem i stærkt bearbejdet form. Italienerne
yndede brede, hvilende kupler; nordboerne foretrak himmelstræbende,
spirprydede tårne. De var ikke helt færdige med gotikken endnu; men
på Svartsjö beherskes de små tårne helt af kuplen, der stemmer sig op
over hovedbygningen. Vigtigere er dog, at italiensk arkitektur opererede
frit med samspillet mellem bygningen og det åbne rum udenom - haven
især. I klostrenes åbne korsgange har vi en mindelse om italiensk bygge
skik overført til Norden, og på Svartsjö forlængede man hovedbygningen
ud i åbne gallerier, der omgav den runde slotsgård. (Suecia antiqua et
hodierna.).
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gur for meget mod såvel stenene som tømmerets form. Men i mange
kant opførtes flere. Kalundborg Slot, Københavns Slot, Gripsholm
var alle bygget i uligesidet mangekant.
Erfaringen måtte imidlertid snart godtgøre, at jo flere kanter, des
flere mangler. At anbringe et ydertårn overalt, hvor muren drejede,
kunne let blive for kostbart. Og undlod man dette, henstod det blot
tede hjørne som et svagt punkt. Det gjaldt åbenbart om at indskræn
ke mangekantens sider til det mindst mulige antal. At bygge går
den i trekant lod sig dog ikke godt gøre, da fordelene ved det ind
vundne gårdsrum herved igen forspildtes. Så vidt vides er heller
ingen gård i Norden opført i denne figur. Derimod frembød firkan
ten ubetinget de fleste fordele. Skænkende en fortræffelig gårdsplads
krævede den kun fire hjørnetårne; her var dog nogen mulighed
for at få bygningerne solrette; og mur- som tømmerforbindelserne
i hjørnerne frembød ingen vanskeligheder, gården kunne bygges
ligefrem som fire, regelrette huse.
Med fuld føje sejrede da denne form over alle andre. Efter at
udviklingens strøm med ustandselig fart havde bevæget sig fremad
fra tårn til hus, fra hus til gård, fandt den endelig i den firlængede
gård den gunstigste form af alle og faldt derfor her i leje.
Som eksempel på en af de ældste, firlængede herregårde i Dan
mark kan anføres Spøttrup ved Limfjorden, vistnok for en del op
ført før Grevefejden 1534-36.
Den samme faste beslutning om at foretrække en snæver, firlænget
gård fremfor et fritliggende større enkelthus lader sig til syne i Ry
gård på Fyn. Hvis man har ret i, at denne ikke er opført på en gang,
men en af de lavere længer er den ældste hovedbygning, så afgiver
Rygård et eksempel på den bevægelse, der snart efter ret tog fart.
Foruden de nye, store, firlængede gårde, der nu voksede frem, hvor
man havde råd til at bygge sligt, kom nemlig hertil et rigeligt til
skud af ældre hovedbygninger, der omdannedes hertil. Det blev
skik, at næste slægtsled fortsatte. Hvor forrige ejer kun havde mægtet at bygge et enkelt eller to huse, fuldendte den nye ejer dem til
firlænget gård. Holckenhavn på Fyn er et godt eksempel på en gård,
hvor denne overgang tydelig lader sig følge. Da Jakob Ulfeldt i det
16. århundrede havde opført hovedbygningen og kaldt den Ulfeldtsholm, bestod den kun af to huse med et port tårn. En tegning i
hans jordebog af 1588 giver et nogenlunde forståeligt billede deraf.
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Borggården på Spøttrup, se billedteksten side 21. (Niels Elswing fot.).

66 • Herregårde og slotte

Et luftfotografi afslører bedre end noget andet, at den firfløjede Rygård
på Sydfyn ikke var planlagt som noget samlet anlæg. Ældst er den høje
fløj bagtil. Senere byggede man en parallel fløj med porten foran, og
endelig blev det hele hægtet sammen med sidefløje. Yngst er de runde
trappetårne. - Rygård tilhørte i det 16. århundrede slægten Urne, og
bygherren var formentlig Johan Urne, der deltog i Grevens Fejde og
døde 1537. I århundredets slutning kom Rygård i Niels Biids eje; det
var formentlig ham, der opførte tårnene. Siden er gården ikke ændret. I
det 18. århundrede tilfaldt Rygård slægten Moltke, og jordene blev dre
vet sammen med nabogården Glorup, der til vor tid har været familiens
hovedsæde, medens Rygård har stået ubeboet. (Hans Stiesdal fot.).
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Ved „jordebøger“ forstår man en registrant over de gårde og tilliggender,
der tilhørte en bestemt godsejer på et vist tidspunkt. Normalt er det et
håndskrift uden pynt. En undtagelse er Jakob Ulfeldts jordebog fra
1588 - nu på Holckenhavn, idet denne bog indeholder flere billeder af
Jakob Ulfeldts gårde. De er alle gengivet i dette værk. Billedet viser
Ulfeldtsholm - det senere Holckenhavn - som det tog sig ud o. 1588.
(Nationalmuseet fot.).
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Men da Ellen Marsvin 1616 havde erhvervet gården, ikke blot om
døbte hun den til Marsvinsholm, men opførte tillige to nye fløje, så
at gården blev firelænget, og smykkede den derhos med tårne og vidt
synlige spir. På gavlen til venstre i omstående billede kan endnu
ses hendes navnetræk: Eline Marsvin 1631.
Hvor afgørende den sejr var, som den firlængede gård vandt,
kan ses af, at denne bygningsmåde trængte videre og bredte sig både
blandt købstads- og blandt bønderboliger. For købstædernes ved
kommende blev omslaget ikke så tydeligt, da grundenes form her
ofte trådte hinanden imellem. På bøndergårde derimod blev på
virkningen lige så afgørende som let at påvise. Endnu den dag i dag
lader adelens forskellige indflydelse i det 16. århundrede sig aflæse
i bøndergårdenes form. Medens i Danmark eksemplet fra oven har
tvunget alle bøndergårde i firkant, har det i Norge ikke mægtet at
påtvinge husklyngen forandret skik. I Sverige udstråler den firlæn
gede form fra de to brændepunkter for adelens magt: Skåne og Mä
larens bredder. Helt oppe i Dalarne lader den nye skik sig forfølge,
her dog ubevidst modvirket af den gammeldags bygningsvis. Me
dens nemlig længerne slutter sig firkantet sammen og kun tilsteder
indgang gennem den enlige port, står adgang til gården fremdeles
åben for hver, der lyster at krybe under den længe, der udgøres af
stolpeboden.
Som naturligt er, krævede firkantens sejr tid til at gennemføres.
Et af de ældste firlængede slotte var uden tvivl Krogen, bygget af
Erik af Pommern i begyndelsen af det 15. århundrede. Efter midten
af det 16. århundrede var sejren sikret for herregårdenes vedkom
mende, og den nye form begyndte sit indtog i købstæderne. Temme
lig hurtigt synes bøndergårdene at være fulgt efter.113
Et spørgsmål af afgørende betydning var tårnenes antal og anbrin
gelse. Hvis de ikke fandtes, hvor de skulle, kunne de væsentlig svæk
ke forsvaret selv af en lukket, firlænget gård. Omvendt kunne de,
rettelig anbragt, forvandle et enkelthus til en stærk fæstning.
Datidens svar på dette spørgsmål var imidlertid ikke så enkelt,
som man kunne fristes til at tro. Mange hensyn krydsede her hin
anden. Først naturligvis bygherrens evne til at skaffe de fornødne
midler. Et tårn var kostbart. Men desforuden var det i mange hen
seender ubekvemt og kom let i strid med dagligdags behov og vel-
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Jakob Ulfeldt den Ældre efterlod Ulfeldtsholm til sin søn Jakob Ulfeldt
den Yngre, fader til rigshofmesteren Corfitz Ulfeldt. Jakob Ulfeldt den
Yngre byggede videre på gården, men solgte den til Ellen Marsvin,
Christian IV’s svigermoder. I hendes tid blev gården - nu kaldet Ellens
borg - gjort færdig. Den var da både i henseende til størrelse og i kraft
af sit overdådige udstyr - bl. a. de mange tårne - en af rigets mest frem
trædende herregårde. På gavlen til venstre anbragte fruen sit navn i
smedejernsbogstaver samt årstallet 1631. I nyere tid kom gården - efter
slægtens Hoicks overtagelse navngivet Holckenhavn - i forfald og mistede
mange af sine bedste detaljer. Dens nuværende udseende skyldes en re
staurering fra begyndelsen af dette århundrede; man har herved søgt at
genoprette noget af det tabte. (Fot. i Nationalmuseet.).
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Bavelse i Sydsjælland blev opført af Jakob Ulfeldt i 1580-erne og er
afbildet i hans jordebog. Det var - ligesom f. eks. det samtidige Lystrup
- et hus, hvor man tog let på de forsvarsmæssige hensyn. Gården var ikke
engang omgivet af nogen voldgrav. Til gengæld havde man boltret sig
med arkitektonisk udsmykning - f. eks. i de festligt svungne gavle. Ho
vedbygningen bestod kun af en enkelt længe. Omkring gårdspladsen lå
lavere bygninger - for det meste i bindingsværk. - Gården er senere
revet ned, og godset er blevet forenet med Næsbyholm. (Fot. i National
museet.).
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Ørbæklunde ligger sydvest for Nyborg. Gården blev opført i begyndelsen
af 1590-erne af Niels Friis, en nevø til kansleren Johan Friis. Det er da
næppe tilfældigt, at Ørbæklunde har fået en udformning, der svarer til
Johan Friis’ egne gårde - Hesselagergård og Borreby især. Det frem
springende trappetårn midt for facaden og de tre firkantede tårne på
husets nordside minder stærkt om onkelens byggeri. Men selv om Ørbæk
lunde er befæstet og endog forsynet med en skyttegang, har man dog til
ladt sig at svække på forvsarets krav. Fremfor krigsberedskab blev her
skabeligheden mere og mere afgørende for de slægtled, der ikke havde
oplevet Grevens Fejde. Se også billedet side 89. (Niels Elswing fot.).
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være. Fredens dage kunne lokke til at glemme dets værd. Endelig
afhang dets snilde anbringelse i hvert enkelt tilfælde - hvoraf jo al
drig to var ganske ens - først og fremmest af, hvor erfaren og frem
synet bygmesteren var. Det gik da med tårnes anbringelse i datiden
som nutildags med en boligs „hyggelighed“. Ved hurtig tanke her
om skulle man tro, at dette hovedhensyn måtte gøre alle hjem gan
ske ensartede. Men erfaring viser, at dette så langtfra er tilfældet,
at der netop forekommer et utal af forskellige løsninger. Og dog op
dager man lidt efter lidt i al denne forskel en fælles ledende stræ
ben, der bekræfter sig selv, endog hvor den glipper eller fornægtes.
Som alt virkeligt liv lader denne stræben sig imidlertid ikke spæn
de i formel eller fast regel, men nyder sin frihed i talrige afvigelser.
Vor tids syn på datidens anvendelse af tårne er da en søgende
forståelse, på en gang mere knap og klar end hin tids egen, og sam
tidig bekræftet og modsagt af en myldrende virkelighed.
Et tårn var indgangens dækning. Derfor krævedes der til enkelt
hus et trappetårn, der dels ligesom udskilte indgangen fra huset selv,
dels tillod et forsvar fraoven. Denne simple regel findes bekræftet
ved en mængde eksempler. Således opførte Jakob Ulfeldt f. eks. Bavelse på Sjælland, som den ufuldkomne gengivelse i hans jordebog
endnu viser. Har man vanskeligt ved at forstå hans billede, behø
ver man blot at se på Ørbæklunde på Fyn, der opførtes 1593 af
Niels Friis og Vibeke Gyldenstjerne og tydeligt den dag i dag gengi
ver, hvad han har ment. Ganske samme tanke, om end i ændret form,
er udtrykt i Høgholt i Vendsyssel, hvor et tårn udgør indgangen til
huset. Men et tårn var mere end blot hjelm på en indgang. Det var
en hel bastion, hvorfra man kunne ikke blot skyde fremefter og ned
efter, men først og fremmest til begge sider, bestryge en hel murside.
Men i så fald behøvede man jo egentlig ikke tårnet lige over ind
gangen, til mangefold ulempe dagligdags for denne. Indgangen
kunde jo gøres fri og tårnet bygges ved siden af, så at det dog beher
skede den. - Fuldt så sikkert forvaret som med tårnet over sig blev
den dog ikke. Passedes der ikke nøje på, kunne ved nattetid måske
husdøren være sprængt og fjenden inde, forinden vagten i tårnet
mærkede uråd. Nej, sligt tårn blev nok kun til pryd. - Men så to tår
ne da, et på hver side indgangen, så at den kunne skærmes ved kryds
ild. Bedre værn kunne ikke let tænkes, forudsat da, at enhver gjorde
sin pligt. Og uden dette var jo alt forsvar omme. Et af de ypperste
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Høgholt i Vendsyssel er vistnok oprettet som herregård af Gregers Ulfstand og hans hustru Karen Branner o. 1555, og den tjente hende som
enkesæde, indtil hun døde i en meget høj alder 1611. Gården var op
rindelig opført i bindingsværk, men blev i 1880-erne ombygget til grund
mur. Samtidig blev tårnet forhøjet noget. (N. Elswing fot.).

eksempler på en fri portindgang uden tårn, men dog dækket af et
kraftigt tårn på hver sin side, er Vallø på Sjælland. Indgangen er
her ikke som ellers en enhjørning; som en tyr med to kraftige horn
ser bygningen her glubsk den kommende i møde.
Vallø var dog ikke et enkelthus, men bygget til at blive en gård.
Og et spørgsmål, om der ikke her, forsvarsmæssigt set, måske var
ødslet for meget på dækning mod denne ene side. Den øvrige del af
6 Troels-Lund. 2
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Mette Rosenkrantz, Peder Oxes hustru, begyndte sin enkestand at »bøge
tette store Huss med disse tow store Torne her på Walløe“. Således
lyder hendes ord fra inskriptionen over porten; man kan høre hendes
brede sjællandske tonefald, og man mærker, at hun er bristefærdig af
stolthed over tårnene. De er voldsomme og virker endnu voldsommere
takket være mangelen på ensartethed - det ene rundt, det andet firkan
tet. Oprindelig må de endda have forekommet højere, idet fru Mettes
hovedbygning var lavere end den nuværende. (N. Elswing fot.).
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Hesselagergård set fra sydøst. Det vides ikke med bestemthed, hvem der
fungerede som arkitekt for Johan Friis; men indgående undersøgelser af
bygningen og sammenligning med udenlandske forbilleder har knyttet
to navngivne mænd til gården. Den ene er Morten Bussert - også kendt
som billedhugger, der kan have været den egentlige bygmester, mens
gavlene og den indre udsmykning kan skyldes nederlænderen Jakob
Binck, der ellers navnlig er kendt som portrætmaler. Det var dengang
ikke ualmindeligt, at kunstnere udfoldede sig på flere områder. Se også
billedteksterne side 43 og side 190. (N. Elswing fot.).
gården var i hvert fald ikke sikret i samme grad. Men for jævnt stil
lede godtfolk gjaldt det om at få det mest mulige ud af hvert tårns
ydeevne. Og denne kunne kortelig udtrykkes så: dæk din fod og be
stryg flankerne. Til et velordnet forsvar af et enkelthus hørte da tre
tårne. Et midtvejs på huset til at dække dets indgang. Og et tårn ved
hvert af baghjørnerne til at bestryge hver af husets tre øvrige vægge.
2. 6*
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Gavlene fik vel således kun skud fra enkelt side, men de var også
de sværest murede. Den lange bagvæg derimod, som trængte mest,
kunne forsvares med krydsild fra begge bagtårne. Det var en snildt
udregnet og i høj grad hensigtsmæssig tårnanbringelse, der ofte an
vendtes. Et par tydelige eksempler herpå er Hesselager og Nakke
bølle, begge på Fyn. Billedet af Hesselager forklarer sig selv. På Nak
kebølle, hvis sydside med de to hjørnetårne her ses, er der på nord
siden et tilsvarende firkantet tårn over indgangen.
Men denne, matematisk korrekte løsning, fulgtes dog ikke altid;
den blev både undertruffen og overgået. På Helvitsgård eller Østerholm på Als f. eks., som Thomas Sture byggede ved midten af det
16. århundrede, er der allerede en afvigelse, om end bekostningen
må have været den samme. Thomas Sture opgav krydsilden langs
bagvæggen fra begge hjørnetårne. Og i stedet for flyttede han det
ene af disse tårne fra baghjørnet hen til forhjørnet. Herved opnåe
de han at kunne fordoble ilden mod dem, der forsøgte at trænge
over broen mod porttårnet.
Dette var måske en meget praktisk ordning, der netop svarede
godt til de stedlige forhold. Men der er andre gårde, hvor forsvaret
synes at have tabt ved den trufne fordeling af tårne. På Rosenvold
f. eks. i det sydøstlige Nørrejylland ved Vejle Fjord var således ad
gangen over graven dækket ved to høje, runde hjørnetårne. Men
husets bagside var blottet. Forståeligst var den fremgangsmåde, som
marsk Tyge Krabbe havde valgt ved opførelsen af Vegeholm i Skåne.
Når han kun ville forsyne bygningen med to tårne, var det ubetin
get hensigtsmæssigt at anbringe et ved hvert af de modsatte hjørner,
så at hvert tårn kunne bestryge en gavlvæg og en langside.
På Ravnstrup på Sjælland endelig findes kun ét tårn, der er an-

Nakkebølle øst for Fåborg blev påbegyndt i 1559 af Jakob Brockenhuus
- en broder til Frans Brockenhuus, der byggede Egeskov. Jakob var ad
miral og førte den flåde, der tabte det første søslag mod svenskerne i Den
nordiske Syvårskrig. For ham blev det til et syvårigt krigsfangenskab;
men hans hustru Susanne Bølle fortsatte arbejdet på gården så længe.
Her ses hovedbygningen fra sydvest. Den har øverst haft en skyttegang,
hvoraf skoldehullerne endnu er tilbage. Skydeskårene er derimod for
svundet ved ombygninger. De nuværende svungne gavle på tårnene er
nye - sat op ved en restaurering i 1870-erne. (N. Elswing fot.).
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Rosenvold ligger på en pynt yderst i Vejle fjord. Den blev bygget i
1580-erne af Karen Gyldenstjerne, enke efter Holger Rosenkrantz. Fru
Karen lod eftertiden vide, at gården var bygget som enkesæde for hende,
men også til hendes to sønner Frederik og Otto Christoffer Rosenkrantz.
(N. Elswing fot.).
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bragt ved husets ene hjørne. Måske har Oluf Då og Dorothea Friis
ikke formået at bekoste mere. Eller måske har en eftertid ned
brudt og omformet deres værk. Denne sidste mulighed turde over
hovedet i mangt et tilfælde nutildags vildlede og umuliggøre for
ståelsen af, hvad fortiden har tilsigtet.
Omvendt er vi i ganske få tilfælde endnu i stand til at påvise, at
man har søgt at gøre forsvaret bedre end godt. Tre tårne, et over
indgangen og et ved hvert af husets baghjørner var jo, som vi oven
for så, den matematisk rette ordning af husets forsvar. Men enkelte
bygherrer gik over stregen og sørgede for yderligere sikring. Den
der, så vidt vi nu ved, er gået videst i så henseende var rigsråd Jør
gen Marsvin, Ellen Marsvins fader, der 1577 opførte Hollufgård
på Fyn. På husets bagside anbragte han i det ene hjørne et rundt
tårn, i det andet et hængetårn med hul i bunden til skydning og
nedhældning af kogende vand eller andre brændende sager. Og
midtvejs mellem begge disse tårne satte han desuden to fladtårne,
kun halvt fremspringende, men med skydeskår både fremefter og til
begge sider. På gårdsiden af huset, hvor indgangen var, overbyggede
han denne med et stærkt sekskantet tårn. Men desforuden anbragte
han to svære firkantede tårne, et ved hvert hjørne. Værd at lægge
mærke til er endnu den måde, hvorpå døren i indgangstårnet er
lagt. Ikke som man nutildags ville anbringe den: udefter, nem for
tilkørsel. Men med vilje skævt, på siden, så at mulige angribere
kunne beskydes ikke blot i siden fra husets væg, men i ryggen fra
tårnet bag ved dem. Til forsvar af dette ene hus blev altså anbragt
i alt syv tårne.
Udvidedes huset til to længer, kunne også sådan vinkelbygning
endnu nøjes med tre tårne til dækning, når de anbragtes rettelig.
Et godt eksempel på hensigtsmæssig anbringelse afgiver Katholm i
Nørrejylland ved Grenå. Et ottekantet tårn er bygget ved hvert af
de to yderste hjørner, således at hvert tårn kan bestryge sin langvæg
og gavlvæg. Og i borggårdens inderhjørne, hvor indgangen er, er
der over denne bygget et svært firkantet tårn, der samtidigt beher
sker gårdspladsen og dens to sidevægge.
Blev hovedbygningen på tre sammenbyggede huse eller måske
endnu mere uregelret i form, så forslog ikke længer tre tårne til
fuldt at dække dem. Hvis Hardenberg på Lolland (dengang „Krenkerup“) eller Torbenfeldt på Sjælland, havde, hvad tårnforsyning
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angår, set ud i det 16. århundrede som nu, ville de ikke have be
stået forsvarsprøven.
Netop derfor blev den firlængede gård så yndet, fordi den for
svarsmæssigt set frembød så mange fordele. Den lukkede jo selv
og dannede et afsluttet hele, var selv et slags tårn, der dækkede den
ene port og de fire indervægge. Hvor tårne i øvrigt skulle anbringes
Hollufgård sydøst for Odense blev opført i 1570-erne af rigsråd Jørgen
Marsvin - en kampglad mand, der deltog som officer i Den nordiske
Syvårskrig. Som stiftslensmand på Fyn pådrog han sig bøndernes vrede,
og han var i årevis inddraget i retssager - dels anklaget for at have
misbrugt sin stilling som værge for en faster, dels som sagsøger, idet han
var talsmand for skuffede arvinger, der stædigt forsøgte at lukke Herluf
Trolles og Birgitte Gøyes nystiftede skole Herlufsholm. På dette maleri
fra ca. 1830 ses Jørgen Marsvins hovedbygning med de tre tårne bagtil.
De øvrige bygninger er senere tilføjelser. - Se også næste billede. (Fot. i
Nationalmuseet.).
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Mens nordfacaden af Hollufgård med de tre fremspringende tårne - se
foregående billede - ikke adskiller sig synderligt fra flere andre re
næssancegårde, har huset mod syd haft et mere malerisk og mere gam
meldags præg, idet man her har anvendt hængende hjørnetårne svarende
til dem, der kendes på ældre bygninger som Bergkvara (side 50), Vik
(side 51), Örbyhus (side 124) og Dragsholm (side 211). I dag er der kun et
enkelt bevaret i Danmark, nemlig på Torbenfeldt. Hollufgårds hæn
gende tårne blev revet ned i 1829 og kendes nu kun fra billeder. Det gen
givne maleri fra ca. 1760 rummer en pudsig kontrast mellem den barske
Jørgen Marsvins barske stenhus og den sirlige barok-have med klippede
hække.
på en firlænget gård, hvis man havde råd også hertil, var der ingen
tvivl om. Strengt taget hørte der seks tårne til: et i hvert yderhjørne,
et over porten og derhos et trappetårn inde i gården. Disse krav til
en fuldendt firlænget gård var ganske vist store. Men hvad man
opnåede, var også noget enestående. Hvor fristende de var ses bedst
af mængden af dem, der efterkom dem.
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Krenkerup på Lolland - en tid kaldet Hardenberg - har en lang byg
ningshistorie. Ældst er et stenhus opført o. 1490 af den stræbsomme
Eskil Gøye. Gården gik i arv til rigshofmesteren Mogens Gøye, der i
Christian Il’s, Frederik I’s og et stykke ind i Christian Ill’s regeringstid
fremtrådte som adelens selvskrevne leder. „Hans lige på jordegods har
ikke været her eller i Tyskland udi nogle hundrede år,“ sagde historike
ren Arild Huitfeldt om ham. Rigdommen gjorde Mogens Gøye til en
mand, ingen kunne komme uden om; men han var også en besindig
politiker, der fungerede som mægler i oprørte situationer. Han kunne
samarbejde med Christian II, skønt Mor Sigbrit hadede ham, og han
jævnede - efter nogen betænkning - overgangen til Frederik I’s regering.
På Krenkerup udvidede han faderens hovedbygning og opførte tårne.
Gårdens nuværende udseende skyldes især Mogens Gøye; men der blev
dog endnu bygget på Krenkerup o. 1630, og der er sket visse ændringer i
nyere tid. - Mogens Gøyes datter var Birgitte Gøye, der 1544 ægtede Her
luf Trolle og medbragte bl. a. halvdelen af Krenkerup gods i ægteskabet.
(N. Elswing fot.).
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Frederik H’s dronning Sofie af Mecklenburg fik en lang enkestand - fra
1588 til 1631, og det meste af denne tid tilbragte hun på Nykøbing
Slot, der i hendes første enke-år fik den skikkelse, som kendes fra Resens
Atlas. Efter dronningens død var slottet residens for Christian IV’s søn
den „udvalgte prins“ Christian, og efter Frederik Ill’s død stod det til
disposition for hans dronning Sofie Amalie. Fra denne tid stammer Re
sens beskrivelse: 1) slotskirke og dansesal, 2) audienssal, derunder køk
ken og bagers, 3) gemakker, derunder sukkerbageri, doktors og kirurgers
residenser og atter derunder vinkælder, 4) dronningens egne gemakker
og fruentimmernes, 5) portners logement, 6) husfogdens residens, 7) pro
vianthuset med bødkerhuset derunder, 8) køkkenskrivers og vinskænkens
logement, 9) Far’s hat og fangetårn, 10) skriverstuen. Resten af bygnin
gerne var optaget af stalde, vognporte o. lign. - Selv om Frederik V ved
et besøg i 1750 blev indtaget i den „artige, gammeldags bygning“ og
tænkte på at bevare den, blev slottet snart efter nedbrudt.
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Naturligvis gik slottene i spidsen. Nykøbing på Falster, Kron
borg, Nyköping i Södermanland, Eskilstuna, og hele denne støtte
flok med runddele på hjørnerne: Malmöhus, Landskrona, Vadstena,
Örebro, Borgholm og først og fremmest Kalmar måtte alle siges at
være vel udstyret med tårne. Herregårdene fulgte efter. På Visborg
gård i Nørrejylland nord for Mariagerfjord rejste Jakob Seefeld syv
tårne. Nu står kun to af dem tilbage. År 1750 nedbrødes de fem
tillige med tre af gårdens længer. Tidens tand har også holdt ilde
hus med de mange herregårde, der dengang prangede med fire til
fem tårne. Der er dog endnu nok tilbage til at give et klart begreb
om, hvorledes de har taget sig ud. Vidt forskellige, lige fra det bar
ske Rosenholm til det næsten venlige Engelsholm (i det sydøstlige
Nørrejylland), hvortil Tycho Brahe siges at have givet sin broder
Knud tegningen.
Men naturligvis var det ikke muligt for alle at vinde med. Der
gaves efternølere, og det ikke af de dårligste, både blandt slotte og
herregårde. Disse hjalp sig næsten alle på én og samme måde. Der
opførtes kun to, men særligt kraftige tårne i de to modsatte hjørner
af firkanten, så at hvert tårn fik sine to længer at bestryge. Således
udstyrede hertug Hans den Ældre sit prægtige Hansborg, hvorpå
han ellers ikke sparede. Således byggedes det stærke slot Steinviksholm på en ø i Trondheimsfjord. På samme vis blev Kungs-Norby i
Östergötaland opført. Blandt herregårde kan nævnes som eksempel
på denne byggemåde det solide Torup i Skåne.
Tårne udgjorde da, hvad enten så den hovedbygning, der skulle
forsvares, var ét hus, to huse, tre længer eller en firkantet lukket
gård, datidens af alle anerkendte befæstningsmiddel. Ikke desto
mindre fandtes der stærkt befæstede gårde, tydeligt nok beregnede
på forsvar til det yderste, der dog savnede, enten helt eller næsten,
dette forsvarsmiddel. Denne tilsyneladende modsigelse afgav, hvor
forunderligt det end straks lyder, netop en bekræftelse på den be
tydning, som datiden tillagde tårnenes krydsild. Man søgte blot i
slige tilfælde at opnå det samme ved at lade hver gavl danne en
slags tårn, hvor angriberne ikke lukkedes ude af tårnets bastion,
men netop lokkedes ind i den åbne, trekantede fælde mellem beg
ge gavle.
Et eksempel vil tydeliggøre dette. Der kan ikke være tvivl om, at
Peder Oxe byggede Gisselfeld så vel befæstet, som han formåede.
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Visborggård nord for Mariager Fjord blev opført i midten af 1570-erne
af Jakob Seefeld, der deltog i Den nordiske Syvårskrig, men ellers ikke
udmærkede sig ved andet end et par givtige ægteskaber og en evne til at
samle og administrere godser. I sin nuværende skikkelse er gården kun
en bleg afglans af Jakobs bygning - et trefløjet anlæg med flere tårne
og kobbertækte spir. De oprindelige sidefløje er erstattet med nyere, og
der er kun to teglstenshængte tårne tilbage. (Niels Elswing fot.).
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Han arbejdede herpå lige fra 1547 til sin død 1575, kun afbrudt i
den tid, han var i landflygtighed. Gården, der består af tre længer,
byggedes hus for hus. En ganske overordentlig stærk befæstning
Engelsholm vest for Vejle har en ret sjælden udformning. Det er et
stort, bredt hus omgivet af fire hjørnetårne med løgkuppel-formede
spir. I det 16. århundrede tilhørte Engelsholm Erik Lange - en studeret
og berejst adelsmand, der ruinerede sig på guldmageri. Hans søster
ægtede Knud Brahe - en broder til Tycho Brahe. Herved fik Erik Lange
forbindelse med videnskabsmanden på Uranienborg, og han trolovede
sig med Tychos søster Sofie. Hun var en yngre enke, meget begavet og til sin ulykke - dybt forelsket i sin tilkommende husbond. Først ventede
hun på ham i flere år, mens han flakkede rundt i udlandet. Da de ende
lig giftede sig, trak han hende med sig ud i sit livs ruin - forfulgt af
kreditorer, søgende sin tilflugt i dagdrømmeriske projekter om opdagel
sesrejser og letvundne rigdomme døde han i Praha. - Det blev svogeren
Knud Brahe, der havde overtaget en del af Erik Langes fallitbo, som
opførte Engelsholm. (N. Elswing fot.).
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Gisselfeld blev påbegyndt o. 1550, da Grevens Fejde endnu var i frisk
erindring; deraf kommer det stærke fæstningspræg. - Bygherren Peder
Oxe var uden sammenligning den mest omdiskuterede mand i datidens
Danmark. Som ung gjorde han sig bemærket både ved sin hensynsløshed
og sin dygtighed - ikke mindst i retssager. Gisselfeld tilhørte den gamle
rigshofmester Mogens Gøye, men blev tildømt Peder Oxe. „De handle
nu med mig i min alderdom, som de vil,“ klagede hr. Mogens. Peder
Oxes plyndringstogter blandt slægtninge og standsfæller vakte en vold
som uvilje imod ham, og da han i slutningen af 1550-erne også kom i
strid med kongehuset, brændte jorden så voldsomt under ham, at han
søgte tilflugt i Lothringen. Men det var trods alt Peder Oxe, man kaldte
på, da Den nordiske Syvårskrig havde ødelagt rigets finanser og bragt
regeringen ind i en blindgyde. Han vendte hjem, udrettede et økonomisk
og politisk mirakel og døde æret, anset og misundt i efteråret 1575 som
den sidste mand i sin slægt. Foruden Gisselfeld efterlod han sig nye
hovedbygninger på Tølløse og Løgismose, og hans hustru Mette Rosen
krantz byggede Vallø. (N. Elswing fot.).
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lagdes udenom til den ene side og synes påbegyndt også til den
modsatte. Peder Oxe blev overhovedet aldrig helt færdig med sine
udvidelser. Muligt ville han også, om han havde levet, lukket gårds
pladsen helt til med en fjerde fløj.
Var dette, at han ikke nåede at bygge færdigt, da måske grunden
til, at han ikke fik Gisselfeld forsynet med de behørige tårne? Næp
pe. Gården er bygget med den største omsigt. Og netop på det før
ste hus indrettede han en port, der jo viser, at han fra første færd
har tænkt sig, at det skulle blive en gård. Men denne port er an
bragt på en egen måde; ikke som nutiden ville gøre det, hvor hu
set er smallest. Men den er med flid ført igennem en stærkt frem
springende udbygning, som til den ene side giver huset næsten
korsform. Tilsyneladende blot pladsspild. I virkeligheden vel bereg
net forsvar. Ved hjælp af dette porttårn, eller hvad man vil kalde
det, får huset nemlig ligesom en gavl til. Der dannes ved dets fod
til hver side en trekantet grund, der kan bestryges ved krydsild.
På samme vis føjedes senere de nye sidelænger til. Ikke, som nu
tiden ville gøre, ved at føre dem helt sammen, så at de fik fælles
hjørne med det oprindelige hus. Nej, med velberåd hu lodes der
en tom trekant i hvert hjørne, udsat for begge gavles krydsild.
Denne tanke, at lade den enkelte længe træde ud af geleddet og
herved danne tårn for begge sine naboer, vekslede på mange måder
i datidens bygninger. Det var åbenbart samme hensigt, der havde
fremkaldt den besynderlige kamform. Borrebys tre tænder på den
ene side og den større på den anden var lutter ufuldbårne tårne.
Stundom var det på samme bygning ikke muligt at sondre bestemt
mellem begge stilarter, mellem tårn og blot kamform. Det smukke
Ørbæklunde på Fyn, som vi ovenfor så som udpræget eksempel på
et enkelt hus med trappetårn, viser sig nordfra set som et hus med
tre kamformede udbygninger, om hvilke selv datiden vist ville være
uenig, hvorvidt de også kunne kaldes tårne. Kun ét var alle enige
om. Tårn var torn, der stak forsvarligt. Værre endnu end de gamle
fældede lanser var disse lumske bøssesmæld i synet og i ryggen, fra
smalle skydeskår i tårn og gavle.

Hovedbygningen skulle stå sin prøve, når i ufredstid fjenden, efter
at forborgen var erobret, myldrede ned om den inderste grav, spej
dende efter den bedste måde at komme borgen til livs.
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Ørbæklunde på Fyn, se billedtekst side 71. (Nationalmuseet fot.).

Det var et øjeblik, der, hvor truende det end kunne være for be
sætningen, dog ubetinget var ubehageligst for angriberne. Idet de
nemlig således kom ansigt til ansigt med bygningen, forandredes
med ét kampmåden, og al fordelen var for en stund på de belejredes side. Tidligere havde man så nogenlunde kunnet beregne
skuddene og skytternes plads, ofte set stormhuer og bøsseløb kigge
over brystværnet. Nu var det næsten ikke muligt at vare sig. Thi
fra muren stirrede en masse glugger, skydeskår og huller én i møde,
hvert især tilsyneladende tomt og intet at tage sigte efter, og dog
udsendende dræbende kugler på nært hold. En røgsky fra murhul
let, et drøn mellem tårnene, en mand mindre blandt angriberne,
7 Troels-Lund. 2
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således gik det nu, lige til porten var taget, og der kunne blive tale
om at øve gengæld.
Lagde man mærke dertil, så kom gerne de stærkeste skrald fra
tårnene og bygningens øverste stokværk, medens stuens jerngi trede
vinduer kun udsendte bøssekugler og pile. Det lå simpelt hen i, at
kanonerne i reglen var anbragt foroven, hvorfra man havde udsigt
ud over volden, og skytset altså kunne anvendes også mod de fjer
nere fjender. I andre henseender var denne plads uheldig, idet
rystningen af skuddet herved fik større magt over bygningen. Men
murene måtte nu en gang for alle være bygget så fast, at de ikke
sitrede sig revner til. Man krævede i så henseende betydeligt af dem.
På Kronborg blev der fra det søndre tårn allerede givet det glatte
lag, førend bygningsarbejdet var færdigt;114 på Vittskøfle lå der ikke
mindre end 25 store kanoner i øverste stokværk;115 på Skarhult var
det i dets seks stokværk høje tårn beregnet at bruge kanoner i begge

de to øverste.116
Pladsen til kanoner var forholdsvis let at skaffe i hjørnetårnene
og endnu mere i den øverste sal i hovedbygningen, såfremt denne
kun bestod af ét hus. Her oppe i riddersalen kunne man da skyde
til alle sider, og der var rum nok til, at kanonen kunne rulle til
bage efter skuddet. Men helt anderledes stillede sagen sig, hvor
gården bestod af fire længer. En riddersal, der løb gennem dem
alle, kunne man ikke holde. Forbindelsen bygningerne rundt og
udkig til alle sider måtte da skaffes ved hjælp af en vagtergang,
en smal korridor med glugger på siden, der tæt under taget gik
rundt om alle længer. Men hvad denne var god for på den ene
led, skadede den på den anden. Den hjalp til udkig, men spærrede
for skytset. At lægge vægtergangen som en åben altanomgang langs
tagskægget oven for vinduerne, således som man havde gjort på
Kronborg, var misligt. Under en kamp tabte den ganske sit værd,
thi hver mand, der vovede sig ud på den, kunne ses og pilles ned
af skytterne uden for slottet. Og til daglig hold voldte den kun bry
deri, når regnvandet her blev stående og gennemsivede muren eller
rådnede bjælkehovederne.117 Nej, vægtergangen måtte være lukket
og i flugt med øverste stokværk. Men så spærrede den for skytset.
Her var da ikke andet for end, så godt det lod sig gøre, at anbringe
kanonerne i selve vægtergangen. Således løste man opgaven f. eks.
på Vittskøfle og Gisselfeld.118 Men var vægtergangen alt vanskelig
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Omkring hele det øverste stokværk på Hesselagergård løber en vægter
gang. Gennem skydeskårene kunne man beherske borgens omgivelser, og
gennem skoldehullerne langs gulvet kunne man nedstyrte kogende vand,
olie o. lign. (Nationalmuseet fot.).
2. 7*
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at passere forinden, så måtte den blive det end mere nu. Mørk, snæ
ver og opfyldt var den uhyggelig til daglig og kun halvvejs hensigts
mæssig under en kamp. På mange gårde foretrak man da vistnok at
svække forsvaret ved kun at anbringe kanoner i hjørnetårnene,
medens vægtergangen overlodes alene til skytter.
Til dette brug var den ganske særlig skikket, især når den var
bygget på en egen måde. Det kunne jo nemlig ikke nægtes, at man
trængte til et middel for at bøde på de tykke mures mangler. Ka
noner, anbragte i øverste stokværk, kunne kun i ringe grad rettes
nedefter mod en fremstormende fjende, og selv fra vinduerne i de
nederste stokværk kunne det være svært at sigte nedad, når muren
var flere alen tyk. Følgen blev, at der ved bygningens fod let frem
kom en død vinkel, et fristed for fjenden på det allerfarligste punkt.
Det var netop for at råde bod herpå, at man var faldet på at give
vægtergangen en egen form. Man lod den ikke være blot en gang
inden for øverste stokværk, men byggede den ud over muren, lod
den hænge frem over denne som en tykladen gesims, en fortløben
de række af tilmurede svalereder. Herved opnåede man at kunne
anbringe i vægtergangens gulv eller nederste væg en række skrå
huller, hvorfra der uset kunne skydes og hældes kogende vand på
enhver, som troede sig sikker ved bygningens fod. Sådan fremsprin
gende mur med dækkede, skrå huller kaldtes i udlandet for machicoulis og havde dér nået en høj grad af fuldkommenhed.119 Med
dens fintformede kragesten til støtte tog den sig udenfra set ud som
en gardinkappe om muren med nedhængende kvaster. I Norden
blev denne bygningsvis anvendt f. eks. på Hesselager i Fyn, Gisselfeld og Borreby på Sjælland. I vægtergangen på Hesselager findes
der ud mod hver side tretten sådanne skrå huller.120 I vægtergan
gen på Gisselfeld følger kanonskydeskårene foroven og de skrå hul
ler forneden vekselvis efter hinanden.121 Især over hovedindgangen
måtte slige nedadgående skydeskår være hensigtsmæssige. To sådan
ne ses den dag i dag over porten til Malmöhus.122 På Glimminge,
hvor der ingen vægtergang fandtes, havde man oven over den ene
ste indgang anbragt en fremspringende kvist - en moucharabi som
den i kunstsproget kaldtes123 - af form som en fredelig pakhusluge
med en vinde, men beregnet på at kunne skyde eller hælde kogen
de vand ned på fjenden, når han trængte frem for at sprænge dø
ren.124
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På Kronborg er det i den grad lykkedes at gøre fæstningen til et palads
- eller paladset til en fæstning - at selv de mest prosaiske funktioner
næsten drukner i ornamentik. Det gælder således vægtergangen, der lø
ber omkring bygningen lige under tagskægget. Den er så dekorativ, at
man skal se godt efter for mellem de livlige stenhuggerarbejder at få øje
på skydeskårene. (Nationalmuseet fot.).

Det var egentlig ikke til at undres over, om alle disse indretninger
til at berede fjenden en varm modtagelse kunne gøre angriberne
betænkelige. Selv om stormen foretoges på den rette måde: pludse
ligt og med et så overvældende antal folk, at der på én gang kunne
angribes alle vegne, så at forsvarets opblussen ligesom blev kvalt ved
mængden, så kunne erobringen dog umuligt gå af uden et betyde
ligt mandefald. Langt fordelagtigere var det åbenbart, om man
føleligt kunne ramme besætningen ved, selv i læ, at berøve den
livsbetingelserne. Om udhungring kunne der vistnok i de fleste
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tilfælde næppe være tale, men vel om at berøve den drikkevandet,
altså at fremtvinge overgivelse gennem tørst.
Vi har allerede tidligere set, hvorledes det var et virksomt an
grebsmiddel: ved bortledning af vandet at tørlægge graven, for så
ledes at lette stormen. Først når dette anvendtes ved den inderste
grav, blev det imidlertid farligt for besætningens ophold, thi hyp
pigt var graven borgens eneste vandforsyner. Selv et så fast slot
som Riberhus synes i året 1595 ikke at have haft nogen særskilt
brønd, men hentet sit drikkevand fra graven.125 Ganske vist blev
det i det 16. århundrede mere og mere almindeligt at lede vandet
fra fjernere kilder gennem underjordiske render ind i borgen. Men
lykkedes det fjenden at finde og overskære disse render, blev virk
ningen for besætningen lige så skæbnesvanger. På denne måde blev
Steinviksholm i Norge i året 1564 gentagne gange tvunget til over
givelse, efter at besætningen sidste gang i otte dage havde søgt at
opholde livet ved saltvand.126 Hvor man kunne det, gravede man
da en brønd, helst i en af hovedbygningens kældere. En sådan fand
tes f. eks. på Glimminge,127 Timgård,128 Nakkebølle og flere ste
der. I tårnet på Breitenburg i Holsten var man så heldig at have
en naturlig kilde.129 „Absalons Brønd“ eller brønde sikrede Køben
havns Slot. På Bohus Slot havde man med utrolig anstrengelse gen
nemboret klippen og var endelig i 300 fods dybde stødt på vand.130
Under Kronborgs opførelse vakte det med rette glæde, da man,
efter at have måttet indlede vand gennem render fra et sted syd
for Helsingør, uventet opdagede et kildevæld på selve fæstningens
grund.131 Men hvor al anstrengelse og søgen glippede, var der intet
andet for end at løbe an på tilstrækkelig regn under belejringen.
Regnen kunne opfanges enten fra tagene gennem tagrenderne,
som de fleste borge var forsynet med, eller ved hjælp af udspænd
te sejl, som man i det mindste ved søkysten nok havde for hånden.
Til denne usikre mulighed var dog langt færre borge i Norden
henvist, end tilfældet var i sydligere lande. Selv så stærkt et slot
som Wartburg havde ingen brønd, men kun cisterner.132
Skulle borgen tages med storm, var der intet punkt så indbydende
til angreb som porten. Her førte vindebroen lige på, og om end
porten selv var nok så jernbeslagen, var den dog til at få op. Med
god grund søgte man derfor at dække denne adgang så meget,
som omstændighederne tillod.
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En af de detaljer, der er stærkt medvirkende til at give danske renæs
sancegårde deres særpræg, er den udkragede vægtergang i øverste stok
værk. Den var bestemt af rent funktionelle hensyn, eftersom det var nød
vendigt at give skoldehullerne et meget stejlt fald. Her på Gisselfeld
hviler den udkragede mur på granitknægte og bæres af en lang række
små murbuer. (Nationalmuseet fot.).
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Det var en gammel regel, at porten skulle være overbygget med
et tårn, hvorfra forsvaret med fynd kunne føres. Dette blev end
mere nødvendigt, hvor gården ikke var firlænget, men indkørslen
blot førte gennem en mur. Muren var da som oftest tindet; bag hver
tinde var plads til en mand, der i læ kunne stå og sigte. Ofte løb en
vægtergang langs muren (således f. eks. på Spøttrup og Løven
borg).133 Og man sørgede gerne for, at porten lå lige for hoved
fløjen, så at den derfra kunne bestryges. Fra murens og porttårnets
skydeskår, fra hovedbygningens gårdvinduer kunne der da rettes
en heftig ild mod dem, der stormede broen.
Porttårnet selv udmærkede sig først og fremmest ved sin styrke.
Om dets spir var højt kom mindre sagen ved; hvad der her spurgtes
om var et eller flere stokværk til skytter og muligt kanoner. Port
tårnet lignede da hyppigt slet ikke, hvad vi nu forstår ved et tårn,
men var blot en fremspringende udbygning, højere og sværere end
dens naboer, med gennemkørsel under. Datiden kaldte undertiden
sådanne tårne med det betegnende navn: „Kviste opmuret fra grun
den af“.134 Således måtte man vel nærmest kalde porttårnet på
Spøttrup. På andre gårde gik man modsat vej og lod porttårnet ud
gøre ikke blot et tårn med gennemkørsel i, men forvandlede det til
en hel selvstændig borgbygning. Videst i så henseende synes man at
være gået på Skaføgaard i Nørrejylland, som Jørgen Rosenkrantz
byggede på en holm i en sø. Porttårnet er her blevet til et helt
befæstet hus med tre tårne, fuldt ud i stand til selv at kunne have
udgjort en hovedbygning.
Den egentlige port var det meget vanskeligt at få efter ønske.
Opgaven var i sig selv næsten umulig at løse. Til daglig skulle den
åbne let adgang, under kamp være på én gang udfaldsport og mur.
En del kunne der opnås ved at gøre den så solid som muligt, enten
af svære, jernbeslagne egeplanker eller endog af fuldt metal. Om
Nørlund i Jylland ved sagnet endnu at melde, at man i de nær
meste landsbyer kunne høre, når kobberportene på gården lukke
des i.135 Fløjporte anvendtes nødigt; langt hellere enkelt port, der
da ofte blev af en uformelig størrelse. På Skarhult i Skåne er den
svære, enkelte port ikke mindre end seks alen bred.130
Men selv alt dette var ikke nær nok. En halv snes mand i løb med
en bjælke som rambuk skulle mageligt få sådan en port slået ind.
Og en kanonkugle kunne i hvert fald nok få låsen til at give efter.
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Spøttrup havde oprindeligt to porte. Den ydre var en tunnel, der førte
gennem volden. Den var befæstet med to små tårne; men af alt dette er
der kun ruiner tilbage. Det indre porttårn står derimod endnu. Det er
forsynet med skydeskår i nederste stokværk omkring selve porten. En
vindeltrappe fører op til tårnets øvre etager, der er indrettet til beboelse
- sikkert for vagtmandskabet. På begge sider af tårnet ses en spærremur,
der lukker gårdspladsen og foroven er forsynet med en vægtergang.
(N. Elswing fot.).
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Ligesom Rosenholm (se side 23) er nabogården Skaføgård bygget af den
fremtrædende adelsmand Jørgen Rosenkrantz. Selve hovedbygningen og
ladegården blev bygget o. 1580; men kronen på værket - porthuset - er
noget yngre. Med sine to flanketårne er det blevet en hel lille herregård
i sig selv. Nogen smukkere indkørsel til sin ejendom har ingen dansk
herremand vist haft. (N. Elswing fot.).

Port ■ 99
Østergård i det nordlige Salling blev påbegyndt i 1516, og sydfløjen
er stadig et sengotisk stenhus. Gennem sydfløjen løber en smal port ind
til borggården. Den er lukket med overordentlig svære portfløje. Be
mærk den lille dør i porten; den har givet bekvem adgang for enkelte
personer på vej ind eller ud, når porten i øvrigt var lukket. (N. Elswing
fot.).
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På Vadstena Slot har man søgt at sikre sig mod kugler ved på hver
side af porten at anbringe en vældig stenopstander i form af et
skilderhus.137 Som stenpuder skulle de dække mod sideskud; for
fra opfangede den optrukne vindebro, så længe den ikke var ta
get, kuglerne i sig som i et skjold. Men var først fjenden ovre, og
gjorde han forsøg på at sprænge porten eller med løftestænger at
lette den af hængslerne, måtte der andet til for at holde den i lave.
Det middel, der her i de allerfleste tilflæde anvendtes, var at
styrke porten bagved med en bom. Ind i muren inden for porten
var der da et dybt, firkantet hul, hvori der var anbragt en svær, løsliggende bjælke. Hver gang nu porten forsvarligt skulle lukkes,
halede man bjælken frem, førte dens ene ende gennem et par bøj
ler på portens bagside og ind igen i et andet firkantet hul i den
modsatte mur. Bjælken måtte altså være så lang, at den kunne
spænde over portrummets bredde og endda nå et stykke ind i hvert
af de to murhuller. Den måtte derfor også være muret ind fra først
af, thi at få ny bom sat ind siden var et vidtløftigt stykke arbejde, en
stor del af muren måtte da rives ned for at skaffe den på plads.
Men var den først derinde, kunne den også gøre fortrinlig nytte.
De kunne så dundre på porten både med sten og med rambuk; de
kunne stikke løftestænger ind og vrikke i takt for at få porten af
led. Effebommen knagede kun, men knækkede ikke for så lidt. Der
måtte kanonskud til, eller angriberne måtte møjsommeligt med
økser skrælle hul på porten, førend de kunne få bommen hugget
over.
Sporene af denne gammeldags slags lukke er nu for størstedelen
udslettet, hullerne i muren er som oftest blevet muret til. Enkelte
steder har de dog holdt sig, således f. eks. både på Vadstena Slot
og på Skarhult.138 Den gamle benævnelse for portner „bomslutter“
minder også endnu om hine forhold.
Som yderligere værn var stundom midt i porten anbragt et faldgitter, der, til dagligt optrukket, i påkommende tilfælde kunne
sænkes og således som en stor jernrist afspærre porten. Det kunne
blive en meget ubehagelig overraskelse for fjenden, når porten var
sprængt, at standses af denne nye hindring. Havde besætningen
fået tid til at ordne sig, kunne den fra en barrikade i portens anden
ende skyde løs på angriberne, der, standsede, men ikke dækkede
af gitteret, tæt som en stime trængtes sammen af dem, der trykkede
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Borggården på Rygård på Fyn. - Rygård ser krigerisk ud, og den histori
ske overlevering er i sjælden grad veltalende, når det drejer sig om dens
temperamentsfulde ejere. Christoffer Urne blev angrebet af sin slægt
ning Jørgen Urne til Hindemae, der indledte en familiefejde med et
væbnet overfald på gården, hvilket hr. Jørgen dog ikke slap godt fra,
idet han måtte gøre kongen afbigt i 1548. Christoffer kom til gengæld
for skade i fuldskab at udslynge trusler mod kansler Johan Friis, som
han beskyldte for at have ombragt hans onkel den tidligere Roskilde
bisp Joakim Rønnow. Det kostede ham et længere fængselsophold. Han
blev løsladt igen, men rodede sig ind i nye affærer, tog del i Den nor
diske Syvårskrig og døde som svensk krigsfange i 1566. (N. Elswing fot.).

på udefra. Et par skydeskår i portrummet nær ved faldgitteret kunne
også gøre fortrinlig nytte. Levninger af sligt et faldgitter ses endnu
på Akershus i gangen, der fører ind til den indre slotsgård.139 I
porten på Steinviksholm er endnu spor af den fals, hvori gitteret har
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gået op og ned.140 Hvor almindelige sådanne gitre har været hele
Europa over kan bedst ses af, hvor hyppigt de findes afbildet i stads
segl.141 Det er troligt, at de har været indrettet meget forskelligt,
thi her var mulighed for mange snilde konstruktioner: gitre, der
nedlodes af sig selv, når man trådte på en hemmelig fjeder; gitre,
der uventet kunne styrte ned og knuse dem, der stod under; gitre,
der svingede på tap og kun tillod at gå ud, men ikke at gå ind osv.
osv.142
Så fredelig som da porten kunne tage sig ud til daglig med port
lygten under loftet143 og væggens stensæder144 - især på Køben
havns Slot synes porten at have været et yndet tilholdssted, hvis fa
ste besætning af portner, „liggere“ og bøsseskytter aldrig savnede be
søg af ansøgere, småborgere, skoledrenge efter middagsmad, piger
efter vand145 - ligeså uhyggelig var den at trænge ind i som fjen
de. Skummel i sig selv, en vel indrettet mordergrube fra ende til
anden. Dette indtryk påtrænger sig uvilkårligt den dag i dag ved
synet af disse lave, smalle, lange kælderåbninger, der under navn
af port leder ind i borggården, stundom med flid ført i bøjninger,
for at ikke en kanon skal kunne gøre lyst derinde. Der kræves en
høj grad af hensynsfuldhed mod fortidsminder for fremdeles at be
vare dem. Som eksempel kan nævnes porten på Tirsbæk i Jylland.
Sytten alen lang og på sine steder kun lidt over tre alen bred gør
den et grumme snævert og lavt indtryk. Dertil er den så uregelmæs
sigt bygget, at næppe to steder i den har ens højde og bredde. Det
er betegnende for dens værd som port i nutiden, at da Frederik VI
engang ville besøge gården, måtte han stå af udenfor, da den kon
gelige kusk mistvivlede om at kunne bringe vognen igennem.140

Var porten erobret, stod dermed adgangen åben til borggården,
men også kun til denne. Fra bygningerne var der nemlig endnu
mulighed for at føre en kamp, der langtfra kunne betegnes som
håbløs. Alt var indrettet på at gøre adgangen til dem så vanskelig
Vindeltrappe på Berritsgård på Lolland. Trappen er bygget af massive
egesveller, således at hver svelle danner ét trappetrin. I den smalle ende
af hvert trin har man udskåret en forlængelse af trinnet; herved er den
snoede midterpille opstået lag for lag, efterhånden som trappen blev
lagt. - Om Berritsgård - se billedtekst side 119. (N. Elswing fot.).

_________________
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som mulig. Hertil sigtede først og fremmest, at vinduernes antal og
størrelse var indskrænket til det mindste. På det anselige Rosenvold
i Jylland f. eks. fandtes der på hovedbygningens ene halvdel i alt
kun siger og skriver to vinduer.147 I de nederste stokværk, hvor
der kunne være tale om forsøg på at krybe ind ad dem, var det
almindelig skik at have dem omhyggeligt tilgitrede. Den eneste ad
gang var da kun ad trappen, men denne var sikret på bedste måde.
Det var en regel, som meget sjældent blev overtrådt, at opgangen
til bygningen skulle være i et tårn ad en vindeltrappe. Herved ofre
de man den bekvemmelighed, som de magelige trapper og lette
adgange frembød. Købstadhusene med deres frie indgang fra gaden
og svale med nedgang til gården viste bedst, at man var sig ofret
bevidst, og at det ikke var af ukyndighed, at man holdt sig til vin
deltrapperne. Grunden, hvorfor disse blev foretrukket, var ene og
alene den, at de frembød de bedste betingelser for forsvar. På en
vindeltrappe kunne nemlig en fjende aldrig få lov til at anvende
sin fulde styrke. Der var intet åbent rum til at skyde op igennem.
Kun én ad gangen i kejtet stilling kunne man stige op, og én be
hændig mand var til enhver tid i stand til at drive de optrængende tilbage. Derfor passede man også omhyggeligt at lade snegle
gangen dreje fra venstre til højre, så at altså den opstigende havde
trappens kerne på højre hånd. En ukyndig eftertid har stundom
taget fejl i så henseende, datiden vidste bedre besked. Thi herpå
beroede vindeltrappens væsentlige værd; kun således lagt lettede
den forsvaret. Den opstigende fik alene venstre hånd fri og blev alt
så halvvejs værgeløs. Husbeboeren derimod kunne ovenfra - fremadbøjet, venstre arm om trappesøjlen - med højre hånd jage et
spyd i den, der kom op, førend denne blot fik ham set. Lagdes
trappen med fejlagtigt sving, omskiftedes kårene. Når enkelte gam
le vindeltrapper nutildags svinger forkert, beror dette på, at man
på grund af trinnenes slid og søjlens voksende skævhed en gang i
mellemtiden har måttet lægge dem om og dertil anvendt de op
rindelige stentrin. Anden gang brugt kræver disse, for at vende
Døren til trappetårnet på Nakkebølle har bevaret sin oprindelige jernbundne egetræsdør. Den låses endnu - som det har været tilfældet siden
1560-erne - ved en svær bom, der skydes ind i et dertil beregnet hul i mu
ren. Om Nakkebølle - se billedteksten side 76. (Kr. Hude fot.).

Vindeltrappe • 105

8 Trods-Lund. 2

io6 • Herregårde og slotte
uslidt side opad, at svinget bliver det modsatte af tilforn. Indgan
gen fra gården var gerne gennem et trappetårn på hovedbygnin
gens midte eller - såfremt gården var firlænget - gennem to trap
petårne, et i hvert hjørne ved hovedfløjen. Jo færre opgange, des
lettere at forsvare. Ud mod gården endte vindeltrappen i en svær,
egeplanket dør. Billedet side 105 viser den oprindelige, endnu beva
rede egetræsdør for trappetårnet på Nakkebølle på Fyn. Den er tæt
beslået med j emnagler, og bag på den sidder den svære egebom, der
som skyder kan aflukke den. Hvert stokværk lod sig afspærre fra
trappen ved lignende døre. Stundom havde man tillige på trappen
anbragt faldgitre, der her, hvor kun få kunne komme til ad gan
gen, kunne volde fjenderne en ubehagelig standsning. De nedre
stokværk havde næsten altid stengulve og hvælvede lofter, hvorved
angriberne hindredes i at indebrænde de belejrede, ligesom det og
så næsten umuliggjordes at bane sig vej op efter ved at hugge hul
i loftet.
Måtte besætningen skridt for skridt vige, kunne den, såfremt
den blev afskåret fra trappen, søge tilflugt i et af de svære hjørne
tårne. Hvis dette, hvad hyppigt var tilfældet, var en „runddel“,
kunne man ved forsvar af den snævre gang, der førte derind, endnu
vinde lidt tid og i hvert fald sælge sit liv så dyrt som muligt. Rig
tigere var det dog, stadigt kæmpende, at trække sig opad for til sidst
at ende, hvor vindeltrappen standsede ved øverste loft. Her oppe på
riddersalen måtte den sidste kamp føres. For sidste gang tilbød sig
her endnu en gunstig stilling, idet man flere i flok kunne hugge løs
på dem, der kun enkeltvis kunne komme op ad trappen. Fordelen
formindskedes imidlertid betydeligt, når denne mundede ud ved
væggen. Derfor havde man stundom netop af hensyn til denne sid
ste kamp gjort en væsentlig forandring ved opgangen til ridder
salen. I stedet for at føre vindeltrappen helt op gennem tårnet, lod
man den standse ved øverste stokværk og en ny trappe herfra føre
op midt i den store sal. Således var det f. eks. tilfældet på Ravnstrup
på Sjælland.148 Til ikke ringe afbræk under fredelige forhold, en
hindring for dans, en faldgrube for berusede, var denne form for
opgang ubetalelig under en kamp. Forfra, bagfra, fra siden kun
ne man her støde de optrængende ned; i kreds om trappehullet kun
ne man for en tid stadig kaste det til, indtil endelig kræfterne
svigtede.
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Var borgen taget eller lige derved, begyndte der et efterspil af gan
ske egen art. Skønt set til det sidste kunne ofte en eller flere af dem,
som man helst havde ønsket at få fat i, pludseligt og sporløst for
svinde. De allerfleste gårde indesluttede nemlig et hemmeligt skju
lested, der i yderste nød kunne unddrage nogle enkelte fra forføl
gernes hævn.
Som rimeligt er, har vi kun få skriftlige beretninger om disse
skjulte rum og deres benyttelse. Stundom har det vel kunnet hænde,
at de i tidernes løb helt er blevet glemt, idet de indviede har taget
hemmeligheden med sig i graven. Vor kundskab til dem skriver
sig væsentlig fra bygningerne selv. Skønt vistnok meget her er gået
tabt eller forblevet upåagtet, besidder vi dog nok til at kunne danne
os et nogenlunde pålideligt begreb om denne ejendommelige for
svarskunst.
Der var to mulige formål, enten at slippe helt bort eller blot for
en tid holde sig i skjul i selve bygningen. Midlerne til at slippe bort
bestod i de allerfleste tilfælde i løngange, der, udgående fra meget
forskellige punkter, førte under jorden ud i det frie. Sagnet har
hyppigt haft travlt med at overdrive længden af disse gange. Intet
steds har man, så vidt vides, endnu haft lejlighed til at følge nogen
løngang i dens hele udstrækning. Sammenstyrtede vægge, vandsam
linger eller forpestet luft har overalt dannet uovervundne hindrin
ger. Når sagnet da beretter, at der f. eks. fra Tølløse skal have ført
en underjordisk gang til Gisselfeld,149 fra Kronborg en til Lunde
have (Marienlyst)150 eller fra gården Vik i Uppland en til bjerget
Koön ved søen,151 så er det let at overbevise sig om, at her finder
en overdrivelse sted. Men lige så sikkert synes det at være, at der
virkelig fra disse gårde har ført en underjordisk løngang ud til det
frie. Om gravningen af en hemmelig gang på Kronborg besidder
vi endnu Frederik IPs befaling til lensmanden.152 På Tølløse kan
man tydeligt se, hvor i kælderen den nu tilmurede udgang har
været.153 Og på Vik er i „kolkällaran“ begyndelsen til den under
jordiske gang endnu synlig.154 År 1591 hører vi tale om to „hem
melige gange“ ved Skanderborg Slot, hvilke kongen lod nedbry
de.155 I Hälsingborg nær ved toldbygningen findes endnu ned
gangen til en underjordisk gang, i hvilken man kan trænge en 50
skridt frem, indtil den bliver så snæver og det løse, fugtige skiferlag, hvori den er anlagt, så tilbøjeligt til sammenstyrtning, at ly2. 8*
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sten forgår til at trænge videre frem. Den fører i retning ad slottet,
men det er ikke lykkedes i dettes kælder at finde den tilsvarende
udgang. Det står altså hen, om vi her har en blot påbegyndt mine
gang mod slottet eller en virkelig løngang fra dette.156
Medens det således er meget vanskeligt at blive ret klar over løn
gangenes underjordiske del, står derimod de dertil svarende hem
melige trapper i selve bygningerne ganske anderledes tydeligt. Ud
gangen under jorden måtte selvfølgelig være fra kælderen, men at
komme skjult her ned til kunne ofte være af afgørende betydning.
En vrimmel af løntrapper, der alle fører ned til dette nederste rum,
lader sig den dag i dag påvise, udgående fra de mest forskellige dele
af huset lige fra stue til tag. På Ravnstrup i Sjælland fører flere
løntrapper i muren fra første stokværk ned til kælderen;104 på
Hesselager på Fyn er den hemmelige nedgang gennem en hul pil
le.158 På Gisselfeld forbandt en løntrappe venstre fløjs kælder med
andet stokværk i søndre fløj.159 På Rygård,160 Ravnholt, Rosen
vold, Ruggård,161 Vittsköfle162 og andre førte en eller flere hem
melige gange fra riddersalens ydermur eller vægtergangen ned til
kælderen. I det såkaldte Valkendorfstårn på Bergenhus er ikke
mindre end to løntrapper.163
Medens alle disse løntrapper og hemmelige gange tillod en dob
belt benyttelse, idet man både kunne liste sig bort ved hjælp af
dem eller forblive dér i skjul, var der andre smuthuller, som kun
tillod den sidste art af brug. På Spøttrup i Jylland findes der såle
des i muren på loftet tæt ind under taget nogle huller, fire alen
dybe, tre kvarter brede, så at en voksen mand her kan holde sig
skjult; til yderligere bekvemmelighed er der anbragt et lille sæde i
hvert af dem. Et lignende rum findes i den ældste bygning på Voergaard i Jylland.164 På Skovsbo i Fyn var af to, udvendig set ens,
murede piller den ene hul. Den bestod af to rum, hvoraf det øverste
var stort nok til, at et menneske dér kunne finde plads.165 På Gis
selfeld på Sjælland findes der en kælder, kaldet „Peder Oxes Hul“,
som tidligere har været uden dør. Adgangen må have været gen
nem det hvælvede loft, hvor der er en med flid indrettet, firkantet
åbning, stor nok til at et menneske kan krybe derigennem. For
luftskifte og varme er der sørget ved en kamin.166 På Voergård i
Jylland findes i den ældste bygnings nordre mur et hul, der går helt
igennem muren og ender mellem bjælkehovederne oppe på loftet.
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Der går sære og hemmelighedsfulde frasagn om mystiske underjordiske
gange, der fører bort fra slotte og herregårde, ligesom opdagelsen af
tilmurede rum og mærkelige kanaler i murene har ledet tanken hen på
fantasifulde forestillinger om bygherrernes hensigter. Forklaringen turde
dog i de fleste tilfælde være ret prosaisk. På Rosenborg havde Chri
stian IV både en „hustelefon“ og kanaler, der førte lyden af musik fra
et orkester i kælderen op i stuerne. De underlige „aflytningskanaler“
på Glimmingehus, som Troels-Lund omtaler side 110, bør imidlertid
opfattes som et centralvarmesystem - en slags calorifere, der førte varm
luft op i borgens stuer fra den store ovn i kælderen. Det sker, at man
ved gravninger støder på underjordiske gange - sådanne er f. eks. i
de senere år fundet ved ruinerne af Antvorskov, og de er tolket som
anlæg til udvinding af salpeter, idet de fugtige vægge „udsvedte“ sal
peter, som blev skrabet af og brugt til krudtfabrikation. I terrænet ved
Kronborg fandt man i 1920 de her gengivne gange og rum. Det er
formentlig minegange, der skulle gøre det muligt for borgens besæt
ning at nå ud i nærheden af en belejrende hær og sprænge artilleriet
i luften - en passende modforholdsregel over for fjenden, der ville for
søge det samme over for fæstningen. Se billedteksten side 12. (Tegning
fra Helsingør i Sundtoldstiden.).
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Det var vistnok beregnet på, at man derigennem skulle kunne
hemmeligt hisse mad ned til den, der holdt sig skjult i kælderen.107
Et lignende rør, men noget større, går på Rygård i Fyn gennem
trappetårnet fra loft til kælder.108 På Højris i Jylland nedstyrtede
i året 1816 et stykke af salens ydervæg og blottede et rum af mands
højde, tre kvarter bredt, beklædt med egeplanker. Under dette rum
sås begyndelsen til et andet, der syntes at have været af lignende be
skaffenhed, men næsten ganske fyldtes med det nedstyrtede grus.
I det øverste fandtes levninger af menneskeben, som straks hensmuldrede ved berøring, måske et vidnesbyrd om, at den ulykkelige,
der her har søgt tilflugt, er omkommet af hunger. Da ejeren ikke
var til stede, blev de nærmere forhold ikke behørigt undersøgt.109
I nært slægtskab med disse hemmelige rum er de oftere fore
kommende talerør og lyttegange, der gennemkrydser flere bygnin
ger. Især på Vittsköfle i Skåne170 og Odden i Jylland171 findes der
flere sådanne, hvis åbninger nu dog for en del er tilmuret. På Voergård fører der et talerør fra kælderen til venstre for porten op til
hovedbygningen, så at man herfra hviskende kan føre en samtale
med den, der befinder sig i kælderen, og ligeledes belure, hvad dér
måtte blive sagt.172 På Glimminge i Skåne endelig findes de i en
form, der tydelig viser, at de er beregnet på særlige forhold. Fra to
godt skjulte rum i kælderen, til hvilke man må krybe ind, men
som hvert kan rumme et menneske, fører to talerør op, et til andet,
et til tredje stokværk. Endnu kan man gennem disse rør tydeligt
høre selv den sagteste tale.173
Det lå i sagens natur, at alle disse hemmelige indretninger, løn
trapper, smuthuller, talerør osv., for en stor del tabte deres værd,
når flere var medvidere i hemmeligheden. Én kunne imidlertid ik
ke holdes udenfor, det var bygmesteren. Selv om man ved penge
eller trusler søgte at bevæge ham til tavshed, kunne han dog ufri
villigt komme til at forråde, hvad han vidste, ved for andre at byg
ge løndomme af lignende art. Dette var uden tvivl en af de man
ge grunde til, at man helst indforskrev fremmede mestre, der atter
skyndsomst rejste, når bygningen var færdig. En mere grundig måde
at sikre sig på var den at dræbe bygmesteren, når værket var fuld
bragt. Denne fremgangsmåde omtales oftere i middelalderlige be
retninger. Den berømte franske bygmester Lanfred skal således
være blevet dræbt efter opførelsen af slottet Ivry, for at dette hans

Talerør • 111

Voergård i Vendsyssel tilhørte ved slutningen af middelalderen Børg
lum bispesæde, og en del af hovedbygningen blev opført allerede da. Den
egentlige bygherre var dog Ingeborg Skeel - enke efter Otte Banner til
Asdal, der i årene o. 1590 rejste den bygning, der nu dominerer Voergård,
og som uden sammenligning er det fornemste renæssancemonument nord
for Limfjorden. Husets facade er et forunderligt levende arbejde i neder
landsk renæssance; samspillet mellem glat, rød mur og sandstensorna
mentik er festligt og monumentalt. (N. Elswing fot.).
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værk skulle blive ret enestående.174 Også her i Norden beretter
sagnet om slig hurtig måde at afgøre sagen på. Peder Gyldenstjerne
skal under opførelsen af Timgård have ihjelstukket bygmesteren
under påskud af, at længerne ikke var blevet lagt solret. En anden
bygmester skal han have sendt en karl efter med befaling til at hug
ge ham ned, såfremt han, når der råbtes, at gården sank, vendte
sig om. Bygmesteren gik imidlertid ikke i fælden og slap således
uskadt bort.175 Om Ingeborg Skeel fortæller sagnet, at hun skilte
sig af med bygmesteren, der havde opført Voergård, ved at støde
ham ud i borggraven, hvor han druknede.176
Ligger der end i disse sagn blot en efterklang af andre tiders for
hold, så bærer de dog vidne om, at folketroen tidligt knyttede be
grebet om noget uhyggeligt til de nye borge. Man tager næppe fejl,
når man anser denne tilbøjelighed for særlig vakt og næret ved for
visningen om, at hver af disse bygninger indesluttede noget hem
melighedsfuldt og ukendt. End ikke det fremskridt i hygge, som
disse boliger dog utvivlsomt betegnede i forhold til fortidens til
stand, formåede at berolige den skræmte indbildningskraft.
Som bekendt er i de siden forløbne århundreder denne tilbøje
lighed til at lade de gamle herregårde huse noget rædselsfuldt taget
til. Selv under ellers oplyste forhold vedbliver mangen steds over
troen på dette ene punkt hårdnakket at hævde det overnaturlige
en plads. Også i denne henseende lader virkningen af hine hemme
lige rum sig spore. For blot at nævne ét: på Kronborg har f. eks.
troen på, at det i et værelse ved porten i den nordre fløj ikke gik
rigtigt til, holdt sig indtil ned over midten af det 19. århundrede.
Selv de pålideligste mænd har bevidnet her ved nattetid at have
hørt forunderlige lyde, hvisken, dybe suk, trin af en, der stønnende
slæbte sig op ad en trappe og derpå pludseligt hylende styrtede
ned. For nylig er man ved undersøgelse af denne fløj i nærheden af
dette værelse uformodet stødt på en for begge ender tilmuret løn
trappe. Der er høj grad af sandsynlighed for, at det er en lille spalte
i muren ind til denne, der fremkalder disse forunderlige toner, når
blæsten slipper ind, men ikke atter kan komme ud.177
Et rum, der, skønt vel bekendt, ikke skulle bidrage til at give
borgen noget hyggeligt præg, var fængslet. I reglen var det an
bragt i en af de hvælvede kældere, helst under et af tårnene. Den
værste form herfor var de underjordiske rum, hvortil der ikke en-
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Blåtårn var ikke alene vartegn for Københavns Slot, men også fængsel,
for store og små lovbrydere. Af tårnet er nu kun kælderen delvis be
varet; men det var netop her, man indsatte de egentlige galgenfugle.
En bøsseskytte, der på Christian IV’s tid blev dømt for vagtforseelse,
har efterladt en øjenvidneskildring. Han blev hejset ned gennem en
luge i loftet og landede på et bræddegulv, der var hævet op over det
egentlige stengulv. Rummet nedenunder var en slags kloak for de inde
spærrede. På billedet ses udløbet fra kloakken. „Blåtårn er glat som et
æg indvendigt, så det er umuligt med naturlige kræfter at slippe ud,“
siger han. Trods mørket, uhyggen og de dystre fremtidsudsigter havde
fangerne deres lyse timer. Der var mange af dem, og de holdt hin
anden med selskab. En jysk herskabstjener fortalte bøsseskytten om
sin hidtidige tilværelse, og det var ikke kedeligt. Venner og bekendte
mødte frem og holdt konversationen gående gennem loftslugen. De
hejsede også gaver ned til de indespærrede - mad og drikkevarer samt
vokslys, der kunne sprede mørket og bidrage til selskabeligheden.
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gang førte nogen dør eller trappe, men hvor den ulykkelige sænke
des ned gennem et hul i kælderens loft for efter al sandsynlighed at
forsmægte dernede af kulde, mørke og stank. Et sådant fandtes
vistnok i Gåsetårnet på Vordingborg. I tårnene „Far’s Hat“ og „Mor’s
Hue“ på Bohus blev disse barbariske fængsler anvendt endnu for
hundrede år siden.178 I Hälsingborgs Kärna findes et lignende
rum, der ganske gør indtrykket af at have været brugt på samme
måde. Den eneste nedgang er gennem en lem i loftet, det mørke
rum er tyve fod højt, kun en svag lysstribe falder gennem en ridse i
muren. Ifølge sagnet skal den sidste forbryder, der nedsænktes her,
være blevet plaget til døde af øgler og orme.179
Lidt bedre var dog de fængsler, hvortil der førte en dør. Selv om
man til gengæld skulle savne hvert lufthul, så var man dog ikke
levende begravet. Et svagt håb var endnu ladt tilbage om at spræn
ge døren eller slippe ud, når den åbnedes. Sådanne fængsler er
endnu bevaret flere steder, f. eks. på Bergenhus, Vadstena Slot,
Hesselager, Tirsbæk, Voergård. På Tirsbæk er der et lille lufthul
og desuden et sæde i muren. Stenene ved lufthullet bærer tydelige
spor af, at fanger forgæves har anstrengt sig for at gennembryde
muren. I væggen findes en jernring til at fastgøre lænken; rummet
er så lavt, at en velvoksen mand ikke kan stå oprejst; døren er af
egeplanker på tre tommers tykkelse.180 I Vadstena Slot er tårn
fængslet uden andet lys end det sjældne, når døren åbnes; denne
består af tredobbelte fyrreplanker, hver på to tommers tykkelse,
udvendigt forsynet med svære jernbeslag.181 På Hesselager har
man sikret sig ved at fastgøre lænkerne i loftet, så at den fangne
ophængt som et barn i ledebånd vel næppe engang har kunnet nå
hen til fængslets vægge.182 Værst er dog fængslet på Voergård, „Rosodonten“, som det kaldes, en mørk, skummel kælder uden anden
adgang for luft og lys end den lange, smalle gang, hvorigennem
man kryber derind. Ifølge folketroen spøger fru Ingeborg Skeel
her, og ingen skal kunne nære sig på gården, uden at man hernede
har givet hende et knippe halm til leje. Det er talende vidnesbyrd
om dette fængsels uhyggelighed, at da i årene 1841-42 den beryg
tede dronningborgske undersøgelse gjorde det nødvendigt at tage
også Rosodonten i brug, kunne end ikke de mest forhærdede for
brydere holde ud at sidde her længere end én nat, førend de gik til
bekendelse.183

Bygningernes ydre

Vi har hidtil alene betragtet herregårdene og slottene fra den for
svarsmæssige side, vi skal nu dvæle ved nogle af deres mere fredelige
ejendommeligheder.
Hvad det ydre angår, så var dette jo for så vidt bestemt ved det
alt beherskende hovedformål; men vi har allerede set, hvorledes der
inden for denne grænse dog lodes et betydeligt spillerum tilbage.
Hertil kom, at mange, især slottene, havde en stærk tilbøjelighed
til at overskride grænsen og på egen hånd strejfe ind i det skøn
nes egne. Århundredet igennem var denne tilbøjelighed i stadig
stigen, således at man heri endog har en ret pålidelig målestok for
bygningernes alder. Skønt hørende til en og samme familie, var der
en påfaldende forskel mellem den gamle, alvorlige slægt med disse
strenge, formfattige vægflader, disse skumle tårne med taget ned i
øjnene, og så den unge slægt med dens rigdom af vinduer og pry
delser, med dens vrimmel af opadstræbende tårne og spir og fløje,
en nyfigen flok hoveder, der tittede over reden, en myldrende vækst,
der ville ud over hegnet. End ikke ligefremme fæstninger holdt sig
fri; Kronborg som Stockholm Slot kappedes med de øvrige, renæs
sancens ånd viste sig mægtig i dem alle.
Man ville imidlertid misforstå denne ånd, hvis man opfattede
den som en blot tom lyst til pynt, en trang til forskønnelse, selv om
bygningens hovedformål herved skulle svækkes. I sin renhed ytrede
den sig i en skabende kraft, der forvandlede, forædlede hvad den
berørte, uden derfor at afvige fra det rette. Hin oven omtalte for
mernes vækst fra tårnet til huset og videre til den firlængede gård
var således en ægte ytring af den nye ånd, på en gang stemmende
med forsvarets krav og dog båret frem af en trang, der kun kunne
mættes ved rigdom og fylde. Den nye bygningsmådes styrke bestod
netop i en inderlig enhed mellem hensigtsmæssighed og skønhed.
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Den udarbejdede det givne, men samtidig vidste den i den grad at
indblæse hver enkelthed nyt liv, at de længe efter at have tabt de
res hensigtsværd endnu holder sig som skønhedsudtryk. Skønt tår
ne og tinder, vindeltrapper og takkede gavle forlængst er sunket
ned til, som riddervæsnet selv, at være blot ornament og dekoration,
er øjet endnu ikke træt af hin ejendommelige skønhedsfylde, som
renæssancens kunst har vidst at udtrykke i disse former.
Det vil da således forstås, at mange af hine borge, især fra århun
dredets slutning, kunne forene det ellers i sig uforenelige: sluttet
fasthed, et gennemført hensyn alene til forsvaret, parret med forun
derlig frihed og ynde. For blot at nævne slotte har Norden ingen
sinde hverken før eller siden besiddet en sådan samling af stolte
bygninger som omkring år 1600. Haderslevhus, Koldinghus, Ny
købing på Falster, det nye Frederiksborg og Kronborg, slottene
Kalmar, Vadstena, Nyköping, Eskilstuna, Stockholm og Uppsala
betegner kun enkelte led i den store række.
Hvad stilen i disse bygninger angår, gik Norden, som venteligt
var, ikke i spidsen, men modtog det meste som gave fra udlandet.
Danmark hentede sine bygmestre især fra Tyskland og Holland;
Sverige, i det mindste under Johan III, hyppigt fra Italien. Det,
hvorved vi i det følgende skal dvæle under betragtningen af disse
bygningers ydre, er da ikke deres kunsthistoriske betydning, men
det, som måtte falde i øjnene for enhver tilfældig betragter i dati
den.
For murens vedkommende gjaldt stadig den gamle regel: jo tykke
re des bedre. Her turde man ikke slå af; snarere synes der, i det
mindste for tårnenes vedkommende, at kunne påvises en stigen
århundredet igennem. To, tre, indtil fire alens tykkelse var da det
almindelige for en ydermur. På Orebygård og Voergård er således
muren ved jorden to alen tyk,1 på Krabbesholm to alen og tre
kvarter;2 på Rosenvold, Rygård på Fyn og Vik i Uppland3 er den
tre alen, på Spøttrup og Glimminge4 fire alen, på Kronoberg
i Småland henved fem alen,5 ja på Kronborg i vestre fløj endog
seks alen tyk.6 Alt dette var dog for intet at regne imod tårnenes tyk
kelse. På Steinviksholm i nordre Trondheims amt var muren i hvert
af tårnene 8-9 alen tyk,7 på Vaxholm ved indløbet til Stockholm
ti alen,8 på Malmöhus er den over tolv alen tyk.9 Det mægtigste
arbejde i så henseende var vistnok det store tårn på Koldinghus,
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Kun få af det 16. århundredes kongelige slotte blev født som renæs
sancehuse. Hovedparten - til og med de vigtigste som Københavns
og Stockholm Slot - var ombyggede middelalderborge. Til dem hører
også Sønderborg. Den ydre befæstning med grave og lave runddele er
Frederik I’s værk. Ydermuren i det egentlige slot er den middelalder
lige ringmur, op ad hvilken der lå enkelte huse. Typisk for det 16.
århundrede er, at man udfyldte den tomme plads langs murene og
skabte et sluttet firfløjet anlæg. Typisk er også interessen for svungne
gavle, dekorative kviste og ikke mindst spir af varierende størrelse og
udseende. Således som Sønderborg kendes fra Resens Atlas - efter
bare hundrede års forløb noget derangeret og forfaldent - var det et
værk af dronning Dorothea, Christian Ill’s enke, der ville efterlade sin
yngre søn hertug Hans en værdig residens. Trods moderniseringen slog
middelalderborgen stadig stærkt igennem - i den leddeløse og skæve
grundplan, der ikke lod sig rette op, i de underlige fremspring og sære
kroge, som bygmesteren ikke kunne jævne, og i murene, der var spæt
tede af tilmuringer og øgninger. (Det kgl. Bibliotek.).
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som Christian IV opførte omtrent år 1600. Betydeligt højere end
hine havde det mure på indtil tolv alens tykkelse.10
Denne murenes tykkelse synede dog hyppigt af større fasthed,
end de virkelig besad. De var nemlig sjældent muret af fuld sten,
men bestod i reglen kun af to yderskaller, mellem hvilke man hav
de fyldt op med en blanding af kalk, ler og gråsten.11 Jo mindre
her var sparet på kalk, des fastere kunne ganske vist denne fylding
i årenes løb blive; men så stærk som fuld mur af fletvis sammen
føjede mursten blev den dog aldrig. Derimod var den naturligvis
meget billigere.
I ydervæggens udstyr gjorde der sig en vekslende smag gældende.
Den ældste mode var at bygge muren af kampesten. Dette faldt na
turligt ikke blot i Sverige, hvor sligt bygningsemne tilbød sig af sig
selv, men også i Danmark, hvor teglværker længe var sjældne og
mursten kostbare. Oprindeligt tog man blot de rå kampesten og
føjede dem sammen, som formen bedst kunne passe. Endnu i året
1545 byggede Gustav Vasa det mægtige Kronoberg Slot i Småland
af utilhugne kampesten.12 Men allerede tidligt blev det skik først
at hugge dem i firkant, danne dem til kvadersten, førend de brug
tes. Den sidste fremgangsmåde var selvfølgelig den dyreste, men
gav både en smukkere og fastere mur. Ikke få kampestensbygnin
ger fra det 15. og 16. århundrede er endnu bevaret i Danmark.
Den østre fløj på Tirsbæk er således opført indtil vinduerne i an
det stokværk af utilhugne kampesten; i den nordre fløj er ligele
des anvendt rå kampesten, dog også mursten.13 örupgård i Skåne
er det mægtigste vidne om den ældre bygningsmåde med utilhugne
sten; hovedbygningen er 88 fod lang og 65 fod høj med mure i kæl
deren af syv fods tykkelse.14 En overgangsform danner Glimminge
i Skåne, hvor alle ydermure, og skillevæggene tillige, er bygget
af utilhugne sten, medens husets fire hjørner er opført af veltilhugne kvadersten15 (se billedet side 49). Begge disse gårde er i øvrigt
vistnok bygget af samme mand omkring år 1500. Den sidst op
førte, store kampestensbygning i Danmark synes at have været
Timgård i Jylland, som byggedes henimod slutningen af det 16.
århundrede. Den bestod af fire længer, hvoraf de tre for en stor
del og den fjerde tilligemed de to tårne helt og holdent var af kva
dersten.16
Allerede i den første halvdel af det 16. århundrede begyndte
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Berritsgård ligger på Lolland nordvest for Sakskøbing. Gården blev
bygget af Jacob Huitfeld og hans hustru Lisbeth Friis i 1580-erne, og
man antager, at bygmesteren var nederlænderen Hans Steenwinckel
den Ældre, der også var virksom på Uranienborg og siden trådte i
Christian TV’s tjeneste. Hans sønner Hans og Lourens fortsatte siden i
faderens spor og er ansvarlige for flere af Christian IV’s bygningsværker.
Berritsgård er et enkelt anlæg - én længe opført på en kraftig sokkel af
granit med ét trappetårn. Helheden er i sjælden grad velbevaret uden
senere ændringer. (N. Elswing fot.).

imidlertid teglværkernes antal stærkt at stige, og i forbindelse her
med stod en stedse voksende smag for tegZstensbygninger. Især i
Danmark fortrængte brændte sten så godt som ganske kvaderstene
ne, og det langt overvejende flertal af det 16. århundredes herre
gårde og slotte byggedes af dette let håndterlige emne. Et minde
om kampestenstiden holdt sig dog i bygningernes fodstykker. Den-
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gang som nu var det skik at lade huset hvile på en sokkel af kampe
sten til værn mod fugtighed og til støtte for muren. Men dette fod
stykke gjordes ifølge gammel vane stundom så højt, at man kunne
være i tvivl om, hvorledes man skulle benævne en slig bygning. Den
af Peder Oxe påbegyndte Holmegård på Sjælland er et eksempel
på denne mellemart. Her er forskellen nutildags dobbelt iøjnefal
dende, idet den senere opførte overbygning kun er af bindings
værk.17
Det synes, som om de fleste af de teglsten, der brændtes i Norden,
har været røde. Dette gav de nye borge et ganske eget præg i mod
sætning til de ældre kampestensbygninger; der kom nyt liv og frisk
hed i de fordums tunge, døde murmasser. Dette træk fastholdes
også særligt i det gamle, bitre folkerim, der næppe uden grund fik
hjemmeklang i meget forskellige egne:

N. N. gård den røde
lagde N. N. len øde.
Hvad der imidlertid virkede hæmmende på de nye gårdes ensartede
ydre var, at meget hyppigt emnerne dertil blev taget fra ældre, døds
dømte bygninger; klostre, kirker, stundom også slotte blev nedrevet
og stenene anvendt andetsteds. Ved de to store bygningsforetagen
der, hvormed Frederik II begyndte sin regering: opførelsen af
Frederiksborg og Skanderborg Slot, gik på hvert sted betydelige
nedrivninger forud. Emborg Kirke med tilhørende bygninger blev
nedbrudt for at anvendes i Skanderborgs mure;18 stenene til Fre
deriksborg hentedes for en del fra Dronningholm Slot og vistnok

Skal man dømme efter antallet af bevarede gårde fra det 16. århun
drede, måtte man tro, at hovedparten af datidens adelsmænd altid le
vede i grundmurede huse med tårne og tinder. Men det er forkert. Det er
disse huses monumentalitet og modstandskraft over for f. eks. ildsvåde,
der har bevaret dem. Mange herregårde var af bindingsværk og lig
nede købstædernes større købmandsgårde; de fleste er revet ned af
senere ejere, der foretrak mere herskabelige boliger. Bevaret er kun nogle
få stykker - som Holmegård i Sydsjælland. Endda hører Holmegård
knap nok det 16. århundrede til, for den er først færdigbygget i 1635
af Klaus Då til Ravnstrup. (N. Elswing fot.).
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ligeledes fra Asserbo og Æbelholt Kloster.19 Af Præstø Kloster kom
41,000 sten i Københavns Slot,20 Søborg og Gurre førtes til Kron
borg, resten endte som skorstene i lensmandens gård i Helsingør.21
Poul Vernike fik sten fra Skt. Agnete Kloster i Roskilde,22 Anders
Barby fra Sortebrødre Kloster sammesteds, Corfitz Ulfeldt købte,
hvad der blev tilovers, for at opføre Selsø23 osv., osv. Ingen over
traf dog Gustav Vasa i at nedbryde kirker og klostre for deraf at
bygge slotte. Kronoberg Slot er således opført af sten fra klostrene
i Växjö, Vadstena Slot af sten fra Alvastra og Skenninge klostre,
Gripsholm af stenene fra Mariefreds og Vårfruberga klostre; Väster
ås af dominikanerklosteret sammesteds; til Uppsala Slot medgik
Skt. Mariæ og Skt. Petri kirker, Gråbrødre-Kloster og ærkebispens
store residens24 osv.
Man har senere været tilbøjelig til at se en indre forbindelse
mellem denne slotsbygningernes kirkefordærvelige tilbliven og
den vanskæbne, der ramte dem og deres beboere. Intet af hine
danske slotte har holdt sig til vore dage; og så godt som hver af
Gustav Vasas nybyggede borge blev vidne til hans børns ulykke: på
Vadstena vanæredes hans datter, sønnen Magnus styrtede sig dér
i vanvid i slotsgraven; første gang, det erobredes, var, da brødrene
kæmpede indbyrdes; på Uppsala myrdede Erik med egen hånd en
uskyldig undersåt; Västerås så én, Gripsholm to af Gustav Vasas
sønner som fanger; på Örbyhus lod den ene broder den anden myr
de.25 Selv om man nu ikke vil gå så vidt at antage nogen indre
forbindelse mellem bygningernes tilbliven og sådanne begivenhe
der, så er det dog vist, at den vandalisme, der gik forud for disse
bygningers opførelse, efterlod sig blivende spor i selve deres mure.
Hvor som her stenene plyndredes fra vidt forskellige steder, måtte
det bero på tilfældet, om de kom til at passe indbyrdes eller til
dem, man selv lod danne. Og da beholdningen af hver slags sjæl
dent eller aldrig stemmede med, hvad der krævedes, blev følgen, at
man måtte lempe sig utilbørligt. Den forunderlige forskel i byg
ningsmåden, som ofte ses i bygninger fra hin tid, pletter i muren,
hvor gule sten afløser røde, kampesten mursten, beror da ikke
altid på senere tankeløs reparation, men er stundom medfødte mær
ker, vidner om den brøde, der knyttede sig til herkomsten.
Datidens øje kunne ikke være blindt for disse mangler. Hertil
kom, at der lidt efter århundredets midte synes at have gjort sig en
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Ligesom Bavelse og Holckenhavn hørte Selsø i Horns herred til Jakob
Ulfeldts godser og er derfor afbildet i hans jordebog. (Se side 70). Går
den havde dengang en hovedbygning i én længe med svungne gavle.
Borggården var omgivet af en mur, og der var tilkørsel over en mu
ret bro og ind gennem et lille porttårn. Selsø har aldrig udviklet sig
yderligere. I det 18. århundrede kom det i familien von Piessens eje;
von Piessen har siden boet på nabogården Lindholm, og Selsø står nu
- berøvet det meste af sin renæssanceudsmykning - som et i øvrigt vel
bevaret hus med gode interiører fra det 18. århundrede (National
museet.).
2. 9*
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På Örby hus nord for Uppsala fandt en af Nordens mærkeligste konge
skæbner sin afslutning. Borgen blev i efteråret 1574 indrettet til fæng
sel for den afsatte Erik XIV. Han havde da tilbragt seks år i fangenskab,
flyttet fra slot til slot af broderen Johan III, der frygtede sammensvær
gelser med det formål at afsætte ham selv og genindsætte Erik. Frygten
var vel begrundet. Den afsatte konge tilbragte et par år på Örbyhus,
optaget af at gennemtænke sin ulykke og skrive dagbogsnotater, der
skiftevis gnistrer af intelligens og ulmer af vanvid. Vagtpersonalet
havde ordre til at ombringe fangen ved forgiftning eller åreladning,
hvis der var fare for, at han skulle blive befriet. I februar 1577 døde
han efter en uges sengeleje. Om det virkelig var Johans ordre, der
her blev bragt til udførelse, eller om dødsfaldet skyldtes sygdom, er
aldrig blevet opklaret; men det er givet, at Johan havde viljen til broderdrab, selv om han også led svære samvittighedskvaler ved det. (Efter
Suecia antiqua etc.).
ny smagsretning gældende i Norden. Rimeligvis må denne tilskri
ves nye hold af indkaldte mestre, der, vant til andre forhold i hjem
met, ikke fandt behag i de dengang hos os så yndede, røde mure.
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Vist er det, at der med ét såvel i Danmark som i Sverige opstod
en kendelig lyst til at forvandle alle slottenes ydre. Modefarven
skiftede fra rød til hvid. Allerede år 1554 blev der givet befaling til
at male Københavns Slot hvidt,20 år 1560 blev Nyborg Slot overhvidtet-1 Fra Johan II haves flere skrivelser, hvori han stundom
med en vis heftighed byder, at Stockholm Slot, Stegeborg og Kal
mar Slot hurtigst muligt skal kalkes over. Derimod fik Stockholms
borgerskab, der havde ladet stadskirken hvidmale, kun liden tak
for sin gode vilje; ifølge den kongelige smag passede denne farve
ikke for kirken, og det befaledes atter at overstryge den med rødt.28
Herregårdene har efter al sandsynlighed fulgt slottenes eksempel.
Mange af de røde mure, som i vor t'd er blevet befriet for deres
kalkdække, har da måske allerede kort efter deres opførelse erholdt
den overklædning, for hvilken en langt senere tid har måttet høre
ilde.
Det mærkeligste eksempel på omslag i smag frembyder dog
Kronborgs opførelse. Som bekendt lod Frederik II det gamle slot
Krogen nedrive og det nye, pragtfulde Kronborg opføre på dets
grund. Men dette bygningsforetagende frembød særlige vanskelig
heder. Dels havde nemlig kongen fattet den storartede plan, som
han virkelig gennemførte, at bygningen ikke skulle koste hans un
dersåtter en skilling, men fuldt ud betales af hans egne midler.29
Opførelsen kunne da kun foregå lidt efter lidt, efterhånden som
øresundstolden skaffede nyt guld i den kongelige kasse. Dels gik
det ikke an her som ellers at rydde grunden og så begynde. Kron
borg var både fæstning og slot, og til enhver tid måtte kanonerne
være klar på skanser som i tårne for at indgyde de forbisej lende
den behørige ærefrygt. Kun led for led kunne omdannelsen ske,
halvt uformærket måtte der skiftes ham.
På grund af disse særegne forhold gik der da godt en halv snes
år, førend alt blev færdigt. Og kongen havde tid nok under opfø
relsen til at ændre mening. Alt tyder på, at det oprindeligt havde
været planen at bygge slottet af røde sten. På denne måde synes
den nordre fløj at være blevet helt færdiggjort, og man begyndte
allerede at tage fat på den søndre og vestre fløj. Men så sendtes
bygmesteren, Hans Påske, til Bohus for at forestå fæstningsarbej
derne der, og under hans fraværelse omstemtes kongen til at give
bygningen et ganske andet udseende. Det var rimeligvis den nye
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bygmester, Antonius van Opbergen, der bevægede Frederik II til
forandringen. Den bestod for murenes vedkommende i, at de skulle
helt beklædes med sandsten, så at slottet blev gråt i stedet for rødt,
hvorved der blev givet den rigeste anledning til udsmykning med
stenhuggerarbejde. År 1584 synes ombygningen efter den nye plan
så nogenlunde at have været færdig. Kun den nordre længe stod
endnu tilbage med sine afstikkende murstensvægge. Antonius van
Opbergen fik da befaling til også at beklæde den med sandsten. Dette
synes imidlertid ikke at have været ham nok; den hele bygning
måtte bort og afløses af en ny stil med de andre. Han indlod sig da
på et yderst dristigt foretagende. Under skin af at have misforstået
befalingen om at skalle lidt af ydermuren for at skaffe plads til de
hugne sten, brød han murene helt ned, så at Niels Kås og Chri
stoffer Valkendorf, da de kom til Kronborg, til deres overraskelse
traf hele den nordre fløj med kongens og dronningens prægtigt ud
styrede værelser næsten ganske i grus. Øjeblikkeligt meldte de det til
kongen, der just da var i Jylland, og nu gik det ud over lensmand
og bygmester. Lensmanden, Johan Taube, havde alt forinden fået
sin afsked, men nu gaves der befaling til nøje at prøve hans regn
skab og i tilfælde af mangler ikke lade ham slippe for godt køb. Afregningen endte med, at han måtte afstå sin gård i Helsingør i
bøde til kongen. Opbergen fik så varm en skrivelse fra Frederik II,
som han kunne vente, spækket både med beskyldninger og trusler.
Sket var imidlertid sket og lod sig ikke gøre om igen. Bygningen rej
stes i en ny og bedre skikkelse, sikkert ikke til skade for slottet som
helhed. Det er betegnende både for konge og bygmester, at da de
nogen tid efter skiltes, gav Frederik II ham en pengesum i foræring
ud over den akkorderede betaling for hans arbejde.30
Det var uden tvivl den samme smag for hugne sten og stenforsi
ringer, som her ved Kronborg så tydeligt gjorde sig gældende, der
alt tidligere havde hidført moden at male slotte og gårde lyse. Sy
dens marmor var forbilledet såvel for denne smagsretning som for
den samtidigt indtrængende mode: at udstyre loftet med gipsdække.
Den nordiske efterligning var kun fattig; men dog kunne man
for murenes vedkommende få en smagfuld virkning frem ved at
benytte vekselspillet mellem den kalkede væg og de grålige stenfor
siringer. Det er forståeligt, at det var den af italienske bygmestre
mest påvirkede nordiske konge i denne tid, Johan III, der vides
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Intet andet dansk slot fik så megen omtale og er gengivet så ofte som
Kronborg, hvilket ikke er mærkeligt. Man kan omsejle hele det danske
rige og intet se ud over fjerne, lave kyster; men når man nærmer sig
Øresund, stiger Kronborg endnu i dag frem af horisonten som en
grandios portvægter for Danmark. Shakespeare behøver ikke at have
været i Helsingør for at kunne skrive „Hamlet“. „The royal Castle of
Elsinore“ var berømt nok. Denne gengivelse - der stammer fra en
nederlandsk udgave af „theatrum urbium“ - skyldes maleren Hans Knie
per, der bl. a. udførte de store kongetapeter til riddersalen, og det viser
slottet o. 1582, da det endnu var under opførelse. Det store tårn havde
endnu ikke fået spir. Her krones det - ligesom „kæmpetårnet“ på Koldinghus - af fire gigantiske skikkelser, der holder flagstænger. Også østfløjen
ud mod sundet bærer præg af ufærdighed. Ved det nuværende flagbatteri
står en runddel, og ved bastionen foran ligger den vældige Lappensten,
som Frederik II lod slæbe hen foran slottet.
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Nørlund vest for Rold skov blev opført af Ludvig Munk i årene o. 1590.
Den her gengivne portal på østfløjen er dog noget yngre. Den er opsat
af Verner Parsberg, der kom i besiddelse af gården 1655. (N. Elswing fot.).
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særligt at have anvendt denne fremgangsmåde. Såvel på Stockholm
som på Kalmar Slot var væggene hvidtede, medens de hugne sten
gjorde beregnet virkning på den lyse grund.31
Men gjaldt det om at få modsætning mellem stenforsiringer og
mur, så lå dog intet nærmere end at lade murens mellemrum be
holde den oprindelige, røde farve. Varmt og levende sprang her
forskellen frem, for afstikkende måske for et sydlandsk, kunstvant
blik, men kraftigt, blodrigt og tiltalende for en nordbos øje. Vistnok
ved hjælp af hollandske og engelske mestre banede denne smagsig vej i Norden og fæstede især rod i Danmark. Allerede det gamle
Frederiksborg synes at have haft grå stenbånd hen over murens
røde grund.32 Men den hele stil trådte dog først fuldt udpræget
frem, da de hugne sten ikke blot beskedent holdt sig som murbånd
og gavlkantninger, men klatrede op om alle hjørner og fremspring,
stillede vagt ved døren og lejrede sig nyfigent om hver af de store
vindueskarme. Mærkeligt nok synes denne stil, som man i Danmark
har vænnet sig til at kalde Christian IV’s, først at have fundet tals
mænd blandt herregårdene. Uden den skole af flinke stenhuggere,
der uddannedes ved bygninger som Kronborg, kunne dog slige pri
vate foretagender ikke let tænkes gennemførte. Nogle af de ældste
og bedste repræsentanter for denne stil med sandstensforsiringer
på rød grund er Lystrup på Sjælland, påbegyndt 1579, og Nørlund,
Næs (det nuværende Lindenborg) samt Voergård i Jylland, opført
i tidsrummet 1581-96. Især den sidste er prægtigt udstyret (se side
111). Overalt på murpiller, om porten og ved alle vinduer vrim
ler der af englehoveder, menneskeansigter, djævle og havfruer,
blomster og frugter smagfuldt fordelt, ypperligt udført. Med rette
har sagnet undret sig over denne rigdom og søgt at forklare den
ved, at Ingeborg Skeel, der havde bestilt en ny skibsladning sand
sten uden at kunne betale den, skulle have skaffet sig den frit til
huse ved at lade ankertovene kappe, så at skibet strandede på hen
des grund, hvor hun havde forstrandsret.33
At denne nye bygningsmåde måtte komme til ære under Chri
stian IV, kunne man slutte allerede fra hans tidligste færd. Da nem
lig i det sidste år af hans mindreårighed Københavns Slot skulle
oppudses til kroningen, lod han det atter skifte farve; i det mind
ste bestilte han lutter røde mursten til dets udvidelse.34 Hans to
egne første byggeforetagender, det andet Frederiksborg og Rosen-
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Lindenborg syd for Ålborg udmærker sig navnlig ved sit fine sand
stensarbejde. Alle vinduer i gårdens sydfløj krones af trekantgavle og
indrammes af sandstensposter - begge dele prydet af rigt varierede ma
sker. Om Lindenborg - se billedtekst side 244. (N. Elswing fot.).

borg, blev begge holdt i den nye stil. - Samler vi alt dette, vil det
vise sig, at murenes udstyrelse i datidens herregårde og slotte frem
bød en rig afveksling. Moden omspændte en trinrække lige fra utilhugne sten, kvadersten, røde mursten ned til hvidtede vægge, sand-
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stensbelægning og rød murstensgrund med sandstensforsiringer.
Selvfølgelig var de ældre af disse murformer kendt og anvendt
længe tilforn - i den nordiske kirkebygnings ældre historie kunne
måske påvises en tilsvarende udvikling - men alle var de livskraf
tige i det 16. århundrede, og nybygninger fandt sted så nogenlunde
i den her angivne rækkefølge. Men når vi overskuer alle datidens
herregårde, tør vi ikke engang blive stående ved denne række af
former. De hørte kun hjemme, hvor der fulgtes med tiden, og bor
gen opførtes efter alle kunstens regler. Men på mangt et gammelt
voldsted, bag mangen sivgroet grav stod endnu, vindblæst og kum
merlig, lerklinede længer, ofte med siden dækket af halvtagklædte
„udskud“.35 Ja, enkelte steder sås endnu de ældste slags træstuer,
„bulhuse“, i borggården.36 Selv den kraftigste udvikling er aldrig i
stand til at få alle med. Trængte dette til noget bevis, kunne det
ses endog på slottene. For ikke at tale om Sverige, hvor træhuse
på grund af forholdenes natur fandtes spredt om i næsten alle
slottes borggårde,37 så stod der endnu i året 1591 på Silkeborg Slot
et træhus, hvori endog Frederik II og dronning Sofie en tid havde
boet,38 og på Københavns Slot blev endnu i året 1555 den ene læn
ge forhøjet med et stokværk af træ, fordi grunden ikke ansås for
stærk nok til at kunne bære en højere mur.39 Alle former, fra de
ældste til de yngste, mødtes da i dette århundrede.
For tagets vedkommende er udviklingen langtfra så tydelig. Én ting
står dog fast, det er, at stråtag hørte til de forældede former. Når
det, som stundom var tilfældet, forekom, kunne man være vis på,
at det kun var på aflægs bygninger, forfaldne herregårde, hvor man
lige så vel kunne vente at høre, at huset manglede tag - var „tag
lamt“, som datiden kaldte det - som at tækningen var i orden. Om
kring år 1580 fandtes således på det gamle Voergård i Jylland, før
dets ombygning, en borgestuelænge med stråtag og et andet hus på
to lofter, tækket halvt med gamle tagsten, halvt med strå.40 På
Damsgård sammesteds var der stråtag på fruerstuen, hvis vægge for
en del var lerklinede, og ligeså på den bygning, hvor svendekamrene
var, hvilket sidste var et „bulhus“.41 På Vrejlev Kloster i Jylland
stod to store stenhuse, det ene tre lofter højt, det andet to, med
spor af fordums herlighed: hvælvede stuer; men vinduerne var
ude, loftsbjælkerne for en del nedstyrtet og taget brudt; det ene
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Lynderupgård ligger ved Hjarbæk fjord - Limfjordens inderste vig øst
for Salling. Den blev opført i 1550erne af Christoffer Rosenkrantz, og
skønt bygningen i en vis udstrækning har skiftet udseende siden - bl. a.
ved indsættelse af de stærkt dominerende store vinduer fra det 18. år
hundrede - har den dog bevaret meget af sit oprindelige præg. Den er
opført i bindingsværk udfyldt med munkestensmur og ligner Ålborghus - det eneste bevarede danske slot i bindingsværk; det er da også
sandsynligt, at bygmesteren har haft hjemme i Ålborg. (N. Elswing fot.).
havde tegltag, det andet stråtag.42 På Rygård på Sjælland bestod
borggården af følgende afdankede besætning: et gammelt stenhus,
et gammelt to lofter højt lerhus uden tag, og en anden lerslagen
længe, tidligere halmtækket, nu taglam.43 Mest trøstesløs lyder dog
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beskrivelsen over Flyinge i Skåne, den gamle gård, hvis grave alt
var blevet anlagt på ærkebisp Jens Grands tid, og hvis ringmur skrev
sig fra 1481.44 Stenhuset her, hvori beboelsen var, var både „loft
lam“ og „taglam“, så at „der ingen værelse var i samme hus med
stuer og kamre“. At bryggers og køkken også har været derefter,
fremgår af, at de var bygget på støtter, en bygningsmåde, der, selv
om den havde været almindelig i Danmark, dengang længst var
opgivet.45
Hvad der gjaldt stråtagene i Danmark, gjaldt også, om end i min
dre grad, spåntagene i Sverige. De hørte ganske vist ikke til på en
velbefæstet borg, men i en snæver vending eller rent foreløbig lod
de sig alligevel anvende. Selv det prægtige Uppsala Slot måtte i no
gen tid tage til takke med denne tarvelige bedækning, for anstands
skyld dog overstrøget med farve, så at det lignede kobber.46
Den almindelige tagbeklædning for borge i Norden var naturlig
vis af langt stærkere art. Her herskede imidlertid en vis vilkårlighed
i valget. Nogen bestemt regel, endsige nogen tydelig udviklings
gang, synes ikke at kunne påvises. Sagen var vel den, at alle måtte
være enige om, at kobber var det bedste, men tillige det dyreste, så
at det for mange kun blev et fromt ønske at besidde sligt. Hertil
kom, at det langtfra altid var ved hånden. Selv i Sverige, der dog
frembragte dette metal, kunne det stundom endog for kongen falde
vanskeligt nok at få plader af lutret kobber, just når de skulle bru
ges.47 I Danmark måtte man først bestille det hos tolderen i Hel
singør, der hyppigt atter måtte forskrive det fra Gdansk, Lübeck
eller andetsteds,48 så vejen blev lang og transporten dyr, før man
fik det. Det var da vistnok kun få slotte, der havde fuldt kobbertag.
På Kronborg49 og måske Stockholm Slot50 nær har næppe man
ge været så rigt udstyret. For herregårdes vedkommende var det alt
en særlig pragt, når, som på Nørlund i Jylland, blot hovedlæn
gen var kobbertækket.51 Derimod anvendtes det hyppigere til spir.
Frederiksborg,52 Antvorskov Slot,53 Borreby, Visborggård, Sandholt, Rygård, Overgård, Nørlund54 o.fl.. havde kobberspir på tår
nene. Men selv på Kalmar Slot var kun „Kurertornet“ kobbertæk
ket, de andre måtte nøjes med blytag.55 Til Blåtårn i København,
der ombyggedes og forhøjedes i anledning af Christian IV’s kroning,
anskaffede man både bly og kobber, rimeligvis for at nøjes med bly
tækning på de mindst synlige steder.56 Kobberets grønligt anløbne

134 * Herregårde og slotte

skær var da en hædersfarve for tag som for spir. Så meget des større
må det offer have været, som Johan III bragte, da han i den tid,
hvide mure gjaldt for smukt, af skønhedshensyn lod Stockholms
slotstag male teglstensrødt,57 for at farverne kunne passe sammen.
Blytag synes at have været i høj anseelse som sikkert og varigt.
Men også her holdt kostbarheden de fleste tilbage. Blandt de man
ge bygningsemner, som de dødsdømte kirker og klostre afgav, var
uden tvivl blyet på tagene et af de mest velkomne. Ifølge en samtidigs beretning var de fleste landsbykirker i Danmark i det 16. år
hundrede endnu tækket med bly.58 Men med en forunderlig hur
tighed forsvandt det, hvor ske kunne, dog især fra de nedlagte klo
stre. De fleste af disse gik over til deres nye ejermænd i en lurvet
dragt, der vidnede om den forudgående plyndring. Stråtækte og
taglamme måtte de se deres fordums tagbly dække naboborgenes
spir.59
Teglsten var den almindeligste tagbeklædning. De mange nyop
rettede teglværker leverede dem i mængde. Medens man endnu sted
se måtte henvende sig i Holland, når det gjaldt om at få mursten af
allerbedste slags — såvel til Kronborg som til Københavns Slot ved
århundredets slutning købtes større partier hollandske sten60 begyndte man for tagstenenes vedkommende at foretrække tyske,
ja selv de hjemmelavede nordiske. Ved bygningsarbejderne på
Malmöhus 1594 frarådede således regeringsråderne at købe holland
ske, der var „meget tynde og uduelige“;61 man måtte hellere købe
lybske, eller hvor man ellers kunne få dem gode. Tagstenene til
Kalmar Slot forskreves fra Tyskland;62 tagstenene til Frederiks
borg Ladegård tilvirkedes i Fyn, på Hestbjerg teglværk ved
Dalum.63 Stenenes form var en dobbelt; dels de gammeldags, der
lignede flækkede drænrør og kaldtes „huulsten“; dels de nu bru
gelige, der bredere og fladere end hine måske forekom datiden at
minde om et par udbredte vinger og i hvert fald kaldtes for „vinge
sten“. De sidste var de sejrrige, de andre tilvirkedes næppe synder
ligt mere. Men at de endnu hyppigt forekom kan ses af, at man,
når talen var om tagsten, gerne omhyggeligt navngav, hvilken slags
man mente.64 Nutidens benævnelser „mursten“ og „tagsten“ kom
først ret i brug, da ingen ved „mursten“ faldt på at tænke på kva
dersten, og de gammeldags tagsten for længst var glemt.
At tegltage var ansete kan ses af, at mange selv af de større slotte
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var udstyret hermed. Dette vides f. eks. at have været tilfældet
med Kalmar, Borgholm,65 Kalundborg,66 Skanderborg67 og flere.
Tagstenenes farve var sikkert altid rød. Men herved fremkom der
let noget ensformigt og kedsommeligt ved bygningernes ydre, da
jo også murstenene var af samme farve. Man tager da næppe fejl,
når man heri ser den ydre foranledning til, at den sydlige fordring
på hvide vægge havde så let ved at bane sig vej som mode i Norden.
Ved at overkalke murene opnåede man et liv og en farvevirkning,
der nødvendigvis måtte gøre stærkt indtryk. Hvor de så sås, disse
hvide borge med røde tage - ved sø, mellem kornmarker, med
skov eller himlen selv til baggrund - overalt tog de sig godt ud og
drog øjet til sig på lang afstand. Og hvor billigt lod ikke det hele
sig gøre! En balle kalk eller to om året var alle udgifterne, og så
skærmedes tilmed stenene mod forvitring.
Men gjaldt det om at undgå ensformigheden i tag- og murfarve,
kunne man jo også lade taget være det, der skiftede ham. Man for
stod sig endnu ikke på at opnå dette ved at brænde de siden så
yndede, glaserede blå tagsten. Derimod trængte en anden bygnings
skik stærkt frem i Norden i det 16. århundrede. Det var anvendel
sen af skifertag. Disse nye tage frembød ikke få fordele. Rigtigt
lagt skærmede de fuldt så vel mod fugtighed som de almindelige
tegltage. Mellem disse tynde, tæt sammenføjede plader skulle ingen
brandpil, selv skudt fra neden af, kunne bore sig ind, hvad med
uheld dog kunne ske mellem tagsten. Og langt fra set synede skiferet som kobber eller bly; hvis man ikke fuldt var kender, ville
man endogså påstå, at dets blåligere lød var smukkere end hines.
Disse egenskaber og vel mode tillige skaffede skiferet indpas i Nor
den. Når det første gang er blevet anvendt heroppe, vides ikke; i
århundredets sidste halvdel var det meget i brug. Frederik II’s Fre
deriksborg,68 Koldinghus,69 Ålholm70 og Københavns Slot71 fik
således alle skifertag. „Skiferdækkere“ omtales hyppigt. Da arbej
det på Københavns slotstag år 1596 hurtigt skulle fremmes, kunne
der forskrives en „skiferdækker “ såvel fra Kronborg som fra Roskil
de, Næstved og Nysted.72
Hvad der i særlig grad bidrog til at give datidens tage liv, var den
lyst til at befolke dem med spir, kviste og fløje, der mere og mere
greb om sig. Medens de gammeldags bygninger højt regnet drev
det til takkede gavle, men i øvrigt kun fremviste bare tagsider uden
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Vadstena Slot blev påbegyndt af Gustav Vasa. Arbejdet fortsattes under
hans tre sønner Erik XIV, Johan III og Karl IX for endelig at blive
afsluttet under Gustav II Adolf. Da så slottet ud, som det her er gen
givet efter Suecia antiqua et hodierna. Det var - og er - et tungt og
noget uregelmæssigt bygningsværk af bastant monumentalitet. Dette
skyldes dels de meget svære runddele, dels den store hovedfløj med det
usymmetrisk anbragte tårn. Nogen samlet plan for opførelsen har ikke
eksisteret; men slottet har fine arkitektoniske detaljer, således en hoved
port i streng italiensk renæssance og et par smukke, gennemarbejdede
gavle (se side 242). Da Dahlberg afbildede Vadstena havde slottet flere
spir end i dag. (Det kgl. Bibliotek.).
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så meget som en luge eller et kighul, ja lod selv tårnene ende ikke
med spir, men fladt eller med almindeligt tag, så vågnede der om
trent ved århundredets midte en umættelig trang til det opadstræ
bende og mangfoldige. Først og fremmest byggedes alle tårne med
spir. Især på slottene, hvor evnen ikke svigtede, fremkom herved
de prægtigste former, enten disse lange, slanke kirkespir som på
det ældre Frederiksborg73 eller svulmende kuppelspir, snart ind
snøret forneden som de ejendommelige på Engelsholm i Jylland,
snart skydende som en kæmpehøj op af tårnfladen og udsendende
opad bestandig nye lag af lettere, gennembrudte, luftigbyggede
former. Blandt de mægtigste kuppeltårne var Vadstenas, Kalmars,
Stockholms og Kronborgs; indbyrdes meget forskellige, men hvert
især beherskende alle deres omgivelser. På Vadstena indtog kuppel
tårnet hele midterpartiet af bygningen; på Kalmar og Stockholm
hævede det sig myndigt og vidtskuende over vrimlen af slottets
øvrige huse og tårne, på Kronborg endelig lå det som vogter ind
mod landsiden. Da dette hovedtårn ved branden 1629 sank i grus,
mistede Kronborg sin skønneste prydelse.74 Nu betegnes dets plads
kun ved en plump, firkantet klods i slottets ene hjørne, en sten
gevækst, der har dannet sig over arret.75
Alle disse spir, store og små, endte ufejlbarligt på samme måde,
i en lang stang, der bar en forgyldt fløj. En forholdsvis tarvelig
udstyrelse var det, når fløjstængerne, som f. eks. på det gamle Frederiksborgs tårne, forneden kun var prydet med forgyldte æbler,
foroven med tilsvarende fløj og knap.76 På Stockholms hovedtårn
endte stangen i en engel, der holdt et trearmet greb, hvor hver arm
løb ud i en vældig krone. Dette mægtige spirsmykke svarede til
tårnets navn „Tre Kronor“ og synede vidt omkring. Johan III lod
det nedtage og gøre ti alen højere, men klagede bitterligt over
guldsmedene i Stockholm, der forlangte 300 dukater for at forgyl
de det.77 På Kronborg var hovedspiret naturligvis prydet med en
gylden krone og højt over denne en ridder til hest.78 På Uranienborg dannedes fløjen af en gylden pegasus, så kunstigt anbragt,
at den ikke blot selv drejede sig for vinden, men tillige bevægede
en viser i kuppelsalens loft, så at man siddende i stuen kunne aflæse
vindens retning.79
Det var ikke altid så let at få disse fløjstænger sat op, ofte i svim
lende højder. Da på Antvorskov den store fløj, der var smedet i
10 Troels-Lund. 2
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De middelalderlige klostre, som reformationen gjorde overflødige, for
svandt ikke - i hvert fald ikke på én gang. I byerne anvendte man dem
til hospitaler og andre milde stiftelser. Enkelte nonneklostre levede
videre som boliger for ugifte adelsdamer; andre klostre kom i privat
eje og blev herregårde, medens nogle blev omdannet til kongelige slotte.
Dette skete således med Antvorskov - det store Johannitterkloster ved
Slagelse, hvor der i 1580 kun var en prior og tre munke tilbage. Frede
rik II omdøbte det til Antvorskov Slot og indarbejdede det nye navn
ved at afkræve bøder på én okse af enhver, der kaldte det et kloster.
Det var den samme bøde, der skulle betales af dem, der kom for skade
at kalde Kronborg for Krogen, og det var egentlig lidt uretfærdigt, for
medens Kronborg vitterligt var et nyt slot, var Antvorskov stadig et
nødtørftigt ombygget kloster. Det egentlige slot ses i forgrunden på
Resens tegning. Kun kirkespiret og de to ottekantede trappetårne skri
ver sig fra Frederik II’s tid; resten var middelalderligt. Antvorskov blev
ofte benyttet som residens - ikke mindst af Christian IV; men i løbet af
det 18. århundrede kom de tilhørende godser på private hænder, og de
prægtige bygninger blev revet ned. (Det kgl. Bibliotek.).
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København, skulle anbringes på tårnet, befalede derfor Frederik II
bådsmænd til arbejdet.80 Dog, øvelsen gjorde mesteren, og datiden
gav rig lejlighed til at øve sig. Overalt, hvor der var mulighed for
at anbringe et spir med fløj - på tårne, selv de mindste, på karnap
per, på hver en gavlspids - anbragte man dem, ofte i de mest fan
tastiske former. På Frederiksborgs gavle løb således muren op i en
sukkertoplignende figur, ud fra hvis side stak en gren med en ugle,
der drejede sig for vinden.81 På gavlenes næste afsatser stod almin
delige fløjstænger.
Ærgerligt var det dog, om man, fordi huset måske manglede tårn
og karnap, skulle være henvist til kun de par fløje på gavlene. Man
gik da et skridt videre og anbragte dem ligeledes på de små kvist
bygninger i taget. Slige kviste havde alle råd til at bygge, og således
blev det muligt også for mindre bemidlede at kappes med hvem som
helst i antal af fløje. Det lader til, at man her er gået meget vidt.
På Kronborg f. eks. var der både på søndre og nordre længe ikke
mindre end tre rækker små kvistvinduer, hvert med sin fløjstang.82
Da en storm i året 1582 anrettede stor skade på slottet og blandt an
det drev bølgerne ind mod voldmuren, så at den sprængtes derved,
gjaldt kongens forespørgsel straks tagvinduernes fløje, som stormen
havde bortvejret.83 På det af Johan III byggede Svartsjö Slot vrim
lede det af fløje i krans om hovedbygningens mægtige kuppeltag.
På Sandholt i Fyn fandtes ikke mindre end halvt hundrede. Da
Ellen Marsvin efter sin mands død lod disse fløje nedtage, anlagde
hans arvinger retssag imod hende, og rigets råd idømte hende en
bøde af 2000 rigsdaler for denne ærekrænkende færd.84
Det var da ikke blot af vidtdreven interesse for vind og vejr, at
man anbragte alle disse forgyldte fløje. Bagved lå en uklar, men
stærk følelse af, at netop til disse knyttede sig bygningens og bygher
rens ære. For os er denne følelse fremmed. Det sidste, svage spor kan
måske genfindes i den endnu brugelige skik, at anbringe ejerens
navnetræk i fløjen. Mærkelig er imidlertid den forholdsvis korte tid,
hvori den hele opfattelse lader til at have uddannet sig. Før år 1550
synes fløje ikke at have været anvendt i synderlig større mængde
end nutildags; i århundredets slutning tog brugen meget stærkt
overhånd; år 1623 fældedes den ovenomtalte herredagsdom.
Men hvorom alting er, må denne mængde af fløje have givet byg
ningerne en ganske ejendommelig skønhed. Når på en sommerdag
2. 10*
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solen brændte på taget og lokkede genskin ud af alle disse forgyldte
æbler, vejrhaner, fløje og tilhugne vimpler, eller når om vinteren
stormen for ind mellem bygningerne, jog fløjene om, så de stod om
taget som et flagrende hår - så lå der i alt dette noget ganske eget
stemningsfuldt og levende, der vel kunne friste til at gøre denne
blotte tagprydelse til et sindbillede på huset i dets helhed. De ud
trykte for synet, hvad man på slotte og de ypperste borge gav lyd
tillige, idet man oppe under spiret i de gennembrudte tårne anbrag
te musikanter. Deres hverv var ikke som vægternes at holde udkig
og vare beboerne mod fare. De skulle blot dag ud og dag ind lige
som angive tidens flugt, blæse til morgen, middag, aften og „godnat“,
forlyste beboerne med deres spil, svare hinanden fra tårn til tårn,
tolke bygningens liv og ejerens lykke. Da Kronborg var fuldendt,
ansattes således fem nye „tårnmænd“ til på denne vis at spille fra
slottets tårne; to af de tidligere ansatte sendtes til Frederiksborg
Slot. På Københavns Slot var der under Christian IV’s mindreårig
hed tre tårnmænd; senere forøgedes deres antal til fem. Efter lønnen

Københavns Slot var en sær bygning - fremvokset gennem generationer
og i al sin uregelmæssighed præget af skiftende slægtsleds behov. De
ældste partier stammede fra dronning Margrethes tid. Slottets prægtig
ste afsnit var Christian Ill’s kongefløj - til højre i billedet - opført i
kongens senere år, da han nok mente at kunne spendere på pragtarki
tektur. Bemærkelsesværdigt er det høje tag, bygget i flere afsatser og
afsluttet foroven af en rygning, der krummer som en skibskøl. Slottets
hoved- og porttårn - kaldet Blåtårn - var længe dækket af et lavt pyra
midetag. Det store spir var et af Christian IV’s første byggearbejder påbegyndt 1595. Man bemærker, at der i dekorationen indgår tre kro
ner - en lille på vindfløjen, herunder to noget større. Det var en hen
tydning til de tre kroner i rigsvåbenet, som man opfattede som et
symbol på de tre nordiske riger. At skilte med tre kroner var ensbety
dende med, at man opfattede sig som Nordens største fyrste - og i
hvert fald ikke bøjede sig for svenskerne, der havde anbragt tre kroner
på vindfløjen over Stockholms Slot. Også spiret på det nuværende Chri
stiansborg pranger med tre kroner. Lidet anede Christian IV, at Blå
tårn især skulle blive husket som fængsel for hans elskede datter Leo
nora Christina, og at det uhumske fangehul „mørke kirke“ indtil den
mest snavsede krog skulle præge sig stærkere i eftertidens bevidsthed
end hans stolte spir. (Stik efter maleri af van der Wijk, Nationalmuseet.).
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at dømme må de have været dygtige folk, der nød mere anseelse end
almindelige spillemænd. I København fik de senere eneret til at
besørge musik ved bryllupper og barsler, medens andre spillemænd
kun måtte bruges i kældre og kroer.85
Hvad der ved bygningen som helhed gjorde et ejendommeligt, ikke
altid tiltalende indtryk, var den uregelmæssighed, der prægede an
lægget. Især i ældre gårde kunne øjet ofte forgæves lede såvel efter
symmetri som harmoni, et eneste synspunkt, hvorfra det hele kunne
forme sig til enhed. Som på trods sad tit porten skævt på huset;
sprang her et tårn uventet frem; stod vinduerne i strid indbyrdes
eller manglede ganske, hvor øjet ventede dem - på Skanderborg
var et firkantet tårn bygget så skævt, at man fra et bestemt sted i
haven kunne se alle dets fire hjørner86 - og alt dette virvar uden
at nogen tydelig hensigtsmæssighed trådte forsonende imellem. Var
så tilmed, som det i de ældste gårde plejede, gårdsrummet snævert,
murværket plumt og uden prydelser, kom der noget skummelt og
tungsindigt trykkende over det hele.
Tiden udviklede sig ganske vist i så henseende. Bestandigt tyde
ligere påvirket af klassiske mønstre droges den fremad mod klar
hed og enhed. Men selv i dens ædleste værker lykkedes det den dog
kun delvis at fjerne dette uregelmæssige. Det hører netop med til
den hele stils mest betegnende ejendommeligheder, at betragte
ren aldrig ved sig sikker. Ganske uventet kan et tårn træde op med
en ny form for hat, en kvist skyde frem, et vindue blive borte, en
forsoren lille karnap plumpe ud af muren, så dristigt og ubegrundet,
at man næsten føler sig som over for et levende væsen med vilkår
lige livsytringer.
Det er dog et stort spørgsmål, om alt dette uregelmæssige og vil
kårlige også har taget sig således ud for hin tid selv, eller om den
ikke hyppigt har haft en anden nøgle til forståelse, end vi nu be
sidder. To vægtige hensyn leder os til at antage dette. Der kan nem
lig ikke være nogen tvivl om, at en dybere kundskab til hin tids krigsbrug ville lære os at se meget af det, som vi nu undrer os over som
tilfældigt og blot lunets værk, netop som udtænkt og regelbundet,
behersket af en strengere lov: forsvarets krav. Men hertil kommer,
at datidens begreb om symmetri var et andet end vort. Vort begreb
om det symmetriske beror alene på tallet og dets delelighed. For hin
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Ålholm, der ligger som nabo til købstaden Nysted, er et udmærket
eksempel på en borg, der gang på gang har skiftet udseende ved omog tilbygninger. En følge heraf blev den uregelmæssighed, der navnlig i
ældre tid prægede bygningen stærkt. Grundtrækkene er gamle; det var
vistnok Valdemar Atterdag, der opførte den firesidede ringmur og for
synede den med tårne. En enkelt fløj kan skyldes dronning Margrethe;
men de ældre bygningsdeles nøjagtige alder er vanskelig at fastslå. Sik
kert er imidlertid, at østfløjen med trappetårnet, der ses til venstre på
Resens billede, er opført i 1580-erne af lensmanden Hak Ulfstand til
Häckeberga, der også forhøjede de store tårne. Siden er visse partier atter
revet ned. Ålholm fik sit nutidige udseende ved et par restaureringer.
Den første - o. 1890 - var præget af „historicismen“. Formålet var snarere
at fremstille et historisk bygningsværk over et gammelt tema end at gen
finde noget oprindeligt. Den anden restaurering fra 1944 indskrænkede
sig til at fremdrage oprindelige træk i slottets sydfløj. (Detkgl. Bibliotek.).
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slægt var dette for magert. Fantastisk slyngede sig deromkring en
mængde uklare hensyn til dagens og årets tider, himmellegemernes
gang, hemmelighedsfulde tal med skjulte kræfter. Når da - hvad til
fældet var ved mange gårde og slotte, et forhold, hvorom sagnet med
forkærlighed har søgt at bevare mindet - ruderne f. eks. skulle svare
i antal til årets dage, vinduer eller døre til ugerne, skorstene, kviste
eller hjørner til månederne, så kunne mangt et brud på det tilsyne
ladende naturlige gøres fornødent, og det, der nu tager sig ud som
blot vilkårlighed og lune, i virkeligheden være regelbundet, den
nødvendige slutsten i en ellers ufuldtallig række.
Førend vi forlader bygningernes ydre, må vi endnu blot kaste
et flygtigt blik på et par nærmest herhen hørende forhold: gårdenes
navne og indskrifter.
Det var selvfølgelig en gammel nødvendighed, at hver gård og
hvert slot skulle have sit navn. Men man måtte, dengang som nu, i
en vis afstand fra stedet, for at dette navn kunne træde i kraft. I den
nærmeste omegn førte de den stedlige hæderstitel „Gården“ og
„Slottet“, der, skønt fællesnavne, i virkeligheden betegnede dem
som noget enestående. Dette var sikkert grunden til, at man skyede,
hvad der ellers vistnok ville have stemt med tidens smag, ret iøjne
faldende at anbringe gårdens navn som skjoldmærke på den. In
stinktmæssigt følte man, at heri snarere kom til at ligge noget ned
sættende. Fint kunne navnet antydes, som f. eks. tilfældet var med
„Tre Kroner“ i Stockholm, hvor tre kroner var anbragt i spiret,
eller på Kronborg en krone over hovedtårnet; men videre gik man
ikke.
Og dog kunne dette vel have været fornødent. Thi på disse for
dum så stille enemærker var der med ét indtrådt uro og forvirring.
At et stednavn kunne forandres var tidligere end ikke faldet nogen
ind. Nu indtraf på én gang så stærkt et omslag, at gårde med ufor
andret navn næsten kom til at høre til undtagelserne. Den ydre
foranledning lå i de forandrede ejendomsforhold. Bønderbyer nedlagdes og herregårde oprettedes, nye slotte opførtes, inddraget gejst
ligt gods, især klostre, gik ved mageskifter over i verdsligt eje. Alt
dette krævede med nødvendighed dannelsen af en mængde nye
navne.
I intet af de tre nordiske lande var bevægelsen i så henseende så
stærk som i Danmark efter Frederik Il’s tronbestigelse. Her lader ud-
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viklingens forskellige trin sig enkeltvis påpege. Simplest og natur
ligst var det åbenbart at opkalde den nye herregård efter den bonde
by, på hvis tomter den rejstes. Således fremkom herregårdsnavne
som Bramminge, Jernit (det nuværende Frijsenborg), Grundet, Tybring, Krengerup (nu Frederikslund) osv.87 Lige så nær lå det, for
at undgå fejltagelse, at tilføje en endelse, der kunne angive, at nav
net nu betegnede en gård, således f. eks. Endrupholm af Endrup,
Øllufgård af Ølluf, Skaføgård af Skabby, Sneumgård, Rolsegård osv.
Ganske på lignende vis ændredes Øm Kloster til Emborg.
Men fristende var det dog, når gården alligevel skulle have nyt
navn, da at opkalde den efter noget andet end en gammel bondeby
eller et afdanket kloster. Man kunne jo også opkalde den efter en
bekendt mand, f. eks. — en selv. Denne udvej grebes med glæde. Alle
rede de første omdøbninger under Frederik II fulgte denne vej.
Hillerødsholm blev til Frederiksborg; Herluf Trolle, der fik Skov
kloster i bytte, kaldte dette Herlufsholm. Hertug Hans opførte
Hansborg, Palle Juel kaldte sin gård Pallisbjerg osv.
Men var man først inde på denne vej, så var det dog urimeligt at
opkalde efter et fornavn. Det tabte jo allerede sin betydning ved
første ejers død. Nej, slægtsnavnet skulle opkaldes. Hvilken vægt
fuld genlyd fremkom der ikke, når man kunne betegne sig som en
Krabbe til Krabbesholm, en Rantzau til Rantzausholm? Selv det
ældste adelsnavn blev ligesom grundmuret ved en sådan tilføjelse.
Intet under da, at denne form slog særlig an. Der opstod et for
meligt kapløb under Frederik Il’s regering. Juelerne fik deres Juellingsholm, Trollerne Trollholm (nuværende Holsteinborg), Krab
berne Krabbesholm, Rosenkrantzerne Rosenholm og Rosenvold,
Gyldenstjernerne Stjernholm, Ulfeldterne Ulfeldtsholm (nuværen
de Holckenhavn), Vifferterne ViffertshoJm, Rantzauerne Rantzaushohn (nu Brahetrolleborg), slægterne Bjørn, Steen, Væbner:
Bjørnsholm, Steensgård, Væbnersholm osv., osv. Det gør næsten godt
i øret under al denne selvopkaldelse, når Tycho Brahe, stolt, men
på tværs som sædvanligt, døbte sin gård Uranienborg.
En mængde gamle navne var skyllet bort under disse nye benæv
nelser, og for længst var man kommet ud over, at der til at få nyt
navn udkrævedes en nyoprettet gård. Nyopførte bygninger var til
strækkelige, og skønt dette var let at skaffe i en tid, hvor alverden
byggede, synes end ikke denne begrænsning at være blevet over-
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holdt. Alle skranker var brudt. Den sidste grænse var endnu en fol
kets sunde sans, der måtte holde på, at stedbetegnelser, der kun hav
de værd, for så vidt de havde bestand, ikke mistede denne nødvendi
ge ballast. Hvor vidt det imidlertid under ugunstige forhold, gen
taget ejerskifte og lignende, kunne gå, viser os en gård som den
nuværende Holckenhavn i Fyn. I mindre end et århundrede bar
den i alt fem-seks forskellige navne. Oprindeligt hed den Kogsbøl
men omdøbtes i slutningen af århundredet til Ulfeldtsholm. Da
Ellen Marsvin senere købte den, kaldtes den Ellensborg eller Mar
svinsholm; ikke halvt hundrede år efter fik den navnet Nygård og
endelig år 1672 det nuværende navn, Holckenhavn.
Et navn er imidlertid en besiddelse af usikker beskaffenhed. Det
er en udestående fordring, som aldrig får selvstændigt værd, hvor
tit den end fornyes. Hvad hjalp det, om disse ejere nok så meget
kaldte og skrev sig til Trollholm, Rantzausholm og Viffertsholm,
når gode venner altid skulle tage fejl og kalde gårdene med de gam
le navne: Brådegård, Holme og Kytrup? Ved at blive vred gjorde
man sig kun til nar. Men mangen bitter pille måtte siuges, førend
sagen kom i orden.
Kun én var i stand til at anvende magt på dette område, det var
kongen. Han benyttede sig også af denne forret. Da således det
nye slot ved Sundet fik navnet „Kronborg“ i stedet for det tidligere
simple „Krogen“, udstedte han en offentlig bekendtgørelse herom
med alvorligt pålæg til alle borgere og bønder om fremtidigt kun
at bruge benævnelsen „Kronborg“. Overtrædere skulle straffes med
den betydelige bøde: en levende okse.88 Således stoppedes munden
på borgere og bønder. Adelen gav sig af sig selv; thi enhver, der blot
havde det svageste håb om at blive lensmand, skulle vel vogte sig
for at forspilde sin udsigt ved ikke at kunne så meget som huske
navnet på et len. Men kunne end kongen få andre til at lystre, sig
selv var han ikke herre over. Det gør et uimodståeligt komisk ind
tryk at $e ikke tolv dage efter udstedelsen af hint forbud et andet
kongebrev udgå, hvori der af gammel vane brugtes det forbudte
navn: „Krogen“.89 Trods dette lille uheld må imidlertid fremgangs
måden i det hele have vist sig som hensigtssvarende. I det mindste
anvendtes der otte år efter ganske den samme90 ved det til slot om
byggede Antvorskov. Under en lignende mulkt forbødes det hver
mand fremtidigt at kalde det for „kloster“.
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Et nederlandsk gesandtskab, som i 1627-28 mæglede mellem Polen og
Sverige, passerede Helsingør både på udrejsen og hjemrejsen. I foråret
1628 opholdt gesandterne sig nogle dage i Helsingør og opnåede fore
træde for Christian IV på Kronborg. I en trykt beretning om rejsen
findes denne gengivelse af slottet, der ikke er helt korrekt. Kronborg
har således et noget sammenpresset udseende, og bastionerne er forsynet
med skydeskår, hvad de aldrig har haft. Men afbildningen har stadig
værdi, især fordi den viser spiret på det store tårn, der blev ødelagt ved
branden året efter gesandternes besøg og aldrig genopført. I baggrun
den til venstre ses Hälsingborg, der endnu havde sin ringmur. - Allerede
på Christian IV’s tid var Kronborg - tillige med Frederiksborg - et yndet
udflugtsmål for turister, og slottet vakte almindelig beundring. En neder
lænder taler om „det høje trodsige slot ... langt anseligere end Tower i
London.“ (Efter Ilsøe: Udlændinges Rejser i Danmark.).
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Midt i al denne bevidste omdannen af navne gør det et tiltalende
indtryk at træffe en naturplet, hvor alt fik lov til at skøtte sig selv,
frit at vokse som det ville. En sådan fandtes inden for hvert enkelt
slot og gård og omfattede bygningens enkelte dele. I alt dette virvar
af tårne og længer var navne aldeles nødvendige; men ingen blan
dede sig deri. Før man ret vidste hvordan, var navnet der allerede
og havde vundet hævd. Det var især med hensyn til tårnene, at
denne drift gjorde sig gældende. Længer kunne til nød benævnes
efter beliggenheden, fritliggende huse efter anvendelsen; men tår
ne lå jo stundom både ved en bygnings hjørner og på dens midte,
og deres anvendelse var i reglen den samme. Blandt de navne, der
er nået til nutiden, er der enkelte, som oftere kommer igen, såle
des benævnelserne „Far’s Hat“, „Mor’s Hue“, Jomfrutårnet, Orme
tårnet91 o. fl. På Akershus hed tårnene: Kanniketårnet, Jomfru
tårnet, Fuglesang og Vovehals.92 På Vordingborg Slot fandtes for
uden Jomfrutårnet og Ormetårnet: Gåsen, Vandtårnet og Valdemarstårn.93 På Københavns Slot hed det største tårn „Blåtårn“,
på Kalundborg Slot „Folen“, Havetårnet på Rosenholm kaldtes
for „Pirkentavl“94 osv. Endnu førend Kronborg fuldt var opført,
havde tårnene navne; to af de mindste kaldtes for „Dronningetårnet“ og „Kakkelborg“.95
Forbød god takt at anbringe gårdens navn over porten, så gjaldt det
samme heldigvis ikke om bygherrens. Skik og brug hjemlede ham
ret til ikke blot at anføre sit navn, men også andre oplysninger
sig og sine betræffende, som han kunne ønske at meddele efter
tiden. Den tarveligste måde at gøre dette på var ved at anbringe for
bogstaverne af hans eget eller stundom tillige hans hustrus navn
samt derunder et årstal for opførelsen. Synede dette af alt for lidt
over porten, kunne man jo også sætte det hele i gavlen med skrift så
stor som murankre.
Men var man nu en gang kommet af godtfolk, så var der jo dog
ingen grund til at lægge dølgsmål herpå. Et eller to våbenskjolde,
hugget i sten, hørte til og havde deres naturlige plads ikke alt for
højt oppe, enten lige over porten eller endnu hellere på hver side
af den, så at våbnets enkeltheder tydeligt kunne ses. Skulle imidler
tid skjoldet hugges alligevel, var det naturligst, for at undgå al mis
forståelse, at lade hugge det fulde navn derunder. Og i så fald lå det
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Tavle over porten på Rosenholm. Den har ingen indskrift, men er pry
det med bygherren Jørgen Rosenkrantz’ og hans hustru Dorthe Langes
våben. Muligvis har tavlen tidligere været anbragt et andet sted. Om
Rosenholm - se billedtekst side 25. (Nationalmuseet fot.).

så grumme nær at føje et par ord til nedenunder til nærmere for
klaring.
Således opstod da indskrifterne. Vi har allerede ovenfor set, hvor
ledes efterligningen havde ført dem helt ned til købstadhusene. Her
regårde og slotte vedblev imidlertid fremdeles at være deres rette
hjem. Disse indskrifter danner en egen litteratur for sig, hvis stu
dium giver et rigt udbytte ikke blot for den, der søger personalhistoriske oplysninger, men først og fremmest for enhver, hvem det
rent menneskelige interesserer. Det var en ganske ejendommelig prø
ve at blive stillet på, at få lov til at råbe nogle få ord til de sene slæg
ter. Måden, hvorpå det gjordes, valget af ordene, giver ofte det
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mest træffende billede af den talende selv. Summen af alle disse bil
leder hjælper os at forstå den hele tidsalder.
Valget af sproget betingede allerede for en del indskrifternes ind
hold. På latin var man stærkt bundet af vedtagne regler. På mo
dersmålet kunne man ganske anderledes udtrykke sig, som man ville.
Men latin frembød den fordel, at man herved løftede det hele op
som i et højere lag, talte til en dannet almeneuropæisk kreds, hvor
en fin vending, en åndrig sammenligning ville kunne skattes. På
vers måtte det selvfølgelig være. Men havde man ikke glemt al sin
skolekundskab, kunne det være artigt nok at forsøge, om man endnu
kunne sætte et ordentligt latinsk digt sammen. Glippede det, var
der altid ti magistre tor én, som for en billig penge ville påtage sig
at forfatte både indskriften selv og endda et æresdigt i tilgift.
De ypperste repræsentanter i Norden for denne lærde versfabrikation var uden tvivl Henrik Rantzau og Tycho Brahe. Til den
førstes talrige gårde kunne der gå en mængde med alene til almin
delige indskrifter. Skulle så tilmed hvert øjeblik „Vandrerens“ tan
ker i anledning af dette eller hint udtrykkes i et nyt lille versefald,
så kunne det let blive endog Henrik Rantzaus frugtbare pen for me
get. En stab af litterater har da gået ham til hånde og som tak for
hans gavmildhed smykket alt, hvad han ønskede, med sirlige vers.
Tycho Brahe forsynede både sig selv og sin kongelige velynder, Fre
derik II. Han er således blandt andet forfatter til den smukke ind
skrift på Kronborgs gavl, der ædelt og simpelt tolker værkets be
tydning og ikke taber ved sammenligning med Kingos senere. Ham
skyldes ligeledes det fine, lille dobbeltvers om tidens flugt, der er
anbragt på urskiven sammesteds.96
Men som regel taget måtte det indrømmes, at de latinske vers
udmærkede sig ved en vaneglat tomhed, der opløst i sit indhold kun
alt for meget mindede om en bristet sæbeboble. Så var der noget gan
ske anderledes solidt ved indskrifterne i modersmålet. Bar hine
præget af, at man skulle sige noget, så var alle disse udtryk for, at
der virkelig var noget, man ville have frem. De delte sig naturligt i
to slags, dem i prosa og dem på vers, stundom faldt det dog lidt svært
at skelne dem fra hinanden.
Til den simpleste art hørte de, der blot meldte, at i det og det
år lod den og den denne gård bygge. Således lyder f. eks. indskriften
på Næs (Lindenborg),97 Svenstorp i Skåne98 og mange flere steder.
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Port på Visborggård. Foroven er i relief gengivet slægterne Seefelds,
Rosenkrantz’ og Billes våbener, hvilket hentyder til, at bygherren Jakob
Seefeld var gift to gange, første gang med Sofie Rosenkrantz, derefter
med Sofie Bille. Selv om den italienske renæssances arkitekturformer
oftest blev ændret kraftigt, før de fandt anvendelse i Norden, kunne
man godt i bygningernes detaljer - som f. eks. portalerne - følge de syd
europæiske forbilleder meget nøje. Dette gælder bl. a. porten i Visborg
gård - se billedtekst side 85. (N. Elswing fot.).
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Hvor ordknap end formularen var, og hvor lille end stenen monne
være, så blev der dog altid plads til at sætte et „ærlig og velbyrdig“
foran bygherrens navn. „Lod ærlig og velbyrdig Corfitz Viffert og
Anna Gyldenstjerne bygge dette hus 1583,“ hedder det således på
Lindenborg. Mere flugt var der straks i en meddelelse som denne:

Mens jeg i Sverrig fangen vår,
da bygte min hustru denne gård,
som Jacob Brockenhuus har sat over porten på Nakkebølle.99
Naturligt faldt det imidlertid at ledsage den tørre beretning med
nogle gode ønsker, indvie gården og dens beboere til Herrens vare
tægt. Men her var faren den, at man let kunne slå ind i en vis bred
prædiketone og derved ikke blot berede stenhuggeren vanskelighe
der, men også berøve indskriften sin fynd. Især damer synes at være
bukket under for denne fristelse. Karen Gyldenstjernes indskrift på
Rosenvold holdt sig endnu nogenlunde inden for de rette græn
ser: „Anno 1585 lod jeg, Karen Gyldenstjerne, salig Holger Rosenkrantzes til Boller, dette hus opbygge i mit enkesæde til mine to
sønner Otto Christoffer Rosenkrantzes og Frederik Rosenkrantzes
bedste. Gud bevare os, at vi må leve udi gudsfrygt! Amen.“109
Men Mette Rosenkrantz kan næppe siges at have undgået skæret:
„Ikke os, Herre! ikke os, men giv dit navn ære for din nåde og
sandhed! Salme 115. Udi navn Gud Faders, søns og den hellige
ånds haver jeg, Mette Rosenkrantzes datter til Vallø, anno 15. be
gyndt at bygge dette store hus med disse to store tårne her på
Vallø, og har jeg af Guds nåde, Gud være herfor lovet i evighed!
fanget det under spær og tag 1586. Gud allermægtigste give nu
nådeligen sin ånd og nåde til, at det må være fast og bestandigt
opsat og bygget, den hellige trefoldighed til lov, pris, ære og tak
sigelse, mig, mine børn og vores tilkommende arvinger til gavn
og gode! Amen.“191 Ved siden af sådan bredde er der noget vel
gørende ved den korte, støtte indskrift på Rønninge Søgård, der i
få ord siger det samme: „Jeg er bygt og står i Herrens navn.“102
Det sikreste middel mod bredde var at benytte bunden stil. Un
der denne form forekommer også nogle af de smukkeste indskrifter,

således f. eks. den på Gisselfeld:
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1540 på det syvende år
lod Peder Oxe denne gård flytte
og bygge af ny, som han her står,
sig og sine arvinger til nytte.
Gud unde dennem at bygge og bo
og så i verden at være,
at det bliver dennem til fred og ro
over al ting Gud til ære!103
Eller den med rette så yndede, som forekommer flere steder, f. eks.
på Tjele:
Vi bygge her hus og store fæste,
endog vi er kun fremmede gjæste.
Gud unde os her så at bygge og bo,
at vi kunne nå den evige ro.104

Et fuldt pålideligt middel mod bredde var den bundne stil dog ikke.
Det beviste Knud Brahe ved sin indskrift på Engelsholm.105 At ho
vedbygningen var begyndt 1592, fuldført og indviet 1593 udtryktes
her således:
Efter Christi ærefulde fødsels tid,
der Gud var vorden menneskene blid,
tusind fem hundrede halvfemsindstyve
med tre år der de mon skrive,
ny års dag var til sammen
på Engelsholm med glæde og gammen
slægt og venner efter gammel vis,
dette hus indviede Gud til pris,
som Knud Brahe lod bygge så
der var først bleven færdig då
og var begyndt forgangendes år
Og færdigt bygget som det nu står.
Osv.

Jens Brade tog måske sagen lidt vel ligefremt, men vidste dog hur
tigt og sikkert at ramme sagens kerne i sin indskrift på Vittsköfle:106
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Gud give, han må her længe stå
og aldrig fra rette arvinger gå!

En vis ubehjælpsomhed i versebygningen kommer til syne i Folmer
Rosenkrantz’ indskrift på Stensballegård:107

Der man skrev 1582 år
lod jeg, Folmer Rosenkrantz, det sidste hus bygge på denne gård.
Men det er lykkedes ham at finde et mesterligt udtryk, der intet fo
regriber med hensyn til mulig navneforandring, når det hedder
videre:
Steensballe er hendes fordums navn,
Gud unde hende at stå mine børn til gode og gavn.

Fra én side set var det imidlertid kun til liden nytte i indskrifterne
at udtale ønsker for bygningen og dens beboere. Ønsker var jo
dog kun ønsker. Derimod måtte det anses for langt mere hensigts
mæssigt at gå lige på sagen og henvende nogle alvorlige ord til
disse efterkommere, som måske højligt kunne trænge dertil. Således
opstod de formanende indskrifter. Som eksempel på disse kan anfø
res Erik Rosenkrantz’ på Arreskov i Fyn,108 hvilken forfatter uden
tvivl må sættes højere som moralist end som digter:
Hjælp den hellige trefoldighed!
Vår dig for styld (tyveri), løgn, løst levnet, perlement og kiv,
eller du bortkaster din ære, helbred og måske liv!

Men formaninger belagt med eksempler virkede sikkert bedst. Og
hvilke eksempler lå her vel nærmere end de, som man selv havde
gennemlevet, ens egne livsførelser? Således vendte man da tilbage til
det, hvormed man var begyndt: at tale om sig selv. Men der lå nu
en hel udviklingsrække imellem. Man indskrænkede sig ikke her til
at meddele det simple faktum, at man havde bygget denne gård. Det
blev ofte helt forbigået med tavshed. Var man behændig, nævnede
man ikke engang sig selv. Opgaven i sin renhed bestod i at kunne,
midt i disse betragtninger med moralsk skær, anbringe en lille
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Sostrup på Djursland blev påbegyndt af Jørgen Seefeld, der tidligere hav
de bygget Visborggård, og efter hans død videreført af enken Sofie Bille.
Det var hende, der i 1606 opsatte tavlen over porten, hvor hun i in
skriptionen mindedes sin afdøde husbonds og sit eget arbejde på går
den. Ved at medtage ikke blot Seefeldernes og Billernes, men også Rosenkrantzernes våben mindede hun om, at hendes mand havde to ægte
skaber bag sig. (N. Elswing fot.).
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glimmergnist af ens eget, der kunne enten skære rette vedkommen
de i øjnene eller dog i det mindste kaste et forklarende lys tilbage
på en selv. Et par eksempler til prøve: Peder Reedtz, der var fulgt
med Dronning Sofie ind i Danmark, havde i den grad vundet Fre
derik II’s yndest, at kongen gav denne udlænding ikke blot vigtige
forleninger, men tilsidst endog Tygestrup (nuværende Kongsdal)
i foræring til ham selv og Hørbygård til hans nyfødte søn. Ved Fre
derik II’s død forandredes imidlertid forholdet; den adelige formyn
derregering var kun lidet gunstig stemt mod denne lykkelige med
bejler. Men kunne de end berøve ham len - Tygestrup og Hørbygård
måtte de lade ham beholde i eje. Under disse forhold opførte Peder
Reedtz hovedbygningen på Tygestrup og satte følgende afviser som
indskrift derpå:

Gud nåde konning Frederik!
Gud og hannem takker jeg.109
Det var enten en indrømmelse til den nye tid eller af omhu for, at
alle hans standsfæller skulle forstå ordene, at indskriften blev sat
på dansk. Den er øjensynligt forfattet på tysk, thi kun således frem
kommer rimet. (Friederich - ich.)
Lidt mere grovkornet buldrede Kasper Markdanner løs. Rygtet
ville vide, at han var en naturlig søn af Christian III („Markdan
ner" er tydeligt nok en omdannelse af „Danmark“). Moderen sagdes
at have været en skomagers datter. Selv havde han tumlet sig i ud
landet, var blevet adlet dér og siden kommet i høj yndest hos Fre
derik II. Under formynderregeringen skal misstemningen mod ham
blandt andet have ytret sig ved, at nogle standsfæller for at minde
om hans herkomst engang lod hans våben overstryge med skoma
gersværte. Kasper Markdanner befriede sin sjæl ved følgende ind
skrift:110
Egen-Nu tz, heimischer Neidt, kindischer Rath
Rom und Troja zerstöret hat.

Den ældste kendte indskrifttavle fra en dansk herregård er den, Jens
Holgersen Ulfstand lod opsætte over døren til Glimmingehus. Forneden
ses tre skikkelser; det er Jens Holgersen selv flankeret af sin første og sin
anden hustru.

Indskrifter • 157

158 • Herregårde og slotte
wo Tugend nicht so hoch wird geacht
als Geburt und Pracht,
das Land und Regiment werden übel bewacht
und in die Lenge
gehen die Krebsgenge.
C. M. 1593.
(Egennytte, avindsyge og barnagtige råd har ødelagt Rom og Troja.
Hvor dyden ikke agtes så højt som fødsel og rigdom, bliver land og
regering skøttet dårligt, og i det lange løb går det den gale vej).

Ganske anderledes fint vidste Kansler Johan Friis at udtale sig om
sig og sin betydning. Det var virkelig smukt udtrykt, når han lod
sætte:
Blandt dyrebar skat og alskens lyst,
som konger og fyrster gør rige,
på én ting lide de fejl og brøst:
så få dem sanden tør sige.111

Heri var intet bestemt sagt, men kun antydet, at til disse sjældne
få hørte Johan Friis. Indtrykket fik ligesom vækst ved denne tavs
hed. Og alt forenede sig om at holde hver mislyd ude: gården, der
bar indskriften, vidnede højlydt som historien selv om, at denne
sanddruhed ikke havde forvoldt kansleren noget tab.
Underligt nok var det temmelig sjældent, at bygherren og hans
hustru lod sig afbilde sammen med våbenskjoldene over indgan
gen. Grunden kan ikke have været mangel på dygtige stenhuggere.
Snarere har man måske næret en vis sky for således at lade sig frem
stille på en måde, der hidtil mest havde været anvendt til kirkeligt
brug og til hellige billeder. Vist er det, at de bygherrer, der lod sig
afbilde på deres bygninger, hørte afgjort til undtagelserne.
Som et par eksempler på sådanne undtagelser kan i første række
nævnes Jens Holgersøn Ulfstand. Over indgangsdøren på Glimminge lod han anbringe et anseligt tredelt basrelief, der forestillede
ham og hans to hustruer. Over hans eget billede i midten satte han:
„Anno Domini 1499, anden St. Valborgs dag da lagde jeg, Jens Hol
gersøn første stenen i grundvolden i dette hus.“ Over den afdøde
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Over hovedporten til Willestrup nord for Mariager fjord findes en ind
skrift, som fortæller, at gården blev bygget i 1544 af Aksel Juul og hans
hustru Kirsten. Deres billeder findes imidlertid et andet sted på gården
- nemlig på hver side af en mindre gårddør. Denne er et par menneske
aldre senere blevet forsynet med en portal i barokstil af umiskendeligt
provinsielt tilsnit. (Nationalmuseet fot.).

hustru på hans højre side lød indskriften: „Anno Domini 1495
Sankt Elsebe dag, da døde jeg Holmgård Axelsdatter på Visborg
og ligger i Tomorp Kloster.“ Over billedet af den levende hustru
endelig anbragtes følgende historiske meddelelse: „Anno Domini
1498 Sankt Olei dag da gjorde Jens Holgersøn sit bryllup med
Margareta Arvidsdatter på Visborg/4
Var der måske efter datidens smag noget vel selvbevidst ved en
selvafbildning som denne, så svækkedes ikke indtrykket, når man
trådte inden for døren og beså stuerne. I en af disse var Jens Holger
søn på ny afbildet i fuld rustning og med overskriften: „Jeg er en
kæmpe stærk og stor - fra Gulland jeg til Skåne for.“
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Indskrifttavlen fra porten på Arreskov på Sydfyn hører til de mere raf
finerede. Den bærer Rosenkrantzernes og Hardenbergernes våben på
hver side af en fremstilling af treenigheden. I indskriften står bl. a.:
„Erik Rosenkrantz lod sætte dette porthus og denne stentavle i året
1573 “ Arreskov blev påbegyndt i 1558 af Erik Rosenkrantz og hans
hustru Helvig Hardenberg. (Kr. Hude fot.).

Som et eksempel fra en lidt senere tid kan anføres Aksel Juul og
hans hustru Kirsten Urne. På Willestrup i Nørrejylland, som de op
førte 1537-42, anbragte de i muren over porten, noget fjernt fra
deres våbenskjolde, et stenbasrelief af dem hver især. I modsætning
til billederne på Glimminge, der forekommer nutiden noget ufuld
komment udført og vel også har lidt ved slid, gør portrætterne på
Villestrup indtrykket af at gengive virkelig lighed.
Langt almindeligere var det dog at indhugge bibelske billeder
sammen med våbenskjoldene. På Vittsköfle, Bjersjöholm, Arreskov
og flere gårde var således treenigheden afbildet112. Billedet herover
viser basreli'effet i porten på Arreskov, hvor midterfeltet mellem de
to våbenskjolde fremstiller Gud Fader og Gud Søn. Dette førte na-
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turligt til, at man tillagde stenen med sligt billede en slags beskytten
de kraft og betragtede dens indsættelse som en art dåb for bygningen.
Folkebevidstheden synes i tidernes løb at have overført dette på
grundstenen. Det tyder måske på en sådan afstamning, at den såkald
te „grundsten“ i nutiden sjældent svarer til sit navn, men i reglen
ligger temmelig højt over grunden.
Hvis det forholder sig så, kunne man måske påvise spor af den
indtrådte bevægelse allerede i det 16. århundrede. Tycho Brahe,
der i så meget var forud for sin tid, lod stenen med indskriften og
ønskerne for bygningen (votivus lapis) indsætte ikke over indgan
gen på Uranienborg, men i et hjørne til venstre for denne, tæt ved
jorden. I øvrigt foregik indsættelsen med stor højtidelighed. Den
franske gesandt, Charles Dancay, tilligemed en del adelsmænd og lær
de venner var forinden ankommet til Hven, og ved solopgang den
8. august 1576 udgødes der drikofre af forskellige slags vine, de til
stedeværende nedbad forsynets varetægt over bygningen, hvorpå
stenen indsattes, en porfyrtavle, skænket af Charles Dancay og for
synet med indskrift af ham. Som det sømmede sig ved et bygnings
værk som Uranienborg, meddeler Tycho Brahe nøjagtigt tiden, da
det skete: Handlingen foregik i det betydningsfulde øjeblik, da solen
stod op tilligemed Jupiter nær ved Løvens hjerte (Regulus), medens
månen i Vandmanden befandt sig i nedgang.113
Når man havde passeret porten med dens indskrifter og gik over
gården for at træde ind i bygningens indre, mødte ens øje, i det
mindste i alle nyere slotte, et tiltalende syn. Det var „brønden“, som
den beskedent kaldtes, i virkeligheden ofte et stolt springvand, der
med sin mægtige stenkumme og livlige piasken ganske beherske
de gårdsrummet. Fuldt så storartet var måske dog det, der unddrog
sig øjet, ledningen under jorden fra langt bortliggende kilder, og
så først og fremmest hele dette net af årer, der forgrenede sig under
stenbroen ind til køkkenet, til bryggerset, til badstuen og stundom
op til mangt et rum, hvor man tilforn aldrig havde drømt om at
kunne skaffe vand. Hvad her var udført, hørte til tidens allerypperste værker og ville med rette endnu den dag i dag vække beun
dring.
Sagen var, at netop på dette område havde man i løbet af det 16.
århundrede sat en betydelig kraft ind og arbejdet med forbavsende
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„Denne store og enestående gård Uranienborg begyndte jeg at bygge i
1576. Dens grundsten blev nedlagt af den ophøjede og strenge franske
konges mangeårige gesandt i Danmark Charles Dancay...“ Med disse
ord indleder Tycho Brahe sin beskrivelse af Uranienborg i tilslutning
til de gengivne billeder - et kig på østfacaden og en grundplan af hu
set. Ved siden af Kronborg var Uranienborg det eneste monumentale
bygningsværk i Danmark, der påkaldte sig udenlandsk opmærksomhed,
selv om dette næppe så meget skyldtes de arkitektoniske fortjenester snarere bygherrens ry som videnskabsmand.
Grundstenen - F - ses til venstre for indgangen. Ved A var den østlige
forhal smykket med „jonisk og dorisk“ arbejde. Huset var - som det ses
på planen - i stueetagen gennemskåret af to korridorer. Bag vinduet B lå
vinterstuen - mærket D på planen. På den anden side af gangen - bag
vindue C - var et gæsteværelse. På førstesalen lå det røde, det gule og det
blå kammer og bag dem den grønne, særligt udsmykkede sommerstue.
Andensalens små runde vinduer gav lys til otte små værelser, hvor Tycho
Brahes elever logerede. Helt foroven under kuplen var indrettet et
ottekantet kikkenborg med vid udsigt over Øresund. Et tårnur med
klokke og en stejlende forgyldt pegasus som vindfløj kronede bygningen.
De astronomiske funktioner var henlagt til udbygningerne mod syd
og nord. O er det „store sydlige observatorium“ - ved en omløbende,
åben balkon forbundet med N - „det lille sydlige observatorium“. Inde
under de kegleformede tage, der kunne åbnes, stod Tycho Brahes in
strumenter til stedsbestemmelse af stjernerne.
Kælderen under det store sydlige observatorium - på billedet let
skitseret - var helliget Tycho Brahes andre videnskabelige interesser,
nemlig kemi og alkymi. I midten stod et rundt arbejdsbord, og ind
imod rummet åbnede sig seksten ovne, hvori man underkastede stof
ferne forskellige processer.
Svarende til de to sydlige, var der to nordlige observatorier - et større
og et mindre. I det store opbevarede Tycho Brahe det instrument, hvor
med han i 1572 gjorde de iagttagelser af „Stella nova“ — den nye stjerne,
der skabte hans verdensberømmelse og tilførte det astronomiske fag
sprog betegnelsen „nova“ for pludseligt opdukkende, meget lysstærke
stjerner, som hurtigt slukkes igen.
Tycho Brahe kaldte Uranienborg sit „filosofiske“ hus og en mere
forbavsende blanding af et herresæde og et laboratorium er næppe no
gen sinde set. Det var én mands - en genial mands - livsdrøm, og det
fødtes, levede og døde med ham. Tømt for instrumenter efter hans
bortrejse i 1597 var det helt meningsløst og blev efter få års forløb
nedrevet.
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rastløshed og held. Man får en målestok for, hvor meget der var
opnået, ved at se, at eftertiden end ikke har været i stand til at
vedligeholde det én gang erhvervede. Siden da har man overalt
på slotte og gårde i Norden ladet hine sindrige værker forfalde, op
givet det møjsommeligt indvundne vandtryk i bygningerne selv og
ladet sig nøje blot med et springvand i gårdsrummet.
Den ydre foranledning til den hele bevægelse var sikkert renæssan
cens vågnende interesse for oldtidens arbejder af lignende art. Synet
af de mægtige, romerske vandledninger, det især i Syden så beta
gende, uimodståelige skønhedsindtryk af et rigt sprudlende væld
har vistnok først begejstret italienske mestre til at forsøge sig i den
ne retning. Fra Italien bredte bevægelsen sig videre, blandt andet
til Nederlandene, og det var fortrinsvis herfra, at den trængte frem
til Norden. Vi har allerede set, hvorledes den især i Danmark
snart fandt en forbundsfælle i den stærke trang til renligere drikke
vand i byerne, og hvorledes der på dette område blev udført arbej
der af ikke ringe betydning. Men bevægelsen forstås først ret, når
den ses i sit fulde omfang. Vandledningsarbejder var ikke blot
nødvendige til de danske købstæders vandværker, de greb også
stærkt ind i datidens kraftigt genoptagne befæstningsvæsen med gra
ve om borgene. De skabte en hel ny gren af drift i de overalt anlagte
fiskeparker. I Sverige lovede de rigt udbytte ved nye måder at fjerne
grubevandet fra bjergværkerne. Og endelig fristede de konger som
adel i alle tre lande ved denne nye form for gode, som i snævrere
forstand kaldtes for „vandkunst“: indlagt springende vand i gårds
rum som huse. Samler vi alle disse sider, vil det forstås, at det nye,
der brød frem, vidste at gøre sig gældende på mange områder, skabte
en trang og nærede en drift, der båret oppe af mode, af gunstige vil
kår og anspændt snilde vel måtte være i stand til at frembringe mær
kelige resultater.
Vi skal her kun dvæle ved bevægelsens ene form, de arbejder, som
datiden særligt hædrede med benævnelsen vandkunst. Omtrent ved
århundredets midte synes man i Norden at være kommet med på

Brønden på Breitenburg havde et elegant pavillonagtigt udseende, men
i teknisk henseende var konstruktionen simpel. Vandet blev trukket op
i spande ved to hejseværker. Brønden ses på billedet side 55 til venstre
i slotsgården.
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dette område. År 1554 antog Gustav Vasa tre „vandkunstnere“ i sin
tjeneste. De påstod at have opfundet et middel, hvorved man kunne
hæve vandet op af fyldte gruber, selv om disse var hundrede favne
dybe; ligeledes kunne de bringe både stille og rindende vand til at
stige, så højt det skulle være, selv i de største slotsbygninger.114
Kort tid efter var det, at Christian III fattede den storartede plan
at lægge en ledning fra Furesøen ind til København,115 en plan,
der tydeligt nok røber, at der har været en „vandkunstner“ med i
spillet. Højst betegnende for tidens iver er et brev omtrent fra den
ne tid til den senere konge, Erik XIV. Brevskriveren melder fra
Antwerpen, at dér i byen findes en mand, som kan lave alle slags
pumper, hvorved man kan bringe vand til vejrs med stor hurtig
hed. Denne mand er der mulighed for at vinde for Sverige, foreløbig
forlanger han blot fri rejse til landet.116
Det er meget sandsynligt, at disse ældste „vandkunstnere“ især har
gjort deres lykke ved deres kundskab til pumpen, som synes at være
blevet betydeligt forbedret i det 16. århundrede.117 Herved blev
man dog ikke stående. De anlæg såvel i byer som på slotte, som vi
kender fra århundredets slutning, viser, at man drev det langt vide
re end til at poste vandet til vejrs i bygninger. Ved ofte yderst vidt
løftige og kostbare arbejder ledede man vandet, så at det kunne
danne vandspring ikke blot i gården, men overalt, hvor det ønske
des i bygningen. Således var, så vidt det lader, „vandkunsten“ ind
rettet på Stockholm Slot.118 I hvert fald ved vi med sikkerhed, at det
var tilfældet både på Kronborg og Uranienborg. På Kronborg var
vandet ikke blot ledet ind i badstue, stegers, bryggers og køkken,
men i dronningens kammer tillige, hvor der fandtes en sølvkumme
Brønden på Kalmar Slot blev opstillet i årene 1579-81. Man formoder,
at stenhuggerarbejdet blev udført af Roland Mackie, der var virksom
på slottet i de år, og at konstruktionen skyldes Dominicus Pahr. Han
tilhørte en italiensk slægt af bygmestre, der var udvandret til Polen,
derfra til Mecklenburg og endelig til Sverige. Foruden Dominicus var
to andre brødre knyttet til Johan Ill’s byggearbejder. Skønt deres per
sonlige tilknytning til slægtens hjemland efterhånden var svag, tilførte
de svensk byggeri et stærkt italiensk præg. Det kommer intetsteds bedre
til udtryk end i brønden på Kalmar, der minder om renæssancens for
kærlighed for små rundtempler - monumentalarkitektur en miniature.
(Iwar Anderson fot.).
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med forgyldt arbejde, en „sølvbrønd“ som det kaldtes, hvoraf van
det kunne springe. På Uranienborg var der i midterhallen anbragt
et springvand, der bestod af en bevægelig figur omgivet af dyr og
fugle; ved vandets kraft drejedes den om, alt imedens den udsendte
stråler til alle sider. Samtidigt var der lagt vandrør ind til alle værel
ser fra kælder til øverste stokværk, et arbejde, der med rette vakte
alle besøgendes beundring.119
Det har sin interesse at følge udviklingens gang i Danmark, hvor
iveren vistnok var stærkest, og oplysningerne i hvert fald er fyldige
nok til at vise os den voksende bevægelse. Det begyndte ret beske
dent med, at Christian III, da den vidtløftige ombygning og udbed
ring af Københavns Slot næsten var færdig, i sommeren 1558 gav be
faling til, at der som slutsten på det store værk skulle indrettes et
springvand i urtegården. En vindeltrappe fra slottet skulle føre
derned, så at man med lethed kunne komme fra værelserne ned i
haven, og springvandet skulle på udenlandsk vis anbringes midt i
en stor kumme af hugne sten.120 Det er et spørgsmål, om dette ar
bejde overhovedet er blevet fuldført. Christian III fik det i hvert fald
aldrig at se. Døden bortkaldte ham på Koldinghus vinteren derefter.
Men hans interesse for deslige foretagender gik i arv til Frede
rik II. Næppe havde denne fået Frederiksborg vel opført, førend
han begyndte på anlægget af en „vandkunst“ dér.121 Hvorvidt den
lykkedes er uklart; den nordiske Syvårskrig kom imellem og gav sind
som midler anden retning. Men da der atter var blevet ro, tog
kongen fat på ny og denne gang med en iver, der dristigt satte sig de
højeste mål. Han begyndte omtrent samtidigt på de tre slotte Frede
riksborg, Skanderborg og Koldinghus. På Frederiksborg agtede han
ikke blot at oprette en vandkunst, men desuden skulle der ledes
vand ind til slotssøen langvejs fra, fra Strø (Strødam?), og, hvis vand
kunstneren ikke anså opgaven for uløselig, endog lægges en ledning
helt oppe fra Gribsø ned til forel-dammene ved slottet.122 På Kol
dinghus var foretagendet endnu mere storartet. Her skulle fra
bakken ude i Harte Skov, over en halv mil fra slottet, lægges render
ned til dette, og desuden fra et sted lige så langt syd for Koldinghus
lægges render til den nederste slotsgård. Som første forsyning hertil
bestiltes der fra Christoffer Valkendorf på Gotland 900 udsøgte
træer til rør, hvert træ ni alen langt. Peder Oxe måtte i smedjen på
Københavns Slot lade forfærdige 700 jernbøsser og 1400 ringe til
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renderne. Men dette ville ikke nær slå til, hvis hele planen skulle
bringes i værk. Der blev da et par uger efter sendt endnu to breve
af sted med stedse stigende forlangender; til sidst bestiltes1 der i alt
2600 render og tilsvarende bøsser og ringe.123 Om arbejderne på
Skanderborg ved vi mindre besked, men efter antallet af render at
dømme må det have været et endnu betydeligere foretagende; der
bestiltes af disse i alt 3000.124
Alt tyder på, at disse arbejder er blevet kronet med held: vand
springene på de tre slotte omtales ofte århundredet ud. Frederik
II gik selv videre og anlagde vandkunster på andre slotte (Kron
borg, Riberhus og Vordingborg), ligesom også adelen, ansporet af
kongens eksempel, begyndte på lignende foretagender. Peder Oxe
fik sig indrettet en vandkunst på Gisselfeld, til dels udført af de sam
me folk, der havde arbejdet for kongen.125 Og ikke mange år efter
lod Tycho Brahe udføre de sindrige arbejder af lignende natur på
Uranienborg. Dette opfordrede kongen til nye anstrengelser.
Vandledningsarbejderne på Kronborg synes at være blevet fore
taget i to hold. Det første værk kender vi allerede andetsteds fra.
Det var det samme, hvorved Helsingør år 1576 fik sit vandværk
bragt i stand, idet kongen lod vandet fra „Hestekilden“ lede igen
nem byen ud til Kronborg, så at begge parter blev forsynet.126
Vandspringet i slotsgården blev ret anseligt; under et forbrug af
seksten tønder vand i timen sendte det en stråle til vejrs på 36 fods
højde.127
Men denne vandkunst, der måske i året 1576 med ære kunne hæv
de sin plads, var seks år efter, da Uranienborg var færdig eller lige
derved, sunket ned til et værk af anden rang. Uranienborg overtraf
alt andet ved den mærkelige dristighed, hvormed vandet her var
ledet ind foroven og forneden. Det samme måtte bringes i værk på
Kronborg. Men til dette langt større forbrug ville vandspringet i
gården med dets seksten tønder vand i timen langtfra slå til. Frede
rik II skyede da ikke det vidtløftige arbejde at begynde helt forfra
ved at lade et nyt vandværk oprette. Vandkunstneren Mester Hans
måtte atter til, og fra kildespring ude i marken førte han nye led
ninger ind, så at ikke blot vandmassen i springvandet blev forstær
ket, men vand skaffet ind til badstue og stegers, til bryggers og ba
gers, til dronningens køkken såvel som til det „gemene“ køkken,
ja helt op til „sølvbrønden“ i dronningens eget kammer.128
12 Troels-Lund. 2
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Med alt dette var Uranienborg dog kun indhentet, ikke overtruf
fet. Det kunne kun ske ved at give hele vandkunsten et udstyr så
rigt og storartet, at ingen undersåt skulle kunne tænke på her at
kappes. Denne vej valgte kongen. Det er et tiltalende billede af det
hele mærkelige forhold mellem Frederik II og Tycho Brahe, som
man får ved her på et enkelt lille punkt at iagttage dem. På den ene
side uafbrudt kappestrid. Men midt under denne det troligste sam
menhold, der lod kongen aldrig svigte, når det gjaldt nye tilskud til
lensmanden på Hven, og denne stå sin herre bi med råd og dåd,
selv hvor målet var at lade hans eget værk træde i skygge. Det var
Tycho Brahe, der fik en væsentlig andel i, at vandkunsten på Kron
borg blev smykket på en enestående måde.
Det havde tidligere været anset for overdådig udstyrelse at an
bringe springvand i en kumme eller et bassin af hugne sten. Nu
gik Frederik II et skridt videre og bestilte hos en kunstner i Nürn
berg et storartet metalarbejde, hvis lige ikke før var set i Norden,
og som både ved sin størrelse og pragt måtte synes uovertræffeligt.
Det var rimeligvis Tycho Brahe, der henledte kongens opmærk
somhed på kunstneren, hvem han vel under sit langvarige ophold i
Bayern havde lært at kende. I hvert fald var det ham, der i den lange
ventetid mellem bestillingen og dens udførelse var mellemmand
mellem parterne og havde det lidet taknemmelige hverv at tage
stødene af. 129
Thi mere end én gang var kongen nær ved at tabe tålmodig
heden med denne mester, der evigt forlangte forskud, men aldrig
blev færdig. Omvendt var det for Georg Labenwolf heller ingen let
sag at støbe bronzefigurer af ubetalte anvisninger; arbejdet var der
til så stort, at det selv i bedste fald måtte kræve åringer til udførelse.
Utallige breve blev da vekslet, fyldt med bebrejdelser og und
skyldninger. Borgmestre og råd i Nürnberg blev sat i bevægelse og
kunstneren til sidst truet med, at han selv kunne beholde sit arbejde,
hvis han nu ikke snart blev færdig. Så slog da endelig den forventede
stund. Den første due med olieblad var et brev til Tycho Brahe fra
en ærbødig ven i Nürnberg med indlagte hele fem indskrifter til be
hageligt udvalg.130 Snart efter kunne det meldes, at nu var alting
vel indpakket og på vejen.
Førend Georg Labenwolf sendte sit storartede arbejde bort, det
te arbejde, hvormed han havde syslet i seks samfulde år, det største
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Denne samtidige tegning er den bedste gengivelse af vandkunsten på
Kronborg. Under den svenske besættelse af slottet 1658-60 blev den ned
taget og tillige med mange stykker inventar - bl. a. Frederik II’s bord
himmel, se bind I side 477 - ført til Sverige som krigsbytte. Den synes
siden at være forsvundet.
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han vel nogen sinde ville komme til at udføre, beredte han sig og
sine bysbørn en festdag. Med øvrighedens tilladelse lod han værket
udstille på offentlig plads i Nürnberg. Alle vandstrålerne spillede,
så at enhver kunne til afsked beundre dette kunstværk, der snart
skulle bringe Nürnbergs og mesterens ry til det fjerne Danmark.
Det vandt fortjent bifald, og med de bedste ønsker ledsagede man
ved afrejsen kunstnerens hjælpere, hans søn og to nærpårørende,
der skulle følge med til Danmark og besørge opstillingen. Det blev
slægtens sidste værk. Thi ingen af disse mænd vendte mere tilbage
til hjemmet; de bukkede alle under for pesten i København; kort
tid efter døde også faderen i Nürnberg.131
Men det tænkte nu ingen på ved afskeden, og det var i hvert
fald hurtigt glemt igen - i Danmark. Alt blev heldigt opstillet og
gjorde overordentlig lykke. Frederik II udtrykte sin glæde og på
skønnelse ved gavmildt at skænke vedkommende en guldkæde med
kongens portræt samt et guldbæger. I mangel af nærmere berettige
de tilfaldt gaven ham med de fem indskrifter på vers, en nürnbergsk
borgmester, der gjorde honnør ved værkets aflevering. Den unge
Sigvard Grubbe høstede senere fordelen heraf, idet han på gennem
rejsen i Nürnberg blev optaget i borgmesterens hus og fejret med
gæstebud i taknemmelig erindring om denne kongelige gunstbevis
ning.132
Og vel var værket en belønning værd; thi det tog sig prægtigt ud,
som det stod dér midt i slotsgården. Om foden af det sekskantede
bassin løb en rand af sort marmor; inden for denne hævede den
egentlige kobberfontæne sig. På hvert af bassinets hjørner knælede
en menneskelig figur i legemsstørrelse, forestillende de forskellige
folkeslag i Europa og Asien, sigtende ind mod bassinet med deres
bøsser og buer, hvorfra vandstråler udgik. Fra dets bund steg en
terrasseformet søjle eller klippe op, hver afsats befolket med vidun
derlige menneske- og dyreskikkelser, afsluttet foroven i en vældig
Neptunfigur, stående i en muslingeskal, der bares af svømmende
heste. Fra hans sænkede trefork udsprang der vand, og med den
anden hånd satte han et konkyliehorn for munden og blæste, så tre
stærke stråler for til vejrs. Når vandet sprang, drejede det ved sin
kraft hovedfiguren omkring, så at de tre stråler slyngedes ud til alle
sider, og samtidig sprøjtede, strålede, strømmede vandet fra alle
terrasser og figurer på klippen, medens de sigtende skytter øgede
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bruset og plasket om klippens fod.133 Det var en værdig prydelse
for Kronborg, kongelig og enestående som borgen selv. Ved synet
af dette kunstværk fortrød sikkert ikke Frederik II de tusinder og
atter tusinder, der var gået med til dets fuldendelse.134
Men just give dem ud på ny til en lignende vandkunst faldt dog
kongen heller ikke på. Da derfor turen kort efter kom til Frederiks
borg til at få vandspringet kunstnerisk smykket, nøjedes Frederik II
med at lade det udstyre med et ottekantet stenbassin og uden om
dette en smuk stenindfatning, tre trin høj, endende foroven i et gen
nembrudt galleri.135 Det var den kunstfærdige Herman Stenhug
ger, der havde udført så mangt et arbejde til Kronborg, som nu også
kom til at udføre dette. For sin umage skulle han have en efter da
tidens forhold betydelig sum. At han har skilt sig vel ved arbejdet
kan sluttes af, at kongen tre år efter gjorde en ny bestilling hos ham
til vandkunsten på Haderslevhus.136 Hvor heldig han har været
hermed fremgår bedst af, at regeringsråderne trods deres øvrige
sparsommelighed ikke kunne dy sig for at bestille hos ham ganske
magen dertil opsat i Koldinghus slotsgård.137 Dette var rimeligvis
hans sidste triumf; kort tid efter må han være død; det påtagne ar
bejde blev i hvert fald ikke udført.
De mænd var efterhånden gået bort, der havde delt den første
begejstring for vandkunsterne og deres ejendommelige skønhed. En
ny sindigere slægt var opvokset, der så mere ligegyldigt på det hele.
Man får et indtryk af denne ånd ved at høre de bestemmelser, der
blev truffet i den sidste tid af formynderregeringen. Da det uskøn
ne syn af den forfaldne vandkunst i Koldinghus borggård endelig
nødte regeringsråderne til at gøre noget, henvendte de sig vel til en
stenhugger. Men denne gang lød ikke bestillingen som i Herman
Stenhuggers tid; betalingen var vel den samme, men for disse pen
ge skulle han nu selv levere både malm og sten.138 Man var øjen
synligt ikke til sinds at ofre for meget. Det samme klang igennem,
når man til oprettelsen af en vandkunst helt fra ny af på Malmö
hus kun bevilgede 800 kroner.139 Det udtryktes tydeligt, da man
på Vordingborg og Skanderborg, hvor de tidligere vandkunster var
kommet i uorden, indskrænkede sig til at lade anbringe en pumpe
i stedet.140
Men med Christian IV’s tronbestigelse begyndte igen en gunstig
tid. Thi hvor meget han end afveg fra sin fader og bedstefader, i én
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ting svigtede han ikke slægtens overleveringer, det var i kærligheden
til vandkunster. De gamle rigsråder fik i så henseende ingen skam
af hans opdragelse. Hans ypperste værk blev Frederiksborg. Vand
springet i slotsgården her blev smukt udført af den hollandske bil
ledhugger Adrian Vries, om end denne røbede en mærkelig fattig
dom på ideer, idet han lånte grundtanken fra Neptunbrønden på
Kronborg og indskrænkede sig til at ændre lidt ved enkelthederne.
Men de summer, der gik til, var fuldt så storartede som under Fre
derik II. Og i én henseende overgik Christian IV’s værk det tid
ligere, idet vandet på Frederiksborg lededes ind på endnu flere
steder end på Kronborg. Det var ikke blot til køkken og stegers, til
badstue og til „sølvbrønden“ i kongens gemak, at vandet blev lagt
ind her, det lededes ligeledes til vinkældere, ja til krybberne i stalde
ne. Om det så var ude i søen selv, så stod det op i høje spring fra en
metalhjort forfulgt af hunde.141
Alle disse værker, Frederik IPs som Christian IV’s, fik samme
skæbne. De jyske ødelagdes under Trediveårskrigen, de to berømte
Neptunbrønde på Kronborg og Frederiksborg under krigen med
Sverige 1658-60. Siden da har springvandenes eller rettere „vand
kunsternes“ gyldne tid i Danmark været forbi. End ikke enevælden
genindførte disse prydelser, hvortil dog eksemplet fra Versailles så
naturligt kunne have fristet.
Ser vi hen til deres blomstringstid heroppe og spørger om grun
den til dens kortvarighed, da ligger svaret nær. I deres daværende
form var de en så vidt dreven overdådighed, at de umuligt i længden
kunne holde sig. Ikke blot anlægget krævede storartede udgifter,
men fuldt så vel vedligeholdelsen. Man forbavses uvilkårligt over daOmkring 1620 lod Christian IV en stor vandkunst opstille på Frederiks
borg. Kummen - af sort belgisk marmor - var udført i Nederlandene, og
figurerne var bestilt hos den internationalt anerkendte billedhugger
Adrian Vries, der arbejdede i Praha. Det var et større puslespil at få de
mange enkeltstykker til at hænge sammen. Bronzefigurerne blev om
hyggeligt rengjort, så de skinnede som guld. Under Karl Gustavs-krigen
blev de i 1660 nedtaget og ført til Drottningholm i nærheden af Stock
holm, hvor de står endnu. Her ses vandkunstens hovedfigur, nemlig
Neptun. I nyere tid har man rekonstrueret vandkunsten på Frederiks
borg og har hertil anvendt afstøbninger af originalerne. (Svenskt Pressfoto.).
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På gårdspladsen på Lynderupgård står en endnu fungerende lille vand
kunst. Fra fire bronzehoveder strømmer vandet i fire stråler ned i en
stor træbalje. Den ejendommelige fjerkrone tyder på, at de fire hoveder
skal forestille noget så eksotisk som indianere. Den fordringsløse vand
kunst er ikke for ingenting jævngammel med Christian IV’s forsøg på
at gå i kolonimagternes fodspor ved at udsende ekspeditioner til den nye
verden. En kopi af vandkunsten kan ses i Den gamle By i Århus. Om
Lynderupgård - se billedtekst side 132. (N. Elswing fot.).

tidens ihærdighed, når man lægger mærke til, hvorledes arbejdet
uafbrudt måtte gøres om igen. Frederik II anlagde vandkunsterne
på Frederiksborg, Koldinghus og Skanderborg i årene 1571-75. Ikke
ti år efter måtte allerede vandkunsten på Frederiksborg lægges så
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godt som helt om;142 og sommeren efter Frederik II’s død blev det
samme tilfældet med den på Skanderborg.143 Regeringsråderne
søgte at undgå sligt ved i dyre domme at lønne en vandkunstner, der
til stadighed skulle have opsyn med vandledningerne på Skander
borg og Koldinghus.144 Tre år efter var man akkurat så vidt, at
begge disse anlæg måtte underkastes en storartet hovedreparation.145
Frederik II havde ladet anlægge en vandkunst både på Riberhus
og på Vordingborg. Få år efter var de ikke i bedre orden, end at
bønderne måtte age vand til Vordingborg, og beboerne på Riber
hus være glade endda, om de kunne få vand ledet ind fra slotsgraven.146 Christian IV ramte uden tvivl sømmet på hovedet, da han
på Frederiksborg afskaffede de underjordiske trærender, der nød
vendigvis matte bortrådne, og lod ledningen lægge i form af blyrør
omgivet af murstenshvælving. Ikke desto mindre havde han den
ærgrelse, kort efter at Neptunbrønden var opstillet, at måtte rive
den ned igen på grund af uorden i ledningen.147
Begejstringen for vandkunster var et ægte barn af renæssancen,
et udtryksfuldt udbrud af den tid, hvis væsens higen var det rige,
det friske, det sprudlende. Men det gik med vandkunsterne i Nor
den som med sa meget andet, ædlere og bedre, der af renæssancen
var ført hid. Tidens fylde var endnu ikke kommet. Uden rod i for
holdenes natur, uden noget indre væld, der kunne fylde disse for
mer og give dem liv, tabte bevægelsen sig atter. Den var kun et
lån og blev aldrig eje.

Bygningernes indre

Hvorledes så der nu ud i disse bygningers indre? Når man trådte
ind ad tårndøren for at stige op ad vindeltrappen, så slog en straks
denne ejendommelige luft i møde, der aldrig fortog sig, hvor gam
mel end bygningen blev. Iskold til langt ud på sommeren, lun, næ
sten trykkende endnu hen ad juletid, var den en simpel følge af
de tykke mure, bestandig en årstid bagefter livet udenfor. Den
stemte vel med bygningens hele præg. Thi overalt fra loft og til
kælder lå der noget indesluttet, trist og betagende, der svarede til
bygningens alvorlige bestemmelse. Dette præg var end ikke renæs
sancens ypperste kunst i stand til helt at fjerne. Man kunne tilsløre
det så smukt, man ville. Den simple sandhed brød dog altid frem,
at dette hus kun var et stengemme, et afspærret smuthul, hvorhen
hverken fjender eller lys og luft kunne trænge. Derfor kunne hel
ler intet af disse rum blive i og for sig hyggeligt. Når en vinteraften
sneen føg, og stormen slog buldrende ned i kaminen, kunne der vel
brede sig et flygtigt skær af velvære over disse halvdunkle stenrum,
men det betød ikke videre end: i nat er det ikke godt at færdes ude.
Vil vi søge nærmere at bestemme, hvori dette skumle og trykkende
bestod, så skrev det sig fra forhold, som hensynet til forsvar gjorde
nødvendige. De tykke mure gav allerede værelsernes former noget
plumpt og fængselsagtigt. Men langt værre var dog følgerne for vin
duernes vedkommende. Det gik ikke an at gøre disse store og lyse.
Derved ville man jo på én gang bortkaste al den sikkerhed, som
man møjsommeligt sten på sten havde skaffet sig i muren. Vin
duesåbningerne, i det mindste i de nederste stokværk, burde netop
være så få og så små som muligt.1 Rent utålelig ville den fordring
være blevet, hvis der ikke samtidigt var indrømmet dem ret til at
brede sig tragtformigt ind efter. Herved kunne der dog falde en del
mere lys ind i værelset, end den lyse åbning syntes at love; og først
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Da Kronborg blev hærget af brand i 1629 overlevede nogle lokaler i
borgens nedre stokværk - heriblandt denne sal. Den stammer fra det
gamle Krogen og et kalkmaleri i en vindueslysning viser, at den alle
rede var i brug i Erik af Pommerns tid. De svære lodrette stolper, som
støtter loftet, er dog yngre - formentlig opsat i 1570-erne. Ved slottets
restaurering i vor tid er salen ført tilbage til omtrent den skikkelse, den
havde i slutningen af det 16. århundrede. (Nationalmuseet fot.).

og fremmest kunne man således i læ skyde ud i vidt forskellige ret
ninger. Men denne indrømmelse blev atter stærkt beskåret. Vinduet
måtte på ingen måde være til at krybe ind ad. I de nedre stok
værk, hvor denne fare lå nær, skulle det derfor forsvarligt tilgitres
med jernstænger som i et fængsel.2
Selv i et fængsel søger alt jo hen mod lyset. Det samme var tilfæl
det her. På siden i murens vinduesfordybninger var der hyppigt an-
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bragt afsatser, mursæder eller ligefremme stenbænke,3 hvor man
kunne nyde vinduets goder. Disse pladser har sikkert været meget
yndede. Oppe i riddersalen, hvor udsigten var vid og intet jerngit
ter spærrede, sad man ypperligt dér, to og to, med benene oppe på
kanonen imellem. Nede i dagligstuen var det efter omstændig-

Vindue på Glimmingehus med de i teksten omtalte siddepladser på hver
side af vinduet. (J. Anderson fot.).
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Hele det nedre stokværk på Gjorslev synes at have haft hvælvede lofter.
I tårnrummet i midten sidder endnu et kuppelhvælv, og i den nordre
korsarm findes denne søjlesal, hvor den oprindelige søjle af granit bærer
fire krydshvælv. I toppen sidder slutsten, som er smykket med våben
skjolde tilhørende gejstligheden ved Roskilde Domkirke, hvor bygherren
Peder Jensen Lodehat var biskop. De store spidsbuede vinduesåbninger
er sene; oprindelig havde salen kun små næsten firkantede vinduer. Om
Gjorslev i øvrigt - se billedteksten side 58. (Ældre fot. på National
museet.).
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hederne den bedste plads dagen igennem for kvinderne med deres
arbejde.
Det sparsomste lys ramte stuens loft. Dunkelheden deroppe for
øgedes yderligere ved, at der var højt,4 i reglen i de nedre stokværk
hvælvet for at give det yderligere styrke. Var stuen stor, bares
det ofte af en pille i midten, der som en tung drypstensmasse sænke
de sig ned og skyggede for stuens indre. Trods sin højde hvilede
loftet som et gråt ubestemt tryk over stuen, skummelt ved dagslys,
i kærteglans et fristed for osen og røgen.
Hvor smukt rummet i sig selv end stundom var, kom det sjældent
eller aldrig til sin ret. Først en eftertid har bragt det for dagen ved
at hugge vinduesåbningerne store og lade fuldt dagslys falde ind.
De endnu bevarede pillesale på herregårde fra det 16. århundrede
viger ikke i kraft og i ynde for, hvad vor tid har frembragt af lig
nende art. Og som de gamle stuer står, rækker de længere tilbage
end blot til deres egen tid. Deres forbilleder må søges i middel
alderens kirker og klostre. Pillesalen på Glimmingehus kan næ
sten minde om de ældste kryptkirker i Norden. Og ikke blot den
af en katolsk biskop opførte pillesal på Gjorslev, men selv søjlehal
len på Voergård, som fru Ingeborg Skeel først opførte omkring 1590,
er tydeligt nok i slægt med klosterhaller som den i Vadstena.
På sin vis var gulvet stuens livligste parti. Sikringshensyn nødte
vel til at lade det være af sten. Men var det ikke af de store, grove
flisesten, men lagt i figurer af sort og hvid „astrak“, kunne det se ret
venligt ud. Her var der imidlertid en anden ulempe. Sjældent eller
aldrig tørt - om sommeren fugtigt af den afkølede luft, der som
klam dug lagde sig over fliserne, om vinteren tilsølet af vådt fodtøj
og deslige - viste det sig næsten aldrig i tiltalende dragt. Hertil kom,
at det var i høj grad fodkoldt. Mod kaminens ringe varmeevne kun
ne skindforede klæder dog yde hjælp, men fødderne var vanske
ligst af alt at skærme. Ve den kvinde, der dagen igennem skulle
sidde stille og arbejde på sligt et gulv, ve den mand, der kom ind
med gennemvåde hoser! Kun et middel hjalp, aftenens balsam: i
kreds om kaminen med fremstrakte, blottede fødder.5 - Der hørte
et uforstyrreligt humør og fremfor alt et godt helbred til at befinde
sig vel i disse stuer.
I værelsernes fordeling fulgte man så temmelig en fælles grund
regel. Ser vi bort fra hine faldefærdige gårde, hvor hver stue endnu
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Ludvig Munks Nørlund var både i det ydre og det indre en gård, hvor
renæssancens idealer kom til fri udfoldelse. Desværre er den senere ble
vet ribbet for meget af sin pragt - således det åbne galleri mod gården,
der lignede Christian IV’s endnu bevarede, men noget yngre galleri på
Frederiksborg. Bevaret er dog betydelige spor af det indre udstyr - bl. a.
denne trivelige søjle i den østlige sidefløj. (N. Elswing fot.).
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udgjorde et lille hus for sig, en klynge forpjuskede rønner bag
borggraven, og ligeledes fra hine enlige „kærner“ og tårne, længst
en forældet bygningsvis, så var alle de nyere hovedbygninger, hvad
enten de udgjorde blot et hus eller en firlænget gård, indvendigt
ordnet på samme måde. Selv de opløbne former med småhorn i
hjørnerne - Vik, Bergkvara og Örbyhus, der, en halv snes stokværk
høje, endnu ikke syntes at have bestemt sig, om de ville være tårne
eller huse — lystrede i virkeligheden det samme organismens bud.
Planen for anlægget var i høj grad simpel og naturlig. I kælde
ren køkken og allehånde udenomsbekvemmeligheder samt ofte
tillige borgestue. I stuen familiens dagligværelser. På første sal gæ
stekamre og riddersal, eller, hvis der var tre stokværk, da riddersa
len i det øverste. Bygningen var ordnet på planters vis. Gennem
dele under jorden drog den sin næring; øverst oppe udfoldede den
sin blomst.
Kælderen omsluttede da alle de rum, der vedkom madlavning,
opbevaring af levnedsmidler og brændsel. Fra dens hjørner var i
reglen opgang til tårnene, der stundom for sikkerheds skyld kun
gennem denne underjordiske vej stod i forbindelse med den øvrige
bygning. Dog var denne ubekvemme ordning vistnok opgivet i de
fleste nyere bygninger. Derimod vedblev endnu på mangt et sted
kælderen at være sædet for husets mest befolkede rum: borgestuenQ
- Som navnet selv angav, var denne åbenbart borgens vigtigste stue,
i „kærnernes“ tid hovedrummet i tårnet, og endnu fremdeles et
af de værelser, der på en gang krævede mest plads og afgav størst
betryggelse for borgens sikkerhed. Men på den anden side var den i
fredstid med dens talrige og urolige befolkning ubekvem, hvor den
så anbragtes. I kælderen et forstyrrende naboskab for husmoderen
og køkkenets piger; oppe i huset langvejs at bringe mad til og an
ledning til bestandig støj på vindeltrappen. Det var derfor meget
vanskeligt at anbringe borgestuen på sin rette plads. Opgaven løstes
forskelligt, næppe noget steds til fuld tilfredshed.
En måde at ordne sagen på var at lægge borgestuen ikke i kælde
ren, men lige oven over denne, så at maden let kunne bringes did,
uden at dog de to befolkninger ellers fik noget med hinanden at
gøre. Således havde man båret sig ad på det gamle Krogen, hvor
borgestuen indtog hele stueetagen i østre fløj ud mod Sundet.7 På
omtrent lignende måde synes man at have ordnet forholdet på Kron-
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Kælder på Spøttrup. Loftet består af krydshvælv båret af svære piller.
Den grove, næsten sløsede udformning af hvælvribberne er karakteristisk
for sengotiske bygningsværker. Om Spøttrup - se billedteksterne side 21
og side 97. (N. Elswing fot.).
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borg.8 Andetsteds lader det til, at man har ladet svendene holde
måltid i kælderen tæt ved køkkenet, men for resten tilbringe den
øvrige tid af døgnet i en borgestue ovenover. Således f. eks. på
Glimminge.9 Ifølge Christian Ill’s hofordning skulle derimod sven
dene netop opholde sig hele tiden i samme stue, hvori der spistes, i
hvilken anledning den straks skulle fejes, når måltidet var omme.10
På Gisselfeld synes man at have lagt borgestuen så langt fra køkke
net som muligt, idet svendenes opholdsstue her var i nordre længes

øverste stokværk.11
Som sagt, sagen kunne ordnes på mange måder, ulemper var
der ved dem alle. Grunden hertil lå ikke mindst i, at borgestuens
befolkning var yderst broget sammensat. Den bestod ikke dengang
som nu af tyende til at udføre landbrugsarbejde. Sligt besørgedes
for største delen af hoveripligtige bønder; den nødvendige faste stok
af røgtere, svinemænd, osv. havde deres hjem i ladegården. Nej, bor
gestuens væsentligste mandskab udgjordes af håndfaste svende, går
dens besætning i snævrere forstand, der kun var til for at forsvare
borgen og af fredelige sysler blot gav sig af med at sørge for borg
gårdens heste samt jagthundene. Når de havde gjort deres vending
i stalden, skudt til måls og prøvet kræfter, var i reglen dagens dont
til ende; resten af døgnet viedes alt efter hver enkelts natur til søvn,
dobbel, fjas eller øldrik.
Midt i denne temmelig uhyggelige bande stak nogle unge men
nesker stærkt af ved deres udseende og væsen. Det var unge adelsmænd, der i disse ejendommelige omgivelser fik deres opdragelse
fuldendt, lærte „rytteri og gudsfrygt“, som datiden udtrykte sig. Fra
deres trettende, fjortende år, indtil de havde fyldt et par og tyve og
kunne erklæres for „væragtige“, tjente de ofte således som småsvende og lærte den kunst at klare sig i livet. Læretiden kunne tit være
drøj nok. Fra morgen til aften måtte de øve sig i ridderlige idræt
ter, tage mod knubs af de stærkere, strigle heste, som hundedrenge
trække koblet på jagten - „jeg havde mangen fandens dag i kær og
moser“, siger Tyge Krabbe om denne sin ungdomsvirksomhed 12 og endelig, når alle andre hvilede sig og holdt måltid, stå for borde
oppe hos herren og besørge opvartningen ved familiens spisetider.
Mangen, der som mand fik mere end én herregård i eje, måtte så
ledes fra neden af møjsommeligt bane sig vej op til de goder, hvor
til han var født.
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I den frise, som billedskæreren Abel Schrøder den Ældre udførte til
herregården Lystrup (se bind 1 side 171 og side 375) findes også en gen
givelse af en jagt, hvor hundedrengen nærmest slæbes af sted af koblet.
Men når man havde døjet „mangen fandens dag i kær og moser“, havde
man også - som Tyge Krabbe - taget det første skridt på vejen mod
den anseelse og rigdom, der tilkom adelen og kun den alene. (National
museet fot.).

Men dette gav netop borgestuebefolkningen sit ejendommeligt
brogede præg. Her i dette samfund, der måtte holdes i ave med jern
hånd og inden for sig kun anerkendte den stærkeres ret, her mødtes
livets de største modsætninger: vordende styrere af land og rige og
forløbent pak, der kun ved et tilfælde hidtil havde undgået galgen.
Når de da støjende brødes ude i borggården, var det ikke altid blot
fra kældervinduet, at man nysgerrigt tittede ud på kampen. Og
stundom kunne det vel hænde, at husherren om aftenen listede sig
ned i borgestuen for, under påskud af at holde styr på dens mand
skab, at forny ungdomserindringer i det lystige lag.
Under disse forhold vil det forstås, at borgestuen med dens hele
liv kom til at indtage en egen plads, vekslende mellem at være et
uundgåeligt onde og den stærkest dragende magt inden for gården.
Dens betydning ytrede sig ikke blot i krigstid. Selv i den dybeste
fred sysselsatte den, mere end man måske ville være ved det, alles
sind fra de yngstes til de ældstes.
Denne dens dobbeltstilling gjorde sig også gældende i dens ydre
udstyr. Fra én side set var den det tarveligste værelse i hele borgen:
et klodset bord, bænke langs væggen til sidde- og sovepladser, kna2. 13*
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ger foroven til at hænge fra sig på - det var hele herligheden. Selv
på gårde som Jungshoved,13 Hindsgavl14 og mange andre, hvor
der var særskilt sovekammer for svendene, medførte dette næppe
nogen rigere udstyrelse. Det hørte uden tvivl til de store sjælden
heder, at et hus var så overdådigt forsynet som Magdalena Krognos’,
i hvis brudeudstyr ved århundredets begyndelse der medfulgte end
også en gardinkappe til at anbringe langs loftet i borgestuen og klædesoverkast til dens bænke ved store fester.15 Men trods denne tar
velighed udmærkede borgestuen sig dog på sin vis. Den var afgjort
det mægtigste rum af dem, der var i brug til daglig, og veg på en
kelte gårde end ikke for riddersalen. Bordet i Malmöhus’ borgestue
var tolv alen langt.10 På Kronborg havde man helt måttet opgive
at have et enkelt bord og holdt seks skiver i steder.17 På det gamle
Krogen Slot var borgestuen 9 alen høj, 18 alen bred og ikke mindre
end 86 alen lang.18

Gjaldt besøget borgherren og hans familie, så førtes man ad vindel
trappen op til dagligstuen. Denne kaldtes dog ikke så, men benævntes enten med husherrens fornavn: „Bjørns kammer“, „Cor
fitz' kammer“, „Niels’ kammer“ osv., sjældnere efter hans stilling,
f. eks. „lensmandens kammer“.19 Eller også bar den endnu sit gam
meldags navn, „vinterstuen“. Dette var egentlig en hæderstitel, sig
tende til, at stuen var forsynet med kamin. Senere, da sligt ikke læn
ger var noget særligt for denne alene, tabte navnet sin berettigelse,
men holdt sig dog fremdeles, i kraft af vunden hævd. Det var således
ikke blot på Uranienborg, Gisselfeld, Jungshoved og andre gårde
fra ældre tid, at dagligstuen kaldtes for vinterstuen;20 navnet over
førtes selv til nye bygninger, der fra opførelsen af havde haft kak
kelovn eller kamin i hvert værelse, således f. eks. det nye Frederiks
borg, Rosenborg o. fl.21
Dagligstuen vendte vistnok i reglen ind mod borggården, for at
den under angreb kunne ligge dækket så godt som muligt og under
fredelige forhold åbne udsigt til, hvad her foregik. I øvrigt var den
udstyret på sædvanlig vis med hvælvet loft, stengulv og tilgitrede
vinduer. Langs væggen løb ganske efter datidens smag en række
faste bænke med panel i mandshøjde bag ryggen; i det ene hjørne
det forsvarlige egebord; hist kaminen og den store himmelseng, alt
som vi kender det fra købstadboligerne.
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Det såkaldte pragtgemak på Glimmingehus. Rummet ligger i borgens
andet stokværk og formodes at have været brugt til kapel og gæstevæ
relse. Det er rigt udstyret med s tenhugger arbejder. Døren til venstre,
der fører ind til brevkammeret, har en unggotisk portal, hvad der måtte
vække nogen undren, dersom man ikke vidste, at bygherren Jens Holgersen Ulfstand var lensmand på Gotland, hvor han frit kunne forsyne sig
med bygningsdele fra øens allerede dengang mange ruiner. Nichen til
venstre har været til et indbygget skab. Herover sidder en korsfæstelsesgruppe med en gengivelse af den knælende Jens Holgersen. Relieffet
blev udført af bygmesteren Adam van Düren. Vinduet til højre har
faste siddepladser, mens det tilsvarende vindue bagtil har en indbygget
vask. I vinduesnichens modsatte væg er indmuret en stor kalkstensplade,
som gengives side 262. Om Glimmingehus i øvrigt - se billedteksterne
side 49 og 156. (J. Anderson fot.).
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Hvad Troels-Lund alene kunne udtrykke som en vag formodning, nem
lig at man på danske herregårde skulle have udført vægmalerier af jagt
scener med tilføjede hjortehoveder, der helt naturalistisk stak ud af
væggen, er senere blevet bekræftet ved undersøgelser på Hesselagergård.
Husets mellemetage har været delt i to sale. I den ene har man fundet
velbevarede kalkmalerier med hjorte; men hvor hovederne skulle være,
er der kun hvide pletter. Her må Johan Friis da have ophængt sine jagt
trofæer således, som den gengivne rekonstruktionstegning viser det. (Efter
Otto Norn: Jacob Binck og Hesselagergård.).
Så man nøjere til, opdagede man dog snart, at det var på landet
hos en adelsmand, at man befandt sig. Det fremgik allerede af den
store jagthund, der strakte sig på gulvet, vel tilpas uden spor af no
gen overskåren sene på forpoten som hos dens uadelige brødre. Men
det viste sig også i stuens livløse befolkning. Der var først de ejen
dommelige prydelser over dørene, stundom på væggene, ja på ka
minen tillige: mægtige hjortegevirer, vidnesbyrd om ejerens rig
dom og jægerdygtighed. Som oftest var det hornene alene, der var
anbragt, sjældnere hovedskallen tillige. I Tyskland gik man vide
re og malede jagtstykker på væggen, i hvilke, for at gøre det rent
naturligt, dyrehovederne var af ophøjet arbejde, forsynet med vir
kelige takker.22 Om det var et sådant brug, at Esge Bille lod sin
snedker på gården Morgenstrup lave fem hjortehoveder, er vel
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usikkert; men i det mindste på et andet område fulgte man i Dan
mark ganske godt med. Der er noget pudsigt ved på et lille punkt
som dette tre-fire hundrede år efter at kunne kigge hin tid i kortene
og se, hvorledes den ikke var fri for humbug. Det var nemlig en yn
det skik hemmeligt at forøge storheden af jagtbedriften ved at føje
takker ind i gevirerne. Blev det gjort godt, og det hele anbragt så
højt som over en dørkarm, skulle ingen kunne opdage fiffet. Man
nøjedes da ikke længere med „tyve-ender“, men drev det til „25-ender“ og derover. Det tør ikke betvivles, at f. eks. den ovennævnte
Esge Bille har indgydt sin samtid agtelse som jæger. Men han ville
have gjort vel i, om han straks havde tilintetgjort en lille fortrolig
skrivelse som denne fra hans foged: „maleren har nu forbedret det
hjortegevir, som kongen gav eder, så at det er med 25 takker; og
de andre er også forbedret med de allerfleste ender, der kan være
på. “23
Foruden de andre jagtsager: stadsring til koblet, hundepisk, krudt
horn og bøsser, der hver især ligeledes forrådte, hos hvem man be
fandt sig, var der endnu et lille parti i stuen, som afveg fra købstad
boligernes dagligstue. Det var husets bibliotek. Hvad enten ejeren
var en studeret mand, eller i sin ungdom havde indskrænket sig til
at lære „rytteri og gudsfrygt“, så behandledes bogsamlingen i reglen
med særlig agtelse og anbragtes på en hylde foroven, hævet over li
vets daglige færd. Bøgernes antal var naturligvis forskelligt, sjældent
dog synderligt stort. Men hvor ringe det end var, savnedes næsten al
drig to af højst forskellig art: en hestelægebog og spænde-Bibelen.
Den første var så temmelig en nødvendighed herude på landet,
hvor man var henvist til at hjælpe sig selv. Mod menneskesygdom
me kunne man anvende husråd, og i disse havde hin tids kvinder en
langt større forfarenhed end nu er sædvanlig. Men kvægbesætningen
henhørte under manden, og blandt den var intet dyr så højt i pris
og i sygdomstilfælde så hurtigt tabt som hesten. På dette område
var derfor tiden mere fremmelig, end man skulle vente; gode hestelægebøger, håndskrevne eller trykte, fandtes på de fleste gårde. I
randen eller på slutningsbladet faldt der altid lidt plads af til at
optegne et par gode råd den øvrige besætning og avlingen vedkom
mende.
Spænde-Bibelens betydning strakte sig vidt ud over dens brug ved
den daglige husandagt. På dette snævrere område havde den sik

ig2 • Herregårde og slotte

kert en farlig medbejler i salmebogen, der talte fuldt så vel til hjer
tet og mere forståeligt end hin ofte knudrede og dunkle oversættelse
af skriften. Men hvad der gjorde den svære bibel til et familiestykke
af enestående værd, var dens tilskrifter. Slog man den nemlig op,
viste det sig, at der foran eller bagi altid var indbundet en del hvide
blade, bestemt til familieoptegnelser. Her nedskreves nøjagtigt fra
slægt til slægt familiens fødsler, dåb, bryllupper og dødsfald; her stod
til at læse, hvem man var kommet af, anerne opefter så langt de
kendtes. Med rette var den et kosteligt arvegods; thi i nødsfald
kunne den tjene som adelsbrev, dåbs- og vielsesattest. Og der var
noget eget beroligende ved at vide alle familiens navne indskrevet
just i denne livets bog. Den var som et helligt vidne, der vågede
over deres færd fra vuggen og til graven.
Og som den stod deroppe, havde den let ved at holde øje med
dem alle; thi i denne stue færdedes de hele døgnet igennem. Vin
terstuen var nemlig ifølge sin bestemmelse ligesom købstædernes
dagligstue beregnet på at huse hele familien dag og nat: på én gang
mandens værelse, det fælles opholdssted, spisestue og sovekammer.
Der er noget forbavsende ved at se, hvor hårdnakket man her, hvor
dog alt syntes at tale derimod, holdt fast ved den gamle skik. Vi har
tidligere søgt at forstå grunden til denne det nedarvedes forunder
lige magt over sindene, lige kraftig hos alle, fra de højeste til de
laveste. Vi skal her blot nærmere betragte et par forhold, der ude
fra ligesom med vold, men kun med lidet held, søgte at hæve for
tryllelsen og drive familien ud i de mange, ledige stuer.
Det var klart, at slig slutten sig inde i samme rum var endnu min
dre naturlig på landet end i byen. I købstæderne var man dog så
temmelig sikker på, at gæsterne ville tage bort ved aftentide, så
at man fik natten for sig selv. Og de større sammenkomster lod sig
gerne forud beregne, så at storstuen kunne være i stand. Men på
landet kunne man ganske uventet få gæster, der slog sig til borge
leje for et døgn eller flere og ikke just var til at få i seng med høn
sene. Og udeblev slige fremmede for længe, kunne familiefaderen
let i sin nød kalde et par svende op fra borgestuen for at få bugt med
en aften. I begge tilfælde endte det ufejlbarligt med, at alle mændene blev berusede.
Disse forhold havde tidligt medført nødvendigheden af et særligt
rum for kvinderne. Allerede på de ældste gårde, hvor hvert værel-
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Medens Erik XIV’s kammer på Kalmar slot (se bind 1 side 481) har
paneler af indlagt træ og overvægge og lofter dekoreret med malet stuk
katurarbejde, er broderen hertug Karls kammer på Gripsholm langt
enklere i udformningen. Man gætter næppe forkert, når man antager,
at forskellen skyldes de to brødres vidt forskellige temperament og
livsholdning. Over for Eriks nervøst dirrende krav om fuldkommenhed
i alle henseender, står Karls mere jordnære indstilling til tilværelsen.
Panelerne er udført i simpelt træ og bemalede, og loftshvælvingerne er
dækket af kalkmalerier. Hans Maler fra Strängnäs, der stod for ud
smykningen, havde ikke noget internationalt ry, og hans friske, provin
sielle dekorationsarbejde har næppe kostet den nøjeregnende hertug
Karl store summer.

194 ’ Herregårde og slotte
se var et særskilt hus, forekommer et sådant under navn af fruer
stuen.2* Og i alle de nyere gårde fandtes en stue af dette navn.25 på
Malmöhus, Hjelmsögård og vistnok på flere større borge fandtes
endogså to fruerstuer.20 Hensigten med disse fruerstuer var simpelt hen den, at husets døtre under usædvanlige forhold - og rej
sende kvinder samt adelige jomfruer, der opdroges i familien - til
enhver tid her skulle finde et sikkert tilflugtssted, beregnet såvel
til syssel som til hvile. Det var da næppe tilfældigt, at disse værelser
i reglen var til at aflåse forsvarligt indenfra. På fruerstuen på Ny
köping Slot i Sverige fandtes der endog foruden sædvanlig slå
eller skodde tre forskellige låse: „en dobbelt smældelaas og to almin
delige smældelaase“.27
Fruerstuens udstyr stemte med dagligstuens: bænke langs væg
gen, en eller flere senge - på Malmöhus fandtes i den ene fruer
stue endog tre senge — et langt bord eller et par skiver langs bæn
ken.28 De tvende værelsers størrelse var uden tvivl den samme.
For så vidt syntes fruerstuen altså i stand til at tage kampen op
med dagligstuen. Og på et punkt var den åbenbart langt gunstigere
stillet end denne, det var i retning af den hygge, som kvindehånd
formår at skabe. Her, hvor de uafhængigt af andre hensyn kunne ind
rette sig, som de lystede, måtte der være al anledning til at frem
bringe et særligt hyggeligt rum, hjemmet i hjemmet. Der er ikke få
spor af, at denne tilbøjelighed har været til stede: Magdalena
Krognos fik således f. eks. et udsøgt udstyr af tapeter, hynder og
bænkeklæder netop til sin fruerstue.29 På Malmöhus blev i dette
rum indrettet alle disse småbehageligheder, der måske var i strid
med forsvarets strengere krav, men måtte kunne gøre stuen både
venlig og bekvem: karnap i ydervæggen med fri udsigt til forskelli
ge sider, en lille trappe i stuens hjørne op til stokværket ovenover30
osv., osv. Havde denne retning fået frit løb, ville enden være ble
vet, at fruerstuen var vokset til husets egentlige midtpunkt, medens
dagligstuen var sunket ned til at være blot mandens kontor.
Men trods alle tilløb standsede fruerstuen i farten. Den gik ikke
blot glip af forspringet, men vidste ikke engang at hævde sin lige
stilling med vinterstuen. Så snart lejlighed gaves, tyede kvinderne
dog atter ind i dagligstuen og holdt ud derinde trods stimmel, støj
og drik. Fruerstuen sank ned til at være et blot forvisningssted,
hvorfra man med glæde flygtede, så snart forholdene nogenlunde
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Man kan godt finde sig i at bo i et hus, der er århundreder gammelt,
og udadtil må det gerne bære præg af sin høje alder; men boligindretningen følger gerne de skiftende generationers smag. Derfor er der i vore
renæssancegårde sjældent bevaret ret meget, der kan oplyse om rumme
nes oprindelige udseende. Denne dør i senrenæssance på Nørlund hører
til undtagelserne. De to drabanter i romersk mundering er meget typi
ske; man brugte dem som vagthold ved døre, ved portaler - ja endog
som kaminvanger. - Bemærk elefanterne for neden; de skal have stået
model til elefantporten på Carlsberg. (N. Elswing fot.).
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tillod det. Et grundigere bevis kunne ikke føres for det ene, fælles
husrums vidunderlige almagt.
Havde forskellen i køn ikke været i stand til at hæve fortryllelsen,
så var årstidernes forskel det endnu mindre. Udvortes set var det jo
egentlig kun trangen til kaminvarmen, der vinteren igennem tvang
de mange sammen i det ene rum. Med den mildere årstid skulle
altså forandring indtræde. Ganske rigtigt hører vi også på en mæng
de gårde tale om den såkaldte sommerstue,31 et værelse, beregnet
på ophold i den varmeste tid, en slags havestue, dog uden udgang
til haven. Det kan ikke betvivles, at denne stue på mangt et sted
har overgået vinterstuen i venlighed. På Uranienborg f. eks. var
dens loft prydet med blomsterstykker, og medens vinterstuen lå
forneden uden udsigt, lå den på første sal mod vest med den mest
henrivende udsigt til Sjællands kyst og Sundets befærdede vej deri
mellem.32 Men desuagtet synes sommerstuen ikke at have bidraget
væsentligt til at sprede familien. Det var nærmere set næppe heller
meningen med den. Datidens tanke var vistnok den, at denne stue
skulle være et sted, hvortil man alle sammen i flok kunne flytte hen,
når sommeren kom, en slags landlejlighed inden for borgen. Dette
var imidlertid for meget i strid med andre forhold. Det meste bo
have var jo fast, sommerstuen lå tit ubekvemt for mandens virksom
hed, og den påtænkte folkevandring blev derfor alt for ofte kun et
flygtigt forårsforsæt.
Vinterstuen vedblev da at være den alt beherskende. Vidste man
ikke bedre, skulle man fristes til at tro, at der overhovedet kun
fandtes dette eneste, beboelige værelse på hele gården. Men hvad
mere er, datiden synes stundom selv at være hildet i samme mis
forståelse. Som en følge heraf måtte ofte ved fornemme besøg lens
manden fortrække fra sin stue og overlade den til den tilrejsende.
Var det på kortere besøg, fik det endda at være, som når lensman-

På Næsbyholm i Sydsjælland - opført 1585 af Sten Brahe og Birgitte
Rosenkrantz - sad i den store opholdsstue et fladt bræddeloft med be
malinger. I midten var Kristi monogram, i hjørnerne fire runde bille
der, der symboliserede årstiderne, og rundt om disse hovedmotiver var
der et væld af dekorative figurer. En del af loftet brændte med gården
i 1932; men en del var allerede nedtaget og skænket til Nationalmuseet.
Her ses et udsnit; billedet symboliserer vinteren. (Nationalmuseet fot.).
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den på Roskildgård stadig måtte overlade sit kammer til kongen
på dennes gennemrejser. Men alt andet end behageligt blev det,
når det gjaldt længere ophold. Man får uvilkårligt ondt af lensman
den på Malmöhus, der måtte afstå sin dagligstue, fordi Bothwell
skulle sidde fangen der,33 eller af Herman Juel på Kalundborg
Slot, der måtte ud, fordi det var påtænkt, at den lille prins Ulrik
skulle opholde sig på slottet. Det drejede sig om mere end en stue
som så mange andre. Samme Herman Juel bad også, om han dog
ikke måtte flytte tilbage igen, da uvejr, som han påstod, havde øde
lagt loftet i hans midlertidige opholdsværelse. Kongen var imidler
tid hård, han fik kun lov til at bebo sin gamle stue, indtil den nye
var gjort i stand, men samtidig dog en orlov på fjorten dage.34
Selv om man nu ikke altid gik til slig en yderlighed, at betragte
dagligstuen som den eneste stue, så vidner dog utallige småtræk om,
hvorledes man var vant til at tænke sig alt hørende hjemme i et og
samme rum. I det tyske kancellis - svarende til, hvad vi ville kalde
udenrigsministeriets — modtagelses- og arbejdsværelse på Kronborg,
stadseligt betrukket med rødt klæde, stod der således, som tidligere
omtalt, tre himmelsenge og tre slagbænke,35 der noksom godtgjor
de, at dette også tjente til sovekammer for hele ministeriet. Da Chri
stian IV som prins sendtes til Sorø, fik han der kun et enkelt væ
relse, hvori ikke blot han selv skulle spise og sove, men som tillige
hver middag og aften skulle være spisestue for hans broder, deres
to tugtemestre og en halv snes adelsbørn.3G Da han siden som konge
besøgte Dronningborg og tilligemed sit følge på mindst seks hofmænd indbødes til gæstebud hos lensmanden, omtaler denne det i
sin dagbog som den naturligste sag af verden, at festligheden hold
tes i hans kammer o: hans og familiens dagligstue og soveværelse.37
Endnu langt ind i det følgende århundrede plejede landets hø
jest stillede at have sovekammer, dagligstue og spisestue i et og sam
me rum.
Det er ikke uden interesse at lægge mærke til, hvorledes denne
fælles synsmåde, da den senere fraveges, har artet sig forskelligt i
de nordiske lande. Medens man har været enig om at opløse det
ene værelse i forskellige, hvert med sit øjemed, har man ikke op
nået enighed om, hvilken grad af anseelse der bør tilkomme ethvert
af disse. I Danmark og Norge har der været en stærk tilbøjelighed
til at betragte sovekamret som ringere end de andre. I Sverige deri-
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mod har man i overensstemmelse med udviklingens retning i Frank
rig tillagt soveværelset en særlig betydning som hjemmets aller
helligste. Under Ludvig XIV ansås det for den højeste ære at få
lov til at betræde kongens sovegemak. Det var samme tankegang,
der gjorde sig gældende, når dronning Kristina af Sverige for at
hædre et gesandtskab modtog det i sit sovekammer, siddende under
en tronhimmel og omgivet af rigsråderne og hoffets damer.38

Det var da altså overalt i Skandinavien - ligesom også i Frankrig og
England39 - skik og brug kun at bebo et enkelt eller to af gårdens
værelser og lade alle de øvrige stå ubenyttede hen. Antallet af disse
ledige rum kunne ofte være overordentlig stort. Hvor gården var
bygget i fire længer og ikke blot som sædvanlig to stokværk høj,
men forsynet med et tredje til - således som tilfældet var f. eks. med
Vittskøfle, Timgård og til dels med Knudstrup, Sandholt, Boller og
flere40 - måtte tallet af tomme stuer kunne regnes snesevis. Ikke
engang hver i besiddelse af særligt navn, men i reglen flere med
part i det samme: „Kammeret foran den røde stue“, „kammeret
bagved“, „grevens kammer“, „det lille kammer derhos“ osv.; rigt
forsynede, når de husede en afklædt seng, en tillåset kiste og nogle
døde fluer, stod de hen som i dvale, ventende på, at en storartet
fest skulle kalde også dem til live og give dem betydning som gæ
steværelser.
I denne stille verden var der dog to rum, der hvert på sin vis
havde krav på særlig opmærksomhed. Det ene var et lille værelse,
der gerne var anbragt så sikkert som muligt, helst i et af tårnene,
hvor murene var tykke og døren lav og smal. Det var brevkammeret.
Dette spillede en ganske egen rolle, og nutiden har egentlig intet
rum, der i vigtighed kommer det nær. End ikke det bedst pakke
de pengeskab kan sammenlignes dermed.
Sagen var nemlig, at de værdisager, som brevkammeret indeslut
tede, var ganske anderledes ubeskyttede og uundværlige end nu til
dags. Når undtages de rede penge, lader alt andet sig jo nu så no
genlunde sikre, så at papirernes tab ikke med nødvendighed med
fører tabet af de summer, hvorom de melder. Anderledes dengang.
Rede penge var i hin tid det sikreste; thi ved dem var der dog mu
lighed for, hvis gården afbrændte, at kunne atter opsamle klumper
af det smeltede metal i ruinerne. Men alt andet gik tabt. Offentlige
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gældsbeviser: obligationer og aktier kendtes ikke, endsige da den
form for sikkerhed, at lade deres ejers navn optegne i andetsteds
beroende protokoller. Alle gældsbeviser var private. Brændte de,
kunne skyldnerne roligt påstå, at gælden var betalt. Alt ens tilgo
dehavende kunne således gå tabt. Men, hvad værre var, gården fulg
te meget let efter. Hvad bevis var der nemlig for, at man virkelig
ejede den? Skøde og arveskiftebrev var jo nu borte og døren åbnet
for enhver, der ville gøre nye retskrav gældende.
Det er i denne belysning, at tidens tilbøjelighed til retstrætter
må ses for fuldt at forstås. Den var en affødning på én gang af den
herskende usikkerhed, der fristede til misbrug, og så af den just
derved vakte trang til ret åbenbart og urykkeligt at få slået fast,
hvo der var rette ejer. Vor tid klarer skæret ved at kræve alle be
viser for ejendomsoverdragelser og deslige tinglæst, det er: offent
lig kundgjort og indført i øvrighedens bøger. Men denne fremgangs
måde var dengang endnu kun i sin barndom. Vel var tingbøger
påbudt, men øvrighed som befolkning havde ondt ved at vænne
sig til denne nye skik. Om lagtingbøgerne i Norge 1587 hører vi,
at de var i høj grad forsømmeligt holdt.41 Og regeringens anstren
gelser i Danmark synes at have været lige så frugtesløse. År 1553 be
faledes det at lade alle afhændelser i byer foregå på tinge og op
tegnes i stadsbogen; i modsat fald skulle afhændelsen betragtes som
magtesløs.42 År 1580 var man dog ikke videre, end at regeringen
selv måtte tilstå, at befalingen ikke overholdtes, ja at der „tit og
ofte“ fulgtes den indbringende fremgangsmåde, at sælge eller bort
pante det samme gods til to, tre forskellige.43
Under disse omstændigheder vil det forstås, at en herremand
kunne komme i en fortvivlet stilling, når brevkammeret brændte.
Måske mistede han derved sit eneste adkomstbevis til gården. Måske
kunne det ved samme lejlighed komme op, at han overhovedet slet
ingen lovlig adkomst havde haft, for så vidt skødet aldrig havde
været tinglæst. Der var da intet andet for end, når ulykken var sket
og alt var brændt, straks at ty til kongen for at søge beskyttelse.
Vindueslysning på Torpa i Västergötaland (se side 215). Omkring vin
dueslysningen er bevaret noget af den kalkmaleri-dekoration, der præ
gede datidens interiører. Disse karakteristiske renæssanceornamenter er
blevet døbt „rulle- og beslagværk“.
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Ved formående venners hjælp og under det friske indtryk af den
overgåede ulykke kunne man så måske få udvirket et kongeligt beskærmelsesbrev. Det var et ejendomsbevis af ganske ejendommelig
art. I denne kongelige erklæring meldtes det nemlig, at da alle ens
breve var brændt, kunne man ikke godtgøre sin ejendomsret til
noget, men skulle dog af sær kongelig nåde have lov til at beholde
alt, hvad man hidtil upåtalt havde besiddet.44 Et sådant brev afskar
alle lysthavende fra at styrte sig over byttet.
Men det var ikke blot ved ildsvåde, at brevkammerets indhold
kunne gå tabt. Tyvehånd kunne besørge det samme. For at sikre
sig så vidt muligt mod begge anbragte man gerne brevkammeret i
et af tårnene, hvor murene var tykkere end i den øvrige bygning
og adgangen i reglen kun ad én dør. På Borreby var døren ind til
brevkammeret ganske lav og kun en alen bred. Oppe under det hvæl
vede loft hang en stor klokke, 7 til 8 tommer i tværsnit;45 den har
uden tvivl være sat i forbindelse med døren, så at den kimede, når
nogen betrådte helligdommen.
Brevkammerets indre var så temmelig ens udstyret allevegne:
nøgne vægge og en eller flere brevkister midt på gulvet. Kun i stør
relse afveg disse indbyrdes. Her synes nemlig at have gjort sig for
skellige meninger gældende om, hvilken måde der var den hen
sigtsmæssigste at sikre sig på. Det var jo klart, at man kunne berede
tyvene forlegenhed på dobbelt vis: enten ved at lade brevkisterne
være så store og uhåndterlige, at de ikke kunne skaffes ud, eller
ved at der var en sådan mængde af dem, at ingen uindviet kunne
ane, hvor de vigtigste dokumenter var at finde. Der gaves derfor
brevkister af alle størrelser. I brevkammeret på Søholm gemtes
brevene i en skabslignende kasse og en „ark“, det vil sige en kiste
af mellemstørrelse.46 Knud Rud på Vedbygård havde sikret sig ved
at fordele brevskaberne i ikke mindre end 27 æsker og smakister;
i indholdsfortegnelsen over disse måtte han anden gang begynde
forfra på bogstavrækken for at få betegnelser nok for dem alle.47
På Borreby derimod havde man gjort de tre brevkister sa store,
at den ulykkelige tyv ikke kunne få dem ud af døren. Hver kiste
var mindst tre alen lang og henved halvanden alen i højden og
bredden, medens døren selv kun var en alen bred. De må være
blevet lavet derinde, hvis de ikke er blevet anbragt der, førend
muren var opført. Der var ikke anden udvej for tyven end at hug-
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ge dem i stykker på stedet og, så godt han kunne, gøre udvalg af,
hvad han kunne bruge. Sligt var imidlertid lettere sagt end gjort.
Thi hver af de forsvarlige egekister var pansret med jernbeslag.
Da mange år efter brevkammeret forfaldt, og hvo, der ville, havde
sin gang der, fristede dette jerns værdi til at ødelægge de gamle
kister; det var tykt som stangjern og skal være blevet anvendt til
hestebeslag.48 I udlandet synes „arke“, der var en fælles europæisk
benævnelse for kister af mellemstørrelse, at have været den almin
delige besætning i brevkamre. Heraf opstod navnet „arkiv“, der
senere også trængte ind i Norden og afløste den gamle benævnelse
„brevkammer“. Omtrent på samme tid afløste det fremmede ord
„bibliotek“ den gamle nordiske betegnelse „bogstue“. Begge nye
navne lød dog let forståelige for nordiske øren: arkiv var kammeret,
hvor arkene med brevskaberne gemtes; og Bibelen var den bog, alle
kendte.
Ildsvåde og tyve var imidlertid langtfra de eneste, der skulle hol
des borte fra brevkammeret. Stundom kunde det hænde, at al ad
gang dertil af enkeltmand, var det så gårdens ejer selv, måtte for
bydes. Datidens indviklede ejendomsforhold, hvor sameje af gård
som af gods var så almindeligt, kunne let medføre tilfælde, i hvilke
kun flere ad gangen, samtlige vedkommende, måtte betræde hel
ligdommen. I så fald måtte man enten forsyne døren med flere
hængelåse og fordele nøglerne til alle de pågældende, eller også
forsegle brevkister, dør og nøgle, så at beviset kunne føres for, at
ingen på egen hånd havde været derinde. Man sættes levende ind i
disse forhold ved f. eks. at læse en erklæring fra fire adelsmænd om,
at de år 1563 efter anmodning havde været til stede i brevkamme
ret på Søholm, medens hr. Anders Billes børn gik ind og udtog nog
le brevskaber af en gammel ark. De bevidner, at alt havde været i
orden, seglene hele og holdne såvel på arken som på nøglen til
tårnkammeret.49
Under sådanne omstændigheder er det let forståeligt, at brev
kammeret for den almindelige bevidsthed måtte komme til at stå
i et eget, hemmelighedsfuldt skær. Inden for dets tærskel gemtes jo
det meget, hvorpå familiens hele velfærd beroede; ingen uindviet
fod måtte betræde det. Ringede klokken under hvælvingen derin
de, varslede det, at døren åbnedes til forholdenes inderste grund,
det være sig nu for det gode eller for det onde. Dette brevkammerets
2. 14»
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På Rydhave i nærheden af Struer fandt man i 1930 spor af kalkmalede
dekorationer, der blev restaureret. Selv om de er malet kraftigt op, giver
dette rum et udmærket indtryk af det 16. århundredes robuste smag for
vægudsmykning. Kalkmaleriet blev ikke kun brugt i verdslige stuer og
ikke alene som en simpel erstatning for mere kostbare træpaneler eller
vævede tapeter; netop rankemønstre som det her gengivne fandt også
vej til kirkerne, hvor de afløste senmiddelalderens billedfortællinger.
Medens kirkernes kalkmalerier i stor udstrækning er genfremdraget, er
de verdslige for det meste stadig dækket af senere vægbeklædning.

halvt uhyggelige præg er udtryksfuldt gengivet i det gamle sagn,
der lader Christian Friis døende sige til sin hustru, at hun må være
beredt til at følge ham, når hun hører klokken ringe fra brevkam
meret. Nogle år efter, fortælles der, sad hun på Borreby og spillede
kort med nogle fruer og jomfruer. Da hørte hun med ét klokken
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lyde i brevkammeret, hvorfor hun lagde kortene fra sig og sagde:
nu er det min død. I det samme fik hun blodstyrtning og døde.
Blodpletterne siges endnu at være kendelige på gulvets røde
astrak.50
Når brevkammeret skulle rumme ikke blot en enkelt families
breve, men det samlede riges, udkrævede det naturligvis betydelig
plads. For Danmarks vedkommende gemtes rigets breve i hvælvin
gen på det store tårn „Folen“ på Kalundborg Slot.51 Men foruden
dette brevkammer, der omtrent svarede til, hvad nutiden ville kalde
et rigsarkiv, måtte der på de slotte, hvor kongen hyppigst opholdt
sig, være et sikkert rum til opbevaring af hans mere personlige bre
ve, rede penge, gældsfordringer osv. Dette rum kaldtes i Danmark
med det underlige navn drejerkammeret.
Det er muligt at denne benævnelse skriver sig fra det franske
treillis, et gitter, fordi dette rum var særligt afspærret ved jerngitre.
Forvanskningen ville i så fald ikke være større, end når det franske
trésor på nordisk blev til „dresset“, skatkammer. Rimeligere er
det dog at udlede navnet af et ord, der måske står i forbindelse med
trésor, nemlig det franske trier, trieur, det engelske try, tryer, der
endnu bruges om at undersøge og værdsætte metaller. „Drejer“ ville
i så fald være et fra udlandet lånt navn på den bestilling, som vi nu
betegner med en anden fremmed benævnelse: møntguardein. Men
sikkert er det, at datiden var tilbøjeligst til at fortolke navnet på
mere folkelig vis ud fra den kendsgerning, at drejerkammeret ofte
husede et drejerlad. Såvel Christian III som Frederik II synes at
have givet sig af med drejning. Og Christian IV var allerede i sit
fjortende år så dreven i denne færdighed, at han kunne dreje i ben
et lille bæger med låg, som han lod beslå med guld og forærede kans
ler Niels Kås.52 Opsynsmanden ved drejerkammeret kaldes også en
gang for kongens „svarver“, den gamle danske benævnelse for det
mere tyskladne „drejer“.53
Men hvilken end forklaringen monne være, vist er det, at der på
de fleste, vigtigere slotte i Danmark: på Krogen, Kronborg, Køben
havns Slot, det nye Frederiksborg54 osv., fandtes et „drejerkammer“,
der gemte kongens værdifuldeste eller kæreste ejendele. På Krogen
lå det godt anbragt midt imellem kongens sovekammer og et min
dre værelse for den kongelige kammerjunker. På Kronborg lå det
i det nordvestre tårn.55 Om indholdet får man et ret klart begreb
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ved at høre en udlænding betegne drejerkammeret på Kronborg
som „das Wunderkammer“,56 thi disse rum har sikkert indesluttet
mærkværdigheder og snurrepiberier af alle slags. Men også soli
dere sager fandtes der. I drejerkammeret på Københavns Slot gem
tes ikke blot kongens brevskaber og udsøgte våben - hertug Mag
nus fik herfra udleveret tre smukt beslagne sværd og en tilsvaren
de bøsse, da han skulle drage til Ösel57 - men næsten alt guld
til mønten udgaves herfra.58 År 1565 kunne opsynsmanden på én
gang udbetale til rentemesteren rosenobler til en værdi af 96,000
kroner.59 Intet under derfor, at statholderen i København fik be
faling til straks at forsegle døren til drejerkammeret, da kongens
betroede mand, der hidtil alene havde haft adgang dertil, var
død;60 eller at Christian IV kunne falde på at omdanne drejerkam
meret på Frederiksborg til en ligefrem mønt med smelteovn.61
Som naturligt er, hører man i øvrigt kun liden tale om drejerkam
meret. Når kongen var derinde, var han vel som oftest alene. Rent
tilfældigt får vi af et brev fra Axel Gyldenstjerne til hans moder at
vide, at efter hendes ønske var han „i går“ (den 18. august 1567), da
han forlod hende, straks gået op på slottet for at træffe Hans Skov
gård. Men kongen havde lige taget denne sin yndling „ind med på
drejerkammeret. Og dér var Hans Skovgaard tilbords med min
herre, og kom ikke ned førend i aftes klokken var mellem 4 og
5“.62 Frederik II kunne altså benytte selv drejerkammeret til en
lille, fortrolig svir. Men tydeligt nok var dette den utilgængeligste
af alle slottets helligdomme. Det er derfor med en vis selvfølelse,
at Mogens Stygge fremhæver i sin dagbog, at han tilligemed An
ders Dresselberg i året 1582 den 20. juni, „som klokken var hartad
tre kvarter til to“,63 var inde hos Frederik II i drejerkammeret
på Københavns Slot, da de i kanslerens overværelse skulle sværge
kongen troskabsed som landsdommere. En følge af drej er kammeret
og dets navn var, at kongens betroede tjener, der alene havde ad
gang hertil, straks som tegn på sin værdighed anlagde sig navnet:
„Drejer“. Ved Frederik IFs tronbestigelse blev således Hans Meier
til Hans Drejer.64 Han døde 1565, men efterfulgtes af en ny Hans,
denne igen af Osvald65 osv., alle sammen „Drejere“. Endnu i året
1650, da Carl Rytter ansattes som slotsforvalter og tilsynshavende
på Frederiksborg Slot, erholdt han samme udmærkelse, denne gang
under den finere form, stavet med y: „Dreyer“.66
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Hemmelighed på Nyborg Slot. I slutningen af middelalderen udvidede
man borgens gamle hovedbygning og tilføjede bl. a. et rum, hvor der
en tid var sengekammer. I tilslutning til dette kammer indrettede man
en hemmelighed, der er hugget ind i den middelalderlige ringmur. Den
ne er så svær, at hele hemmeligheden kunne få plads derinde. Udefra
røbede den sig kun ved et afløb. (Th. Andresen fot.).
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Da ved enevældens indførelse „drejerkammeret“ afskaffedes eller
rettere opløstes i sine tre bestanddele: kongens chatolkammer, rustog kunstkammeret, fik den folkelige udlægning af, hvad det var at
være „dreyer“, og hvad kongen og han havde foretaget sig i „drejer
kammeret“, fuld oprejsning. At det nye, fine navn „chatol“ betød
noget som „skathul“, „skatgemme“, kunne der ikke være tvivl om.
Men „dreyeren“ fulgte naturligvis med rust- og kunstkammeret.
Den første bestyrer for disse to kamre kunne skrive i sin levnedsbe
retning: „Anno 1662 den 18. august gjorde jeg et drejerlad med
en rad (et hjul) til kongens fornødenhed, hvilken man ej aleneste
kunne regere med foden, men endog med hånden, som findes på
kunstkammeret.“ „Imidlertid begærede dronningen også min om
gængelse; derefter blev jeg rekommanderet til at opvarte vores nå
digste arveprins og herre, Prins Christian, i drejerkunsten og opvartede hannem i tre år hver dag to timer.“ Intet under, at da
arveprinsen blev konge og fik en søn, også denne sidste snarest blev
indviet i kunsten. I sirligt, drejet sprog udtrykkes dette således:
„Derefter begærede den unge dronning mig, og opvartede jeg hen
de at undervise i drejerkunsten et år. Og eftersom det haver beha
get Gud, vores nådigste dronning af Guds tilladelse, at hun haver
fået en arveprins og herre, Prins Frederik, så er jeg og rekomman
deret til at opvarte hannem i drejerkunsten.“67 - Klart og let for
ståeligt var det atter for lange tider slået fast, hvad en konges virk
somhed i lønkammeret drejede sig om. Og med naturligt instinkt
fattede folket, at dette var just en nødvendig, kongelig færdighed.
Kongen fremfor andre burde netop have forstand på, når nogen
ville dreje ham en knap; han skulle til lands som til vands kunne
vogte sig for lurendrejere.
Et andet rum, som har krav på særlig opmærksomhed, var det, der i
datidens sprog benævnedes hemmeligheden. Det var klart, at hensy
net til forsvaret bød at have slige rum i selve hovedbygningen. Det
kunne jo hænde, at besætningen under en belejring i lange tider
blev afskåret fra at færdes uden for denne bygning. Men med da
tidens begreber om renlighed var det ikke nogen let opgave at brin
ge dette nødvendige lukaf i samklang med husets beboelighed. Ud
viklingens gang giver os et mærkeligt indblik i selv de simpleste
kulturformers langsomme vækst.
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Den ældste måde at løse opgaven på var at anbringe en stor
kloak midt i huset. Når man således havde skjult dette uundgåelige
onde, havde man gjort alt, hvad der med billighed kunne forlanges.
Der var imidlertid en anden sans, som også var udsat for indtryk,
men for denne gjordes der kun lidet. Man fandt sig med mærkelig
ro i, at værelserne lidt efter lidt alle forpestedes. Der er noget eget
uhyggeligt ved midt under skildringen af middelalderens pragt og
herlighed at kaste et blik på disse forhold og få et indtryk af, hvor
ledes det hele i virkeligheden må have taget sig ud. Man tænke sig
f. eks. en af hine store rigsdage mod slutningen af kejser Frederik
Barbarossas regering, hvor ingen enkelt hal kunne rumme den
mængde af fyrster og riddere, der var kommet sammen for at hylde
ham, og hvor der udfoldedes en pragt, som satte hele samtiden i
begejstring. Og så forestille man sig som festens skueplads en sal,
gennemtrukket af den modbydeligste stank, en scene som den i
Erfurt Slotssal 1183, da bjælkerne under gulvet - i åringer påvir
ket af kloakens fortærende dunster, nu pludseligt overbetynget
af den talrige forsamling - med ét brast, så at otte fyrster, en mæng
de adelsmænd, hundrede riddere og en skare af andre fandt en
forfærdelig død i kloakgruben forneden, medens kejseren selv kun
reddede livet ved hurtigt at springe hen og slippe ud ad et vindue.68
Belæringer som denne måtte nødvendigvis gøre indtryk. Man hen
lagde da dette rum til særlige tårne. Især i Frankrig arbejdede man
utrætteligt på at indrette et sligt tårn, hensigtsmæssigt ventileret,
passende for en stor besætning. Tårnet på slottet Marcoussis er et
af de ypperste værker i så henseende.69 Eller også søgte man at
undgå ulemperne ved at anbringe ikke én stor, men mange små
kloakker i hovedbygningen. Hvor tarveligt imidlertid udbyttet dog
har været, kan bedst ses af forholdene i England. Såvel hos kong
Henrik VIII i hans slot i Eltham som hos dronning Elisabeth i
Greenwich klagedes der over, at de ulidelige dunster ikke steg til
vejrs, men lå som tåge under loftet, hang som dug ved alt, hvad
der fandtes i gemakkerne.70 Under sådanne forhold forstår man
trangen til vellugtende brændsel.
Fremgangsmåden var åbenbart urigtig. I stedet for disse lukkede
kloakrum i bygningens indre, burde man sprede dem for alle vinde,
anbringe „hemmeligheden“ netop på bygningens ydersider, så at
alle uheldige følger kunne bortvejres. Denne fremgangsmåde synes
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tidligt at have tiltalt nordboerne. Medens de fleste spor af hine
lukkede kloakker er forsvundet,71 kan vi påvise en stor mængde
bygninger, hvor den modsatte fremgangsmåde har været fulgt.
Udefra set tog disse rum sig ud som udhængsskabe på muren.
Hvilende på to svære kragsten, der var fastgjort i væggen; selv for
svarligt opmurede, stundom med små vinduer til alle sider og med
spir og fløj på taget,72 så de ud som forsvarskarnapper. De er i deres
afveksling let kendelige på alle datidens slotte, træder f. eks. tydeligt
frem både på Frederiksborg og Nyborg Slot, på Blåtårn i Køben
havn og på Dragsholm Slot, som hosstående billede viser. Indven
digt var de tarveligt udstyret, et gennembrudt stensæde og ikke
videre.
Det var klart, at disse hemmeligheder kunne gøre nytte under
alle slags forhold. Derfor jo flere af dem, des bedre. Det blev da
snart skik at have dem ikke blot ved dagligstuen,73 men ved siden
af så mange stuer som muligt i alle stokværk. På Skarholt findes
der spor af sådanne i tredje stokværk. På Torup i Skåne står kragstenene ud endnu på en mængde steder i muren hele bygningen
over.74 På Hesselager har der været en hemmelighed anbragt ved
næsten hvert værelse i begge hovedbygningens stokværk.75 Besæt
ning, tyende og andre, der ikke havde adgang til disse første klasses
aftrædelsesrum, fik nøjes med de mere let tilgængelige forsvarsan
læg af samme art, såsom vægtergangens huller og lignende. Til friluftsfærd indbød kanterne langs borggraven.

Til de ældste fremstillinger af danske middelalderborge hører et par bil
leder af Dragsholm fra o. 1650 - optaget i Resens Atlas. Dengang stod
endnu det store tårn, der blev ødelagt få år senere under krigshandlin
ger omkring slottet. Dragsholm var Roskildebispernes borg. Da kongen
overtog den efter reformationen noterede man sig alt inventar; derfor
ved vi, at tårnet var bestykket med en lille „slange“ og en lille „faikonet“
- begge af bronze - foruden seks „hagebøsser“ af jern og bronze. Am
munitionen var krudt, bly og kugler af sten og jern. Dragsholm blev
indrettet til statsfængsel og kom til at huse mange kendte fanger - bl. a.
James Hepburn, jarl af Bothwell, der som Maria Stuarts anden husbond
var eftersøgt for mordet på hendes første mand lord Darnley. En del af
fangerne sad indespærret i kamre i det store tårn; det er formentlig
deres hemmeligheder, vi ser uden på muren. (Det kgl. Bibliotek.).
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Fordelene ved denne ordning var tydelige nok. Det var i høj grad
bekvemt, og man undgik at forpeste bygningen indvendig fra. Men
det ville dog være for meget forlangt, at alt skulle kunne holdes i
orden ganske af sig selv. Undlod man hvert forsøg på renholdelse,
udeblev heller ikke følgerne her. I årenes løb dannedes der af man
gel på tilsyn en ejendommelig vold om borgen. At en sådan måtte
være i høj grad farlig under sygdomsforhold, synes at sige sig selv.
Datiden var imidlertid kun lidet tilbøjelig til at hindre sligt. Rak
keren fik kun ringe fortjeneste, thi kirkegårde som borgvolde hørte
nu en gang til de fredede pletter. Det er i så henseende måske fuldt
så oplysende at se, hvorledes man bar sig ad, hvor der udfoldedes en
usædvanlig grad af renlighed. Da Københavns Slot blev delvis op
bygget og forbedret, befalede Christian III, at borgvolden på de
pågældende steder skulle udgraves, så at slotsgraven stod lige op til
muren. Hermed var det mest mulige gjort; thi at tænke sig, at også
slotsgraven skulle kunne blive forpestet, var dog alt for latterligt.76
Det var da næppe renlighedshensyn, der gav disse udvendigt mu
rede „hemmeligheder“ dødsstødet. Men de besad to egenskaber,
der hver især gjorde dem uhensigtsmæssige. For det første kunne
den borg ikke anses for fuldt lukket, der ejede slige bekvemmelig
heder. Hvad hjalp det, at man stængede for vinduerne, når her var
en alfar vej. Det var ikke altid, at man huskede at tage sig i agt, som
da Bothwell blev ført fangen til Malmöhus, og det i den anled
ning straks blev befalet at tilmure hemmeligheden ved den stue,
der nu skulle være hans fremtidige fængsel.77 Ad sådan vej flyg
tede Gustav Vasa fra Ornäs. Og ad samme vej flygtede jomfru Mag
dalene Rantzau, idet hun lavede sig reb af sine lagener, bort fra
herregården Bothkamp, hvor hun sad fangen som skyldig i sin mo
ders død.78 Men hertil kom, at de selv til deres rette brug var tem
melig uhensigtsmæssige. Især i de øvre stokværk afgav de en så luf
tig plads, at der hørte jernhelbred til for ikke at tage skade. At mu
re dem til nedefter som et lukket rør skærmede vel blufærdigheden,
men ikke mod den stærke træk i slige skorstene. Det var næppe uden
grund, at dygtige læger i det følgende århundrede ivrede imod dem
og gav dem skyld for at have fremkaldt farlige sygdomstilfælde.79
Omtrent ved år 1600 synes da en ny skik at være begyndt: at lade
de udvendige, murede hemmeligheder afløse af store, skabslignende
aflukker inde i stuen. Oprindeligt var disse uden tvivl uflyttelige.
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Riddersal på Berritsgård. - Om Berritsgård, se billedtekst side 119. (N.
Elswing lot.).

Efter at udviklingen først var kommet ind i dette spor, synes
den at være foregået ganske på samme vis som med sengestedet.
Ligesom den stuelignende alkove blev til en panelet, lukket seng,
denne til en himmelseng med gardiner og denne atter til nutidens
lave seng, således også her. Da hemmeligheden først havde ophørt
at være et eget muret aflukke, formåede den heller ikke længe at
holde sig som lukket skab. Træsiderne og loftet forvandledes til
gardiner og himmel, siden tabte også disse sig, og en egen stol stod
undselig tilbage. Det var denne udvikling, der foregik i løbet af det
17. århundrede. Københavns Slot, der i sin tid var gået i spidsen på
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hemmelighedernes område, så nu skiftevis også alle disse nye for
mer befolke dets rum.80
Men nu som fordum glemte man besætningens store flertal, lige
fra pagerne og drabanterne ned til køkkenets ringeste skurekoner.
Udelukket fra frit spil langs ydermurene, indestængt mellem
forbudte opholdsrum, søgte de til kroge eller sluttede pagt med
mulmets magter. Lige ned mod år 1800 delte selv de ypperste slotte
i Europa fælles kår. Der var i Versailles som i Windsor og i deres
efterligninger nordefter en trykkende, ejendommelig lugt, som al
drig fortog sig. Allersirligst lod den sig betegne ved: folkets nødtørft
lå kongen nær på sinde. Og rundt om på korridorer og i gange måtte
man om dagen vogte sig for fejltrin og gled ubønhørligt i mørke.
En gavnlig forskole i at bevæge sig på de bonede gulve.
I øverste stokværk indtog altid riddersalen den afgørende plads.
Udgjorde hovedbygningen kun ét hus, var som oftest hele det øver
ste stokværk en eneste sal med udsigt til alle sider. Bestod bygningen
af fire længer, indtog riddersalen i det mindste hele hovedlængens
øverste våning. Selv under disse sidste mere begrænsede forhold
kunne riddersalen opnå en betydelig størrelse. På Rygård på Fyn
f. eks. var den tolv alen bred og 33 alen lang.81 Dette var dog for
intet at regne imod de rum, som slottene kunne opvise. På Køben
havns Slot var riddersalen ikke mindre end 40 alen bred og 86 alen
lang.82 På Kronborg var den noget smallere, men til gengæld ikke
lidet længere.
I reglen var vistnok indgangen til riddersalen fra tårnets vindel
trappe, der mundede ud ved dens side. Sjældnere førte, som på
Ravnstrup, trappen op midt på gulvet. Til daglig tog riddersalen
sig mere venlig ud end de fleste andre af de forladte stuer. Dens vin
duer var ikke skæmmet af de trykkende jerngitre, og på grund af
husets højde nød man herfra en fortræffelig udsigt. Vel kunne det
hænde, at volden, således som på Spøttrup, var så høj, at den luk
kede al udsigt ude, men dette fandt dog vistnok kun undtagelsesvis
sted. I de fleste tilfælde var riddersalen beregnet på at kunne snakke
med, når det gjaldt kanonskud ud over volden.
Dens indre var for øvrigt en underlig blanding. Rummet selv
var anseligt nok, men den store længde og bredde gjorde hyppigt,
at salen forekom lav, og det hele virkede trykkende. Man følte sig
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Torpa i Västergötaland er i det ydre et enkelt stenhus fra det 15. århun
dredes anden halvdel. I det 16. århundrede tilhørte gården slægten Sten
bock, der lod en ombygning foretage o. 1550. Kort efter 1600 blev den
store sal, som gengives her, indrettet; men allerede o. 1650 kom Torpa
til at dele skæbne med Glimmingehus; man opgav simpelt hen huset som
bolig, fordi det var for utidssvarende og helt umuligt at modernisere. Af
denne grund har det i nyere tid været muligt at genskabe den gamle
rumindretning med et mindstemål af restaurering.
let til mode som på et orlogsskibs mellemdæk. Bohavet var forskel
ligt fra de andre stuers. Her stod ingen afklædt himmelseng eller
vel tillåset kasse; men en række kanoner lå og stirrede ud ad vin
duerne, tilstøvede og med spindelvæv for mundingerne. Langs væg
gen stod gerne bordplader og bukke, der her var sat til side; og un-
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der loftet hang et par kærtekranse med nedbrændte stumper fra
sidste fest. Det hele mindede om en kriger, der sov rusen ud.
Det fælles indtryk, som man med stigende styrke modtog overalt,
hvor man så færdedes i alle disse mange rum, var da det, at her hav
de ingen noget at gøre. Forladte, glemte stod de hen, en skyggever
den, der sjældent genlød af levendes trin. Intet under da, at over
troen befolkede dem. Selv i nybyggede gårde formåede de ikke at
hævde deres rang som opholdssted for væsner med kød og blod.
Før man ret vidste af det, havde en uhyggelig hær bemægtiget sig
dem. Ingen skøttede om at færdes heroppe, når mørket først var fal
det på. En trækvind, der bragte kærten til at vifte, blæstens suk i
kaminen, genlyden af ens egne trin var nok til at skræmme selv den
dristigste. Der hørte mod til nat efter nat som vægter at være på post
og gå sin rundgang.

Omgivelser

Samler vi vore indtryk, må det indrømmes, at disse borges hele
grundpræg var skummelt og tungsindigt. Grunden dertil var en dob
belt. Dels havde man indrettet alt alene med forsvaret for øje, dels
svarede beboelsen ikke til bygningens plan. Huset var anlagt til at
huse mange — til forsvar eller til fest — men kun beboet til den
strengeste nødtørft. Forknyt krøb man sammen i et enkelt rum eller
to, og blev aldrig husvant i resten. Skulle da bygningen komme til
sin ret, måtte den ses i de to forhold, hvorpå den var beregnet.
Vi har allerede lagt mærke til, hvorledes under et angreb alt skifte
de karakter, disse tunge, skumle former og masser fik med ét liv,
blev led i et hele og greb kraftigt og let ind i hverandre. Ganske det
samme gentog sig ved fest. Den øde, uhyggelige borg blev en an
den, når gården fyldtes med heste, når ingen dør stod lukket, men
det gik op og ned på trapper og gange som i de dragne stuer med
gæster i flok; nyt liv og munterhed, hvor man så vendte sig. Hvo
tænkte på mørkets ånder, når om aftenen hver vrå var oplyst, når
der dansedes i riddersalen, larmedes af svendene i den overfyldte
borgestue, og borggård som ladegård var én forvirret støj og mylder
lige til hanegal!
Men det gik så sjældent på med krig og med fester. Man kunne
blive til års, uden at have oplevet en ufredens tid. Og rigtig store
familiefester, et bryllup eller en begravelse, der kunne sætte borgen
helt på den anden ende, faldt også alt for sjældent for. Hvor hen
tede man da trøst mod boligens uhygge i mellemtiden? Der var to
veje, ad hvilke man søgte savnet stillet. Hver især blev de, uden at
man måske var sig det fuldt ud bevidst, et uundværligt tilbehør for
gården, en del af hjemmet.
Den ene trøster var haven. I betragtningsmåden af denne foregik
der i det 16. århundrede et mærkeligt omslag. Den gammeldags op15 Troels-Lund. 2
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fattelse var, at en have ved en borg var så temmelig en uting. An
bragtes den på borgøen, var det et urimeligt misbrug af plads, der
nok engang ved en belejring skulle hævne sig. Og lagdes den uden
for graven, så frembød den kun nye mangler: et skjulested for
fjender tæt ind på livet af borgen, en yderst farlig plads for kvin
derne at færdes på, lige så usikker som skoven selv. Nej, en humle
have bag ladegården, en kålgård og så en lun, lille plet til de for
nødne bistader, det var alt, hvad have der havde hjemme ved en
borg. - Et par slægtled efter, og have var trods alle dens ulemper
blevet til næsten en nødvendighed ved hver en gård, et yndet op
holdssted for mænd som for kvinder, plejet med en kunst og en
omhu, der ville forbavse selv nutiden.
Grundene til dette omslag lader sig for en del påvise. Tidligere
havde kirken været så godt som den eneste havedyrker i Norden. In
tet kunne kappes med disse klosterhaver i by og på land, hvorfra
omegnen i vide kredse ikke blot forsynedes med lægemidler, men
også modtog blomster og frugter som gave, fine småvink, der ikke
forfejlede deres virkning. Men alt dette omstyrtedes ved reforma
tionen. Klostrene inddroges, og de tarveligt stillede præster skulle
vel vogte sig for at holde kostbare haver. Her som pa andre omrader
tog imidlertid kongen og adelen arv efter kirken. Og i ordets egent
ligste forstand, thi haverne lå fuldt færdige om klostrene, der nu
02.
öoik over i resærinoens
O
O
O adelens eje.
J Ofte var vistnok de samme
folk at få, der hidtil havde været anvendt til deres dyrkning. Det

Skønt det 16. århundredes overklasse næppe fandt bøndernes tilværelse
særlig misundelsesværdig, kan man også her i landet finde svage spor
af den „bukoliske“ lyrik, der i Sydeuropa blomstrede op med renæs
sancen. Man drømte sig gerne tilbage til en uskyldig tilværelse på lan
det, og den skulle helst udspille sig i et hyrdemiljø. Der er bukoliske
indslag i Shakespeares komedier - hyrden Sylvius, der smægter efter
hyrdinden Phoebe i „Som man behager“ - og denne „frokost i det grøn
ne“, der forekommer som baggrundsscenen i et af Hans Kniepers konge
tapeter fra Kronborg (bind I side 469-473), leder tanken hen på et
„liv i skoven“ befriet for alle konventioner. Under løvhangets skygge
burde man indtage sine fordringsløse måltider; tjenstvillige kavalerer
burde skænke vin for deres elskede, og alt skulle være simpelt og ligetil.
Beklageligvis lod det sig ikke gøre at forene simpelhed med konvention;
men drømmen havde man da. (Nationalmuseet fot.).
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kom blot an på, om de nye ejere ikke var barbarer nok til at lade alt
forfalde.
I denne henseende var det et heldigt sammentræf, som afgjorde
havernes skæbne. Den sans for naturen og det naturlige, der beteg
nede renæssancen overalt, hvor den brød frem, havde allerede i
århundredets første årtier begyndt at give livstegn fra sig i Norden.
Det var ytringer af denne nye ånd, når to mænd i Danmark, Chri
sten Pedersen og Henrik Smith, med begejstring underviste deres
samtid i anvendelsen af de mange indenlandske urter, hvorpå sa
få havde forstand, men som ypperligt lod sig bruge både i lyst og i
nød.1 Det var ytringer af samme ånd, når smagen just på denne tid
slog om, og det i det kødspisende Norden blev mere og mere al
mindelig skik også at nyde planteføde, en tilbøjelighed, der for
Danmarks vedkommende på én gang gav sig luft i og fremmedes
ved Christian II’s indkaldelse af hollandske havedyrkere til AmaO PT 2

Jordbunden var da altså forberedt, og da ved århundredets midte
havekunsten skulle synes at måtte dø ud med de sidste munke, fandt
den tværtimod en skare af nye dyrkere på de før så fjendtlige borge.
Mænd og kvinder begyndte at kappes i iver. Og med den tilbøjelig
hed til overdrivelse, som så hyppigt ledsager det nye, og hvorpå
renæssancen især aldrig var karrig, gik man nu på mangt et sted til
den modsatte yderlighed, forfulgte mål, som Nordens klima én
gang for alle har betegnet som uopnåelige. Bevægelsens styrke for
stås først ret, når man erindrer de fremaddrivende kræfter: nytændt
begejstring og så den trykkende uhygge i borgens indre. I forening
skabte de et mærkeligt afsnit i den nordiske havedyrknings historie.
Det har sin interesse nærmere at betragte disse haver. I reglen sy
nes de at have været delt i to hoveddele: urtegården og abildgården.
Disse lå hyppigt et stykke fra hinanden, og stundom fandtes der
flere af hver.3 Urtegården deltes atter i to partier, det, vi ville kalde
køkkenhaven - urtegården i snævrere forstand - og blomsterhaven
eller rosengården.4 Desuden fandtes der altid en særskilt humle
gård.
Af køkkenurter havde egentlig kun kål tidligere været rigtig
kendt og yndet i Norden. Nu kom der en mængde nye slags til.
Ikke blot inden for kålens eget område: blomkål, „kabudskål“ og
hvad de alle hed. Da Frederik II år 1560 skulle holde fastelavnsgilde
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på Nyborg Slot og frygtede for, at lensmandens kålforsyning ikke
var i orden, måtte hans „drejer“ på Københavns Slot skyndsomst
sende kongen al den „kabudskål“, som slottet kunne stille.5 Men
også andre urter kom på mode, først og fremmest løg, persillerødder
og peberrad. „Som du skriver om roer, da sender jeg dig nu med
Jens to tønder persillerødder og to tønder skånske roer; roerne
er dyre,“ skrev Herluf Trolle hjem fra Skåne til den ventende
Birgitte Gøye. Ved denne forsending kunne han trøstig løbe an på,
at næppe alt ville være spist op inden hans hjemkomst. Mere forsig
tigt udtrykte han sig, da han senere samme år sendte hende kasta
nier fra Kolding: „Vil du lade forvare mig en 20 eller 30 deraf i
kælderen i sand,“ tilføjedes der.6 Peder Oxe havde æren af at ind
føre to nye arter roer i Danmark, de „Barderwigske og Burdfeldtske“, som han havde lært at kende under sit ufrivillige ophold i
Lothringen.7 Løg fik man intetsteds så gode som hos hollænderne
på Amager og på Falster.
Højst mærkeligt er det at se, hvorledes begejstringen for de nye
urter og grøntsager, af hvilke mange tidligere havde været brugt til
lægemidler og derfor været dyrket i klosterhaverne, nu greb om sig
fra oven. Vi kan tilfældigvis kontrollere, hvad der af grøntsager er
medgået til Christian Ill’s hofholdning, da han i sommeren 1541
opholdt sig på Malmöhus. Ved det kongelige bord fortæredes her
daglig imod gammel skik ikke blot en masse gulerødder, kål, løg,
grønærter og persille, men ligeledes betydelige mængder af timian,
salvie og andet. En uge igennem spistes der timian og salvie hver
eneste dag.8
Hånd i hånd hermed gik en lyst til at opelske planter, der kræve
de kunstig varme eller dog udsøgt pleje. Christian IV lod både op
samle og nedsalte vild asparges9 samt ligeledes indplante og forædle
den i havejord.10 Vi hører tale ikke blot om agurker i tøndevis fra
en lille plet jord, men om græskar på 32 pund og derover, om
hundrede meloner fra samme have osv.11
Hvor urtehaven, hvad der vist hyppigt var tilfældet, var anlagt
blot med en korsgang i midten, dannedes der næppe nogen skarp
grænse mellem den egentlige køkkenhave og blomsterhaven. Urte
gård og rosengård faldt her sammen, idet blomsterne blot var an
bragt langs gangen. I større haver udgjorde rosengården en selv
stændig afdeling. Særligt yndede blomster var roser, lavendler, pæo-
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Det er herregården Maltesholm i det nordøstlige Skåne, der taler: „Hvis
du spørger min ven, hvad jeg var for fire år siden, så svarer jeg: et vildt,
elendigt, dystert stejlt, kærlignende, svært tilgængeligt og stenet sted,
hyllet i evig skygge ... Men jeg fik en anden ejer i Malte Juul og af ham
et andet udseende. Han begyndte at anlægge veje, agre, græsmarker, dam
me og de bygninger, I nu ser på bakkeskråningerne ...“ Disse ord fin
des som inskription til dette billede, som blev malet ved gårdens fuld
endelse 1638. Billedet beskrives således af Sven T. Kjellberg: „En lille
hvidmalet træbro leder fra slottets vestre porthus over graven til en have,
som med en gang er delt i to halvdele. Til venstre ligger rosengården, der
ved hjælp af lave buksbomhække er opdelt i et kunstfærdigt stjernemøn
ster. På den anden side af gangen ligger urtegården med kål, ærter og an
dre nytteplanter. Her arbejder en del piger med lugning eller plukning.
En karl river havegangen, og en gartner synes at give anvisninger.“ (Tekst
efter Danske slotte og herregårde, fot. ATA.).
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ner og nelliker. Är 1611 var der i slotshaven ved København 240
dobbelte nelliker i potte.12 Dobbelte nelliker omtales overhovedet
meget og synes at have kappedes med rosmariner og provenceroser
om første plads i datidens yndest.
Medens rosernes ry var gammelt, havde nellikerne for nylig til
kæmpet sig plads i den almindelige yndest. I Frankrig havde de væ
ret ansete siden Ludvig den Helliges dage. Han havde på sit sidste
korstog i Afrika ment i disse vildtvoksende blomster med krydret
duft at kunne finde et lægemiddel mod den pest, der just hærgede
hans hær. Ham selv hjalp de dog ikke, han døde af pest 1270 foran
Tunis. Men nellikerne fulgte med hans lig og hans hær til Frankrig,
og de vandt her sammen med ham ry for hellighed. I Frankrig kal
des de for „øjeblomst“ (oeillet) efter den lighed, som især den al
mindelige, hvid med sort i bunden, har med et menneskeligt øje.
Samme navn „lille øje“ (pink) bar de i England. Denne lighed havde
alt i oldtiden hos middelhavsfolk fremkaldt sagnet om, at disse
blomster stammede fra en hyrdes øjne, som jagtgudinden i sin vre
de havde udrevet og kastet på jorden.
Til Norden nåede interessen for nelliker dog først, efter at kejser
Karl V på sit togt til Tunis for anden gang havde opdaget dem og
hjembragt flere pragtfulde arter. Den purpurrøde kartheusernellike (dianthus carthusianorum) blev hans yndlingsblomst. Den dyr
kedes nu med iver i de kejserlige haver, og det lykkedes at opelske
forskellige afarter. Herfra bredte dens ry sig videre til Danmark. Ef
ter lugten, der mindede om kryddernelliken fra Indien, kaldte man
den i Tyskland og i Danmark med det vildledende navn „nellike“.
Muligt turde dette have bidraget sit til den begejstring, hvormed
de modtoges i Norden. Kryddernelliker anvendtes ofte ved tillav
ning af mad og drikke. Man håbede vistnok i disse blomster at
finde en billig afløser, lige tiltalende for syn, lugt og smag.
Som rimeligt var, udvekslede man hyppigt forskellige slags frø
og stiklinger hos hinanden. Om det så var dronning Dorothea, så
deltog hun i denne tuskhandel. År 1551 udbad hun sig således af
Birgitte Gøye: „merian, brisilicon, nelliker, cypres, gulefiol og an
dre gode urter“.13 Det egentlige sted at forskrive frø, blomsterløg
og planter fra var dog Holland. Med tolderen i Helsingør som
mellemmand kunne man få udsøgte sager herfra, og såvel konger
ne som adelsmænd anvendte betydelige summer på sligt.14
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Foruden blot til pragt tjente blomsterne også på anden vis. Det
blev almindelig skik deraf at destillere duftende vande, som så atter
anvendtes enten til stænkning i stuerne eller som tilsætning til stær
ke drikke, akvavit og lignende. For blot at nævne ét eksempel, måtte
gartneren på Københavns Slot i juni måned 1603 levere til dron
ningen 173 potter jordbær, for fire kroner hyldeblomster og for
tolv kroner røde roser, af hvilke sager der skulle „brændes vand“.15
Det var en selvfølge, at alt, hvad der kunne syltes, blev anvendt her
til. Syltetøjer var tidens styrke; vi skal senere få at se, hvorledes
man på dette område forsøgte sig vidt ud over de grænser, som nuti
den ville finde naturlige.
Den af haverne, hvor tidens begejstring gjorde sig stærkest gæl
dende, var dog uden tvivl abildgården. Her mødtes mændenes
og kvindernes forenede bestræbelser. Det gør allerede et eget ind
tryk at se det ofte møjsommelige arbejde, som her udførtes for at
holde alt i orden. Man optog kampen endog mod insekterne, og
lønnede mandskab til at holde træerne rene for orme og larver.16
Podning synes at have stået højt, podevoks og andre dertil hørende
sager omtales oftere. På Gripsholm f. eks. brugte Björn Trädgårds
dräng i året 1547 otte pund voks til „træplastre“.17 I Hamar by i
Norge fandtes ved århundredets midte flere „podemestre“, der hav
de deres udkomme alene ved at udøve deres kunst.18
Under sådanne forhold kan det ikke undre at træffe alle de arter
frugttræer, som vor tid kender: en mængde forskellige slags æbler,
sommer- og vinterpærer, hvide, røde og ungarske blommer, spanske
kirsebær og hvide velske, moreller, morbærtræer, ferskner, johannesæbler og johannespærer, kvæder osv., osv.19 Ikke heller kan det
forbavse at se storartede summer udgivet hertil og fine frugttræer
indforskrevet i hundrede- ja tusindvis fra Holland,20 så lidt som at
Norden selv gennemstøvedes for at opdage gode arter, der alt havde
stået deres prøve. Det var sikkert en ypperlig anvisning, som Frede
rik II gav, da det gjaldt om at få unge valnødtræer til udplantning
i Frederiksborg Slotshave, at lede godt efter i kannikehaverne i
Roskilde.21 Men hvad der unægtelig forundrer, det er den uforsagthed, hvormed man søgte at byde klimaet trods og dyrke træer her,
hvis frugter kun med største vanskelighed kunne bringes til moden
hed under så kølige forhold.
Det var allerede at strejfe grænsen, når man i de tre riger lagde
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Selv om Uranienborg forsvandt kort efter sin bygherres afrejse fra Dan
mark, er vi takket være de omhyggelige samtidige publikationer om
Tycho Brahes bedrifter også underrettet om hans haveanlæg. Det var
præget af astronomens tilbøjelighed for det matematisk korrekte. Denne
sans for dresseret natur skulle overleve renæssancen og fejre store trium
fer i baroktidens haver, hvor hver busk og hvert træ var underkastet have
saksens despoti. (Det kgl. Bibliotek.).
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sig ivrigt efter dyrkning af vinranker. Alt kong Hans kunne befale
sig tilsendt en kurv med vindruer fra sin vingård i København.22
Johan III lod plante ranker ved Kalmar.23 Christian IV var i den
grad opsat på vindyrkning, at han, efter årligt at have forskrevet et
jævnt antal ranker fra Holland, i året 1610 endog drev det til at
indføre 200 stykker på én gang.24 Fra Bergen berettes, at den første
lutherske biskop Gjeble Pedersen, havde anlagt en ypperlig have
ved hjælp af en flandersk gartner, men forgæves anstrengt sig for
at få vindruerne modne. Han tog da de umodne druer og lod dem
ophænge over sit bord, for at fremmede kunne se, at vindruer kunne
om ikke modnes, så dog vokse i Norge.25
Men urimeligheder forlangte man, når man, selv om det så blot
var i Danmark, lagde sig efter dyrkning af figen og mandler. Ikke
desto mindre forsøgte man herpå. Frederik II lod plante i Skan
derborg slotshave ti figentræer og tyve mandeltræer,26 og Christian
IV gik både ved Rosenborg Slotshave og andetsteds trøstigt i fade
rens fodspor.27 Så underligt det lyder, synes forsøgene at være lykke
des nogenlunde. En senere forfatter påstår i det mindste, at såvel
mandler som figen modnes i københavnske haver ligesom i Italien,
og anfører derpå som vidner lægerne Finke, Bartholin, Worm osv.,
der selv skal have smagt dem.28

Uden at træde tiden for nær, tør man dog måske antage, at de i
reglen har været lidt beske. Det samme gjaldt uden tvivl om megen
af den øvrige frugt, især den, der dyrkedes i de nordligere strøg. Det
lyder således ingenlunde lovende, når den senere Karl IX i Sverige
i året 1570 på forespørgsel af dronning Catharina, om han ikke
havde nogle sure pommerantser, da kongen led af febris og havde
en svar længsel efter denne frugt, svarede, at sure pommerantser
havde han ganske vist ikke, men derimod skulle han med fornøjel
se, hvis det ønskedes, sende nogle æbler og pærer af den slags, som
vokser ved Gripsholm.29 Og Gustav Vasa har vel næppe haft helt
uret, da han skrev til sin datter, der var bleven syg, at grunden hertil
sikkert måtte være, at hun „æder allehånde skavl, der forslemmer
maven“, iblandt hvilket „skavl“ han først og fremmest nævner:
æbler.30
Men hermed tog tiden i almindelighed det nu ikke så nøje. Ho
vedsagen var, at der var bravt mange af dem. Om hver enkelt frugt
var bleven fuldt moden, havde ikke den vigtighed. Hvad der var
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Det er overdrevent, når Troels-Lund mener, at man først i renæssance
tiden fik øjnene op for naturen og det naturlige. Folkeviserne bærer vid
nesbyrd om, at man også i middelalderen satte pris på at færdes, at lege,
at synge og danse i det fri. Det 16. århundredes begejstring for velplejede
haver er næppe så meget et sværmeri for den „naturlige natur“; den er
snarere udsprunget af ønsket om at gøre naturen mere kultiveret - mere
beboelig. - Den her gengivne scene indgår i dekorationen i hjortesalen
på Hesselagergård (se side 190). Den viser et selskab, der er rykket ud i
det fri, men ellers er optaget af indendørs sysler: kortspil, drikkeri og
musikalsk underholdning. Man vil gerne tro, at det 16. århundredes dan
ske adelsmænd og -damer samledes om stenbordet i haven for at nyde
den lyse, lune sommeraften på denne måde. Det gjorde de vel også; men
dette billede er beviseligt malet efter et udenlandsk forlæg og forestiller
Herodias’ gæstebud. (Nationalmuseet fot.).
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alt for surt til at spises råt, kunne jo laves til most. Og man nød
meget under begge former. Vi kommer senere til lidt nærmere at
betragte disse forhold; her blot i forbigående et par eksempler til
prøve. Da Frederik II år 1560 holdt fastelavnsgilde på Nyborg Slot,
lod han i den anledning forskrive alle de æbler og vinterpærer, der
havdes på Københavns Slot, og desforuden i forstærkning en halv
læst æbler og to tønder pærer fra Fåborg.31 Om mosttillavningen
hører vi tilfældigvis fra en norsk by, Hamar ved Mjøsen, at det var
en meget ringe borger, som ikke havde årligen af sin frugthave en
halv læst most og en halv læst „kirsebærdrank“ til sit eget husbe
hov, foruden hvad der solgtes eller foræredes til gode venner.32 Det
kan da ikke forundre, at der f. eks. på Øm Kloster i Jylland endnu i
februar måned 1554 lå tolv tønder most af efterårets forsyning urørt
i kælderen,33 så lidt som, at Frederik II gik videre og år 1580 lod
lensmanden på Kronborg indsamle to til tre tønder slåen og sende
til sin mundskænk, for at denne kunne lave dem til slåenvin til
kongen.34
Herregårdshavernes ydre lignede i reglen en dyrehave i nutiden,
idet de var omgivet med et hegn af enebærstager, for at dyrene
ikke skulle springe ind derover.35 Den milde årstid igennem var de
vistnok kvindernes hyppigste opholdssted og således en enhed og
virkeliggørelse af det, som man i borgen forgæves havde tilstræbt
ved sommerstuen og fruerstuen. Stundom synes de at have tjent som
en slags lønkammer tillige, hvor husets kvindelige beboere trak
sig tilbage, eller hvor de i forening holdt deres andagt.36 Den me
gen pasning, som haven krævede, gav også kvinderne nok at tage
vare dernede. Ved større slotte slog imidlertid deres arbejde ikke til;
der måtte holdes virkelige urtegårdsmænd, som ikke havde andet
at gøre end at passe haven. Johan III holdt sådanne på sine slotte;
til Kalmar lod han en indforskrive fra Tyskland.37 På Ålholm holdt
enkedronning Sofie en urtegårdsmand,38 på Nykøbing Slot en me
ster, der atter havde tre svende under sig.39 Lignende talrig gart
nerbesætning holdtes i haverne ved Københavns Slot, Frederiks
borg, Lundehave, Koldinghus og flere slotte.40 I en mindre have,
som Frederik II anlagde i Teglstrup Hegn ved Helsingør, holdtes
en gartner og en svend.41 I et anfald af sparsommelighed indførte
regeringsråderne vel en del indskrænkninger i disse forhold, men
nødtes dog kort tid efter til atter at ansætte omtrent det gamle an-
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tal.42 At disse gartnere har været dygtige og vel ansete folk kan
ses af de lønninger, som de oppebar. Urtegårdsmanden på Frede
riksborg f. eks. fik frit underhold og desuden to hofklædninger samt
400 kr. om året.43
Den trang, som gjorde sig gældende i denne ivrige omsorg for
haverne, var åbenbart en større og dybere end den blotte lyst til at
søge ophold og syssel uden for den uhyggelige borg. Den var som
alle de stærke drifter i renæssancens tid en vågnende rørelse, hvori
en mængde vidt forskellige retninger fandtes umiddelbart og inder
ligt forenede. Trang til hygge, interesse for madlavning, skønheds
sans og videnskabelig drift slyngede sig her forunderligt i hveran
dre. Det er værd at mindes, at de berømte haver i Norden: Corne
lius Hamsforts i Odense, Peder Oxes ved Gisselfeld, Tycho Brahes
på Hven, Claus Urnes ved Beltebjerg i Skåne, Sofie Brahes ved
Eriksholm, Gjeble Pedersens i Bergen og mange flere indtager en
hæderlig plads i videnskabens historie. Trods alle deres besynder
ligheder står de som de første, kække forsøg på at udføre den tanke,
der i Europas videst fremskredne lande først længe efter blev gen
nemført ved oprettelsen af botaniske haver.44
Det var renæssancens trang til at træde i et inderligt forhold til
naturen, der skaffede sig luft i disse haver. Men hvorfor indskrænke
naturen alene til planteriget? Dyreriget havde jo samme krav på
interesse. Også her brød en lignende bevægelse da frem og skabte
alle de forunderlige dyresamlinger, halvt menagerier, halvt akkli
matiseringsanstalter, der fandtes på mange slotte og gårde i Norden
i forbindelse med haverne. Vi skal i en anden sammenhæng nær
mere betragte disse mærkelige forsøg; her må vi nøjes med at fast
slå det fælles i begge bevægelser.

Men det naturlige kunne jo søges også andetsteds end blot i det
levendes verden. Selv på bygningskunstens område lod det sig vel
tinde. Hvad om man her i disse haver, hvor alt åndede frihed og
liv, slog sig løs og opførte en bygning ret efter ens eget hoved, ikke
som hin skumle borg trykket og indsnøret af forsvarshensyn, men
en virkelig naturbolig af en ædlere art, hvor det ikke gjaldt kamp,
men hvor skønhed og livslyst fuldt kunne bygge. Man forsøgte det.
Dette er uden tvivl det mærkeligste udbrud af hin tids byggelyst.
Vi har forfulgt bevægelsen fra dens udspring, set, hvorledes den som
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Lysthuset „Pirkentavl“ på Rosenholm. Byggemåden viser så stor over
ensstemmelse med hovedfløjen på gården, at Pirken tavl må skyldes sam
me bygmester. Heraf kan det skønnes, at lysthuset hører til de første
bygninger, Jørgen Rosenkrantz lod opføre på Rosenholm. Om denne
gård i øvrigt - se billedteksten side 425. (Nationalmuseet fot.).

en ustillet trang flygtede fra borgen, søgte ud i den frie natur og i
havekunsten fandt en erstatning for savnet. Nu vendte den tilbage
igen mod sit udgangspunkt, styrket, men tillige forvandlet, beruset
af flugten. Thi det, der nu opførtes, var den vidunderligste bian-
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ding af alt muligt: borg, bolig, stue, festplads, i ordets egentligste
forstand et digt i sten.
Rent nøgternt set lod det hele sig udtrykke ved, at medens kvin
derne i haven nøjedes med en løvhytte til skygge og læ mod regn,
var dette ikke mændene nok. I ledige stunder morede borgherren
sig med at tænke over, hvorledes et lysthus af sten vel ville tage sig
ud, og hvor det skulle anbringes. Men førend han ret vidste af
det, tog forestillingen magten fra ham og lod ham hverken rist eller
ro, førend bygningen stod der.
Omtrent fra århundredets midte lader der sig påvise en bestan
dig voksende tilbøjelighed til at opføre lysthuse. I begyndelsen synes
de at have svaret til, hvad nutiden ville betegne med dette navn;
men hurtigt overskred bevægelsen disse snævre grænser. Lysthusene
voksede til grundmurede to-treetages bygninger med spir og tårne,
indvendig udstyrede med marmorgulve og stensøjler. Bevægelsen
synes at have grebet om sig omtrent samtidigt i Danmark og Sverige.
Vi ser allerede Erik XIV år 1565 i færd med at udstyre lysthuset ved
Stockholm Slot med gyldne roser i loftet, forgyldte piller og glasma
lerier;45 og såvel her som på Arnö i Uppland fortsatte Johan III
i stigende mål broderens værk.46 Men ingen lader dog til at have
overgået Frederik II i begejstring for lysthuse. Ved alle sine slotte:
ved Frederiksborg, Kronborg, Antvorskov, Skanderborg, Haderslevhus og flere opførte han ikke blot ét, men stundom to, tre sådanne.
Det er betegnende for den hele bygningsart, at han ofte søgte ved
navnet ligesom at undskylde foretagendet. Således kaldtes lysthusene
ved Antvorskov og Haderslevhus samt et af dem ved Frederiksborg
for „Sparepenge“.47 Under benævnelsen „badstue“ skjulte sig også
hyppigt et blot lysthus. Først under Christian IV blev det skik at
kalde dem med deres rette navn.
Det ville være meget vanskeligt at bestemme hensigten med disse
bygninger. Den strakte sig lige fra at kunne døse i skygge, nyde ud
sigten eller spille bold, pilkentavl og rulletavl, og op til at have en
virkelig bolig lige så fuldstændigt udstyret som borgen ved siden.
Lysthusene på Kronborgs bastioner var trods al deres solide bygning
vistnok kun beregnet på herfra at nyde udsigten. Var man tilstræk
kelig fornem, fik man efter besøget sit navn optegnet med gyldne
bogstaver på væggen i det ene.48 Lundehave (Marienlyst), Spare
penge ved Haderslevhus og lysthusene ved Frederiksborg var ind-
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Haderslevhus eller Hansborg blev bygget i årene 1557-1585. Den første
bygherre var hertug Hans den Ældre af Sønderborg, en broder til Chri
stian III. Medens kongen i sit byggeri holdt sig til nyttebetonede, lidet
prangende ombygninger af ældre huse, skabte hertug Hans her den æld
ste danske fyrsteresidens helt i renæssancestil. Da den barnløse hertug
- Frederik Il’s „kære gamle onkel Hans“ - var død 1580, overtog kon
gen slottet og videreførte byggearbejderne. Også Christian IV interesse
rede sig for Haderslevhus - og ikke mindst for haveanlægget, der ses
til venstre i billedet. Her lå et større lysthus kaldet „Sparepenge“, hvori
der var indrettet badstue, samt et par mindre huse. Desuden var der en
vandkunst og flere bænke og stenborde. - Haderslevhus blev under
Kejserkrigen brugt som hovedkvarter af den kejserlige general Torquato
Conti, der nærmest efterlod bygningen i ruiner. Den blev istandsat, men
atter ødelagt under Torstenssons- og Karl Gustav-krigene, hvorefter slot
tet blev helt opgivet. Den endelige nedrivning af ruinerne blev påbe
gyndt 1666. (Theatrum Urbium.).
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rettet til fuldstændig beboelse. På Lundehave var der både køkken,
kakkelovne og kaminer, soveværelse og sal.49 I Sparepenge ved
Haderslev holdt Frederik II et stort gæstebud år 1587.50 Og ikke
blot Badstuen ved Frederiksborg benyttedes stundom af kongen
til at overnatte i, men såvel Sparepenge som Jægergården synes at
have været indrettet til det samme. I alle disse bygninger fandtes
ved Frederik Il’s død en hel forsyning af glas og sølvhusgeråd.51
Lige så ubestemmelig var stilen. Her, hvor der herskede den fuld
stændigste frihed, fulgte man blot sin hjertens lyst. Hvad man især
synes at have nydt, var at kunne bygge søjlehaller med den frieste
adgang for lys og luft, en åben portal foran, men ingen sammen
snøret vindeltrappe. Lundehave og Badstuen ved Frederiksborg lå
på en plads, belagt med hugne sten, stuernes gulv strakte sig lige
som helt ud i det fri. Til Lundehave og lysthusene på Kronborg
bastioner medgik der en uendelighed af hugne og drejede piller.52
Disse sidste lysthuse synes at have været bygget som blot tepavilloner båret af søjler. Lundehave derimod var i en hel anden stil, tre
stokværk høj, med fladt tag, hvorom der løb sandstensforsiringer.
Køkkenet var i kælderen, og oven over dette en art søjlebåren ve
randa med indgang til mindre værelser; øverst oppe endelig den
kongelige sal med dens henrivende udsigt. Det hele synes at have
været slankere og langt finere udarbejdet, men i øvrigt ikke uligt
det nuværende Marienlyst, hvori det vistnok for en del er indmu
ret.53 Badstuen ved Frederiksborg var en nydelig blanding af et
legetøj og et virkeligt lille slot, bygget i den bekendte stil med
trappetårn med spir, røde mure og sandstensforsiringer, men for
underligt fortryllende i hele sin tilsyneladelse. Man forstår langt
bedre Christian IV, der fik lyst til at bygge det hele efter i stor stil
og således frembragte Ibstrup (Jægersborg), end Christian VI, der
lod spiret bryde af og det øvre stokværk helt omdanne.54 På Uranienborg, der jo var anlagt med en underlig blanding af ubunden
kækhed og snorlige pedanteri, lå der for enden af de to midtergan
ge to mindre bygninger, ganske ens, hver især et lille Uranienborg
i lommeformat. Ved Haderslevhus endelig var lysthuset en anselig
bygning, der med sit tårn som et mægtigt trekløver og sin høje side
længe ville have kunnet gøre fyldest overalt som en hovedbygning.
Kun det endnu anseligere slot var i stand til at trykke det ned. At
slig en bygning kunne kaldes Sparepenge var enten tegn på, at den16 Troels-Lund. 2
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Det brede befæstningsbælte omkring Kronborg umuliggjorde anlæggel
sen af en have lige ved slottet. I stedet valgte Frederik II en plads nord
for Helsingør kaldet Lundehave. Lysthuset i haven stod nogenlunde
uændret ned til midten af det 18. århundrede og ses her gengivet på
et maleri af Rach og Eegberg. Facadens stramme symmetri, det flade
tag og anvendelsen af åbne arkader viser, at man her har villet skabe et
hus med overholdelse af den italienske renæssances strenge regler. I ne
derste stokværk var der indrettet et rustkammer, hvor man opbevarede
udstyr til dystløb. I mellemetagen lå dronningens rum og øverst kon
gens eget. Lundehave blev i 1767 overtaget af enkedronning Juliane
Marie, der omdøbte slottet til Marienlyst og lod det ombygge og udvide
ved N. H. Jardin. Det lykkedes denne med megen pietet at indfatte det
gamle Lundehave i et større rokokopalæ uden at øve vold mod byg
ningen og uden at sætte helheden i det nye slot over styr.
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ne benævnelse under Frederik II næsten var blevet til et fællesnavn
for lysthuse, eller et spøgefuldt udtryk for, at kongen her havde
sparet betydeligt, da det var hans onkel, hertug Hans, der havde
bygget slottet.55
Det var naturligt, at disse lysthuse vakte lysten til efterligning
også hos adelen. Tycho Brahe byggede i alt: to store og fire mindre
i haven ved Uranienborg,56 Sten Brahe opførte et ved Bregentved,57 og flere fulgte eksemplet. For Frederik II’s vedkommende
synes forkærligheden for disse bygninger at være tiltaget med årene,
thi som bestandigt videre fremskudte poster rykkede de ud fra hans
slotte. I skoven om Frederiksborg byggedes Sparepenge, Badstuen
°g Jægergården.58 År 1587 opførtes samtidigt et ved Vordingborg
Slot og et ved Haderslevhus.59 Ved Kronborg byggedes først lysthu
sene på bastionerne mod søen, så opførtes Lundehave, derpå rime
ligvis et lille lystslot i Teglstrup Hegn,60 og ved sin død i 1588 havde
Frederik II just givet befaling til at bygge et nyt lysthus under
navn af „badstue“ tæt ved Lundehave, omtrent hvor den såkaldte
„Hamlets Grav“ nu findes.61
Det er af særlig interesse at lægge mærke til udviklingen af denne
sans for lysthuse. Den indeholdt nemlig en betydelig fare for bor
gene, og der kan næppe være nogen tvivl om, at hvis alt havde fået
lov til frit at udfolde sig, ville enden være blevet, at lysthusene gan
ske havde taget magten fra selve hovedbygningen. Som en forældet
form ville denne efterhånden være skrumpet ind, indtil endelig de
forbedrede kanoner havde givet den dødsstødet, medens „lysthuset“
som major domus lidt efter lidt ville have draget alt og alle til sig.
Spor af denne begyndende udvikling lader sig påvise. Det er således
værd at bemærke, at lysthusene under Christian IV spillede en
anden rolle end tidligere. Medens de under Frederik II altid havde
forudsat et slot, blev de under Christian IV selv ligesom tilløbene
dertil. Ibstrup byggedes ligefrem efter Badstuen ved Frederiksborg
som model, og til opførelsen af såvel Rosenborg som Frederiksborg
fattede Christian IV først mod efter at have opført et par lysthuse
på stedet til prøve. Rosenborg var på en måde selv blot et stor
artet lysthus, i størrelse, men ikke i væsen, forskelligt fra de to mæg
tige stenlysthuse med tårne og sale, som Christian IV på denne plet
med forunderlig ilfærdighed havde ladet afløse hinanden.62 Men
hele denne udvikling blev brat afbrudt. Den hjemlige byg2. 16*
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ningskunst i Danmark fik ikke lov til frit at udvikle sig ad egne veje.
Gentagne fjendtlige hærgninger pløjede det meste ned, nyt som
gammelt, og selve forbindelsen med fortiden brast, da ved enevæl
dens indførelse den stand såvel som de vilkår fortrængtes, der
havde frembragt de gamle borge.

Bygningsmådens betydning

Vi har betragtet borgenes ydre og indre, set forsvarshensynets altbe
herskende magt og ligesom gjort prøve på vort resultat ved at mær
ke os havernes og lysthusenes betydning. Tilbage står endnu blot,
førend vi forlader denne ejendommelige bygningsmåde, et øjeblik at
dvæle ved dens stilling i almindelighed, bestemme, så vidt det lader
sig gøre, i hvilken grad den greb ind i hin tids liv.
Det kunne flygtigt set synes, som om den hele bevægelse, lige
som den oprindelig var blevet forplantet hid fra udlandet, således
også vedblev at være et blot lån, der aldrig virkelig blev de nordiske
folks eje. Hvad var det andet end et par kongers og et dusin adelsmænds rent forbigående interesse, en modesag, hastigt bortvejret
og uden blivende følger? Jo, dens betydning blev en langt dybere.
For det første fandt bygningsmåden ved sin ankomst til Norden
en gunstig jordbund. Om end selv af fremmed art fæstede den straks
rod, trivedes her og holdt sig i blomst i henved et århundrede. En
bygningskunst, der på slig vis indoptages af et folk, ophører at væ
re fremmed og bliver til sidst en ytring af folkets eget liv.
Men dernæst ville det være en stor misforståelse at tænke sig den
vakte bevægelse som kun knyttet til et par enkelte konge- og hof
navne. Det ejendommelige for den var netop, at den i lige grad be
mægtigede sig høje og lave. Det vil i så henseende være oplysende at
mærke sig grænserne for dens omfang både med hensyn til tid,
rum og personer.
Hvad først tiden angår, så falder blomstringen hele Norden over
i tidsrummet fra 1536 til omtrent 1625, således at der såvel forud
som efter dette tidsrum går en ret anselig opvækstens og afblomstrin
gens tid. Især i Sverige, hvor Trediveårskrigen, modsat forholdene
i Danmark, ikke afkræftede adelen, men tilførte den betydelige rig
domme, falder der en rig efterhøst. Läckö og Skokloster er iøjnefal
dende eksempler på sådanne sildigt modnede frugter.
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Med Skokloster ved Mälaren skabte arkitekten Nicodemus Tessin den
Ældre noget, der er blevet kaldt en „mellemting mellem en Vasaborg og
et italiensk renæssancepalads“, og sandt nok er det, at Skokloster, der
overflyver alle Nordens andre herregårde i pragt, måtte blive et værdigt
skrin til opbevaring af nationens helt, sejrherren fra tyske og danske
slagmarker Karl Gustaf Wrangel. Som det desværre ofte er gået med
slige ambitiøse bygningsværker, kom opførelsen af Skokloster til at over
leve sin ophavsmand. Da Wrangel døde i 1676 var bygningen under
tag, men endnu ikke indrettet. Erik Dahlbergs gengivelse viser Skokloster
som det var tænkt - med et pragtfuldt, i virkeligheden aldrig fuldført
havneanlæg i Mälaren. Renæssancen ytrer sig endnu i de fire hjørne
tårne; men de store vinduer afslører, at Skokloster ikke egnede sig til
forsvar. Som privatmand skænkede feltherren Karl Gustaf Wrangel ikke
forsvaret den ringeste tanke. (Suecia antiqua et hodierna.).
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Forholdenes natur medførte, at det især var Danmark og Sve
rige, der blev skuepladsen for den hele bevægelse. Adelens ringere
betydning i Norge, landets daværende tilstand og hele natur og
beliggenhed lammede virkningerne dér. Gården Austraat, nord for
mundingen af Trondheims Fjord, opført 1655-56, er et af de få og
sene udslag af bevægelsen i Norge. Det egentlige brændpunkt blev
åbenbart strøget fra Elben til Dalelv. Langt vanskeligere er det
derimod at bestemme bevægelsens retning. Stødet kom ikke ube
tinget fra syd mod nord. For Jyllands og Øernes vedkommende var
ganske vist til en tid eksemplet fra Holsten toneangivende. Fornem
lig Henrik Rantzau, der rådede over fyrstelige rigdomme og var
besjælet af en umættelig byggelyst, rev sikkert mange standsfæller i
Danmark med sig. Men der lader sig påvise stærke rørelser forud
både i Skåne og Uppland - man tænke blot på Glimminge og Örup,
på Örbyhus og Vik, der alle skrev sig fra tiden omkring år 1500 lutter beviser for, at påvirkningen må være nået herop også ad
andre veje. Som helhed set må Norden vistnok siges at have fænget
samtidigt på flere forskellige steder, og bevægelsen til de enkelte

tider at have forplantet sig fra spredte udgangspunkter.
Det var åbenbart bygherrerne, hvis smittende eksempel i de en
kelte egne skiftevis drog flere efter sig. Hvem var da disse bygher
rer? Det var først og fremmest kongerne. Og her møder os en så
fuldttonende samstemmen som i ingen anden sag af lignende beskaf
fenhed. Det var ikke en enkelt fyrste eller to, eller tilfældigvis et par
i hvert land. Det var dem alle. Det var i Danmark de tre slægtled:
Christian III med brødrene Hans og Adolf, Frederik II med bro
deren Hans den Yngre og Christian IV. Det var i Sverige Gustav
Vasa og hans tre sønner, der alle blev konger: Erik XIV, Johan III
og Carl IX. Der kan være tale om indbyrdes forskel i rang mellem
disse. Johan III og Frederik II rager vel op over de andre. Men ud
adtil set, sammenlignet med andre herskere før eller efter, indtager
de alle en ganske særlig plads i Nordens historie. Thi ingen anden
tid har set en sådan række af slotte fremstå lige fra Christian Ill’s
Koldinghus, hertug Hans’ Haderslevhus og hertug Adolfs Husum
ned til Christian IV’s Frederiksborg. Frederik II’s ypperste værker
Kronborg og Frederiksborg1 taber ikke, men fremhæves kun ved
en sådan indfatning. Og det samme gælder måske i endnu højere
grad om Sverige. Hvert enkelt slot i rækken lige fra Gustav Vasas
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Austraat ved Trondheimsfjorden er vel Norges berømteste gård - navn
lig kendt som sæde for fru Inger Ottesdatter Rømer, der gennem sine
svigersønner spillede en stor rolle i norsk politik o. 1530. Hun er hoved
personen i Ibsens skuespil om fru Inger på Austraat. Af fru Ingers gård
er i dag kun kirken tilbage, idet Christian IV’s norske kansler Ove
Bjelke i 1650’erne opførte et nyt Austraat. Heri genanvendte han den
gamle kirkebygning, som blev forlænget og omdannet til hovedfløj, og
foran anlagde han en borggård i to terrasser. Den nedre gård omgives af
et galleri, hvis tag bæres af karyatider. Det er Josva, Aron, Elias og
Moses samt de kloge og de ukloge jomfruer.

Vadstena og ned til Karl IX’s Nyköping ville, om det stod endnu
uforandret, som da det byggedes, med rette fængsle alles blikke.
Det var utænkeligt andet, end at slige eksempler også måtte
bringe adelen på gled. Den trængte i øvrigt ikke til spore, thi, som
alt berørt, det var inden for dens kreds, at sådanne bygninger som
Glimminge og Örbyhus tidligt var opstået. Når vi da skal betegne
dens deltagelse i bevægelsen, står vi langt mere i fare for at bruge for
svage end for stærke udtryk. Sandheden var vistnok den, at de aller
fleste herregårde i Danmark og Sverige fik i løbet af dette tidsrum
borgbygninger opført efter den nye vis. Lad os ad et par forskellige
veje søge at få et indtryk af strømmens kraft.
Lad os f. eks. lægge mærke til, hvad der i løbet af nogle få år byg
gedes blot i en enkelt egn. Indskrænker vi os til Nørrejylland og
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betragter blot årtiet 1580-90, så opførtes der her i dette tidsrum
følgende større gårde: Overgård, Stensballegård, Skaføgård, Rosen
vold, Timgård, Næs (Lindenborg), Tjele, Boller, Katholm, Nørlund,
Voergård.
Det er fremdeles i høj grad betegnende, at mangen adelsmand
dengang ikke nøjedes med, hvad vor tid ville anse for et betydeligt
foretagende, at bygge hele gården op fra ny af, men hyppigt opførte
to, ja tre herregårde. Vi skal her rent forbigå Henrik Rantzau,
som drev det til at bygge prægtige borge i snesevis,2 og blot anføre
som eksempler blandt de mange: Corfitz Viffert, der byggede Næs
(Lindenborg) og Tybring, Oluf Då: Fraugdegård og Ravnstrup,
Jørgen Rosenkrantz: Rosenholm og Skaføgård, Johan Friis: Hesselagergård, Hagested og Borreby, Erik Hardenberg: Skovbo, Mat
trup og Fårevejle, Peder Oxe: Gisselfeld, Tølløse, Løgismose og
Holmegård osv., osv.
Eller lad os måle adelens deltagelse på en anden vis ved at se,
hvorvidt dens iver var stærk nok til også at rive slægtens kvinder
med sig. Her møder os det samme indtryk. Kvinder bygger borge
så fuldt som mændene og indskrænker sig som disse ikke til én.
Mette Rosenkrantz opførte Vallø, Gørvel Fadersdatter: Torup i
Skåne, Beate Hvitfeld: Svenstorp og Mölleröd sammesteds, Karen
Geed: Rössjöholm; Otto Ruds enke, Pernille Oxe, der døde 46 år
gammel, havde alt i sin enkestand fået tid til at bygge Møgelkær
og Sæbygård; Karen Gyldenstjerne byggede ikke mindre end Stjern
holm, Rosenvold og Boller.
Men trods disse tydelige spor af kongernes og adelens deltagelse,
og trods alt det meget, der blev opført i dette tidsrum, mere end i
noget som helst andet af samme varighed, synes man dog alligevel
fra én side set fremdeles at måtte betegne den hele bevægelse som
fremmed. Hvad hjalp det nemlig, at disse bygninger svarede til et
virkeligt behov og fuldt ud tilfredsstillede dem, for hvem de opfør
tes! Bygmestrene vedblev jo dog at indforskrives fra udlandet; der
dannedes ingen hjemlig skole; de yngste som de ældste borge var
indførte varer.
Vi står her over for et meget vanskeligt spørgsmål, spørgsmålet
om, når et kunstværk må siges at være tilegnet, så at det er blevet
en enkelts eller et folks ejendom. Forholdet er sikkert forskelligt,
alt eftersom der er tale om de flygtige former for kunstværker: bil-
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Hen over den ene runddel på Vadstena Slot ser man slottets vestgavl,
der blev opsat i 1620. De tre skulpturer repræsenterer „retfærdigheden“
- for oven i midten - samt „mådeholdet“ - til venstre - og endelig til
højre „styrken“. Vadstena havde været under opførelse i tre menneske
aldre, og der forløb femten år alene mellem opførelsen af østgavlen og
vestgavlen. Hvad der ved midten af det 16. århundrede havde virket
som en vældig fornyelse i arkitekturen var i begyndelsen af det 17. ved
at stivne i konservatisme og manér. Medens man i Skandinavien stadig
byggede i renæssancestil, var barokken allerede stærkt på vej i Mellem
europa. I Danmark blev de nye stilarters fremtrængen bremset af Chri
stian IV, der forblev sin ungdoms idealer tro. I Sverige lagde den kost
bare krigspolitik en dæmper på foretagsomheden, indtil man blev i stand
til at høste sejrens frugter.
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ledhuggerarbejder og malerier, der let vandrer ind og atter ud over
grænsen, eller det drejer sig om bygningsværker, der ganske ander
ledes fast indplantes i landets grund. Vist er det imidlertid, at i nu
tiden en bygningsart næppe ville kunne siges at have slået rod i et
folk, førend den havde fremkaldt en flok af hjemlige mestre. No
get anderledes stillede sagen sig dengang, og herved ledes vi til at
se den hele bevægelse fra en ny side.
Blodomløbet i det store folkelegeme var dengang forskelligt
fra nu. Folket bestod af skarpt adskilte stænder, hvis liv og interes
ser bares oppe hver for sig og langtfra altid påvirkedes af det samme.
En stærk bevægelse kunne gribe adelen uden i større grad at give
sig til kende i de lavere lag. En begejstring som denne for byg
ningskunst kunne bemægtige sig, og i et århundrede beherske sam
fundets øverste dele, uden at frembringe andet end højt regnet
nogle brugbare murersvende og stenhuggere. Skallen var for hård,
frihed, sol og lys var for karrigt tilmålt til, at en mesters snilde, selv
om det i spiren havde været til stede, kunne få lov til at bryde igen
nem og foldes ud. Det var jo nemlig her ikke nok at besidde en
kunstvant hånd og en livlig opfattelse. Sligt kunne slå til, når talen
var om et enkelt stykke, hvad enten det så var et kosteligt guld
smykke eller en stenportal, der ønskedes. Men det, her krævedes,
var en overlegen ånd, der let og fribåren var i stand til at sætte sig
i en adelsmands sted, og med hans syn på alt skabe det tilsvarende,
bygningsmæssige udtryk. Men så vid en synskreds, en sådan smidig
hed og styrke fostredes ikke under små forhold.
Dette fik blivende følger nedefter. Men det blev først og frem
mest af afgørende betydning for de øvre samfundslag selv. Hvad
de ikke fandt omkring sig, måtte de selv påtage sig at yde. Konger
som adelsmænd blev selv til bygmestre.
Dette er en af de mærkeligste ejendommeligheder ved datidens
bygningsforhold, der lærer os at se det hele i en ny belysning. Gan
ske vist hører vi tidsrummet igennem bestandig kun tale om frem
mede bygmestre. Kronborg som det andet Frederiksborg er opført
af udlændinge. Men disse bygmestres betydning var en anden og
ringere end i nutiden. Over dem stod en bygherre, der ikke, som ofte
nu til dags, nøjedes med at skrive sit navn under en kontrakt og en
tegning, men virkelig var den styrende. Det gik til som på datidens
orlogsskibe, hvor en adelsmand førte befalingen, men havde ved
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Den store sydfløj på Lindenborg blev ifølge en inskription opført i 1583
af Corfitz Viffert og hans hustru Anne Gyldenstjerne. Bygningen var
dengang noget højere end nu, idet tagskægget flugtede med det øver
ste murværk i de to hjørnetårne. Gårdens hovedport med portgennem
kørsel var mellem de to mindre udbygninger, hvor der nu sidder en
dør. (N. Elswing fot.).

siden af sig en særlig sagkyndig, skipperen, der efter ordre måtte
røgte den rent sømandsmæssige del af sagen.
Således set blev da bygherrens stilling en anden, end den ved før
ste øjekast skulle synes. En senere eftertid, der har anet, at her var
noget at mærke, men ikke været i stand til at se forholdet klart, har
søgt at give hver sit ved at undervurdere de fleste og til gengæld til
lægge enkelte bygherrer, f. eks. Christian IV, alle de kundskaber,
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som vi nu kræver af en arkitekt. Begge dele med urette. Alle hine
har lige så lidt været ukyndige i bygningskunst, som Christian IV
kan siges i nutids forstand selv at have givet tegningen til sine
slotte.
Forholdet forstås bedst ved at lægge mærke til de to ypperste re
præsentanter, Frederik II og Johan III. Begge begynder de deres
byggeforetagender med at forklare vedkommende mester, hvad de
ønsker. Derpå udfører denne i tegning eller helst i ophøjet arbejde
den „skabelon“, hvorefter slottet skal bygges. Men hermed er hines
virksomhed langtfra til ende. Tværtimod, ideerne synes ofte først
ret at melde sig under arbejdet, så at dette uafbrudt må gøres om
for at ramme det kongelige ønske. Om de mindste enkeltheder la
der bygherrerne sig give besked; intet bliver udført uden deres
minde, og bygmesteren synker under disse forhold ofte ned til at
blive en blot bygningskonduktør, der har det surt nok midt imellem
denne sværm af befalinger. Stockholm Slot som Kronborg gør under
deres opførelse samme indtryk på betragteren: uhyre arbejder, un
der hvilke den kongelige mester, ligegyldig for udgifterne, prøven
de sig frem, har fremlokket billeder bestandig skønnere og skøn
nere. Disse værker viser os ikke blot tankens udførelse, men dens
tilblivelse tillige.3
På lignende vis, om end med alle de afskygninger, som de forskel
lige personligheder nødvendigt har medført, må vi tænke os forhol
det nedefter lige fra Christian IV til den fattigste adelsmand, hvem
det skortede på midler til at opføre mere end én længe. Fælles for
dem alle var denne forunderlige dobbeltstilling, på én gang over
og under bygmesteren. Om end de veg denne i fagkundskab, var
de ham overlegne i mere end det blot udvortes, at de nu var byg
herrer. Hvad der hos den fremmede mester var kunst og kundskab,
var liv hos dem. De udfyldte gensidigt hinanden. I forening skabte
de forbavsende værker.
Bygningskunsten blev det område, hvor Norden kraftigst tog del
i den fælles europæiske bevægelse, stærkest gennemtrængtes af re
næssancens ånd. Hvad der i ikke ringe grad bidrog hertil var, at
opgaven, som den stilledes på dette område, ikke var helt ny. Siden
oldtiden havde Norden grundet på dens løsning. Der var et indre
slægtskab mellem de gammeldags bønderhuse og det 16. århundredes
borge. Grundtanken i dem begge var, at en bolig skulle være én
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Løvenholm på Djursland - tidligere kaldet Gjesingholm - fik i 1570erne en ny stor hovedbygning i én længe med et trappetårn og et hjørne
tårn. Denne bygning skimtes til venstre i billedet. I 1609 blev gården
overtaget af slægten Rantzau. I en årrække tilhørte den Gert Rantzau
- en søn af Henrik Rantzau - og efter Gerts død tilfaldt den Christian
Rantzau, Frederik Ill’s statholder i hertugdømmerne og slægtens første
rigsgreve. Det var denne meget velstående og indflydelsesrige mand, der
opførte sydfløjen på Løvenholm. Ikke alene videreførte man bygge
stilen fra den gamle bygning; man opførte endog et nyt hjørnetårn
som en kopi af det ældre. Noget tyder på, at Christian Rantzau endog
havde planer om at føje en tredje og en fjerde fløj til. Dette nåede man
dog aldrig. I sin halvfærdige skikkelse kan Løvenholm da stå som et
monument over de slægtled, der øste sine rigdomme ud på storslåede
byggearbejder, selv om de økonomiske faresignaler var hejst. Den sven
ske adelsmand Per Brahe havde for længst advaret sine unge standsfæl
ler mod at bygge nyt og bygge stort, for - som han sagde - en ny hoved
bygning ser sig straks om efter sin næste ejer. Men den moraliserende
herremand hørte selv til Sveriges største bygherrer, og det 16. århun
dredes adel troede, at velstanden skulle vare evigt. (N. Elswing fot.).
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husstands befæstede hjem. Renæssancen bragte denne tanke til sin
højeste udfoldelse, men samtidig sprængte den det gamle hylster.
Thi den lærte ved hjælp af de forbedrede varmeindretninger at led
dele huset i værelser og at lagdele det i stokværk til bolig for flere fa
milier. Og de nye kanoner førte beviset for, hvor ringe et værn selv
den ypperste borg afgav.
Men idet renæssancen således på én gang fuldendte og omstyrtede
det gamle, banede den vej for en hel ny tid. Præste- og kriger
kasten havde hidtil skiftevis været eneherskende blandt bygninger
ne. Nu brød et tredje samfundslag frem, borgerstanden. Bygnings
kunstens tyngdepunkt har siden da flyttet sig fra borge og slotte til
byerne.
Det er betegnende for, i hvilken grad Norden var med i hin tid,
og hvor fin en målestok bygningskunsten afgav for de kræfter, der
rørte sig, at også dette kommende omslag lod sig aflæse. Renæssan
cens to sidste store bygherrer i Norden: Karl IX i Sverige og Chri
stian IV i Danmark og Norge, indskrænkede sig ikke til blot at byg
ge slotte, men begyndte at anlægge byer. Göteborg og Karlstad,
Kristianstad, Christianshavn, Kristiania og Kristiansand er de tyde
lige udslag af denne mærkelige forudanelse.

FJERDE BOG

KLÆDEDRAGT

17 Troels-Lund. 2

Klædedragten i Norden i det 16. århundrede forstås kun ret, når
den ses som led i den store udvikling.
Denne er i og for sig så simpel og klar, at gangen deri af sig selv
falder i øjnene. Dette gælder, hvad enten vi betragter klædedrag
ten fra det ene eller det andet af de to hovedsynspunkter, hvorunder
den lader sig bestemme, hvad enten vi tager hensyn til dens slof
eller dens snit.
Hvad stoffet angår, har alle jordens mest fremskredne folk indtil
nu gennemløbet to trin og befinder sig på det tredje. Den simpleste
måde at skaffe sig klædedragt på er at overfalde de gunstigere stil
lede dyr, flå dem og indhylle sig i deres skind. Et mere udviklet trin
er det at tæmme enkelte, tykpelsede dyr, afklippe deres hår, hver
gang de er vokset ud, og således af et og samme dyr skaffe sig flere
sæt hårdække. Ad denne vej har uldtilvirkningen udviklet sig. Det
tredje trin endelig, hvorpå vor tid befinder sig, består i at tæmme
ikke blot dyr, men planter tillige, af hvis seje trævler derpå til
virkes linned.
Denne udviklingsvej, der viser sig at være den samme jorden
over, er blevet tilbagelagt med forskellig hastighed af de enkelte
folk. I så henseende står skandinaverne som efternølere. Medens
tilvirkning ikke blot af uld, men også af linned i århundreder havde
været øvet af beboerne langs Middelhavets østlige kyster, gik vore
forfædre fremdeles omviklede med dyrehuder. Denne beklædningsynes at have været den eneste kendte, i hvert fald den alt overve
jende, i Skandinavien stenalderen igennem. Først i bronzealderens
grave træffer vi dragter af uld, et udtryk for, at de fornemmere nu
begyndte at klæde sig heri. Men ikke førend ved vor jernalders be
gyndelse - med et rundt tal ved Kristi fødsel - finder vi de sikre
spor af, at uldbeklædning var almindelig i Norden, og at man her
forstod sig på at tilvirke ulden.
2. 17*
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Middelalderen igennem var de nordiske folk klædt i uld. Bru
gen af linned indskrænkede sig til den lille kreds, der stod hoffet
nær, og fandt ingen tilslutning hos folkets flertal. Først ved midten
af det 16. århundrede trængte linnedet igennem som almindeligt
beklædningsmiddel, og de skandinaviske folk rykkede således en
delig op i linje med Europas civiliserede nationer. Hvor langsomt
imidlertid al slig overgang foregår, lader sig endnu tydeligt påvise.
Skønt linned alt i over tre hundrede år har været almindeligt brugt
i Norden, er det dog først henved år 19°° nået frem til i festdragt at
være synlig beklædningsgenstand hos folkets flertal, landbefolknin
gen. Den samme smag, der i det 13. århundrede bevægede „Konge
spejlets“ forfatter til at advare kongens omgivelser mod at vise de
res linned: „Lad altid din skjorte skære et godt stykke kortere end
din kjortel, thi ingen høvisk mand kan pynte sig med hør og
hamp“,1 den samme smag har endnu århundreder efter øvet en
hårdnakket modstand i et bredere folkelag.
Medens udviklingens gang, hvad klædedragtens stof angår, over
alt er den samme, stiller forholdet sig anderledes med hensyn til
dens snit. Som rimeligt er, har her ydre betingelser på forskellig vis
grebet medbestemmende ind. For Europas vedkommende er dog
også på dette område udviklingens store træk simple og let overskue
lige.
Den ældste europæiske dragt, som vi kender, er den græsk-romerske. Den bestod for mændenes vedkommende i et indre, ærmeløst
klædningsstykke, der dækkede kroppen, og et ydre overkast, der
vidt og folderigt hang ned mod fødderne. Ejendommeligt for den
ne dragt var, at den lod arme og ben være uden særskilt beklædning,

samt at den hvilede alene på skuldrene.
Da ved oldtidens slutning de indvandrede goto-germanske stam
mer stødte sammen med romerne, og spørgsmålet om herredømmet
i Europa blev afgjort, var det ikke blot to former for kultur, der
fjendtligt mødtes, men tillige to vidt forskellige former for klæde
dragt. Udfaldet blev det samme på det større og det mindre område.
Den rigere kultur gik til grunde, men døende patrykte den sejr
herren sit præg. Den romerske dragt måtte vige, men afsatte først
blivende mærker på den goto-germanske.
Det kunne synes dristigt at tale om den ældste goto-germanske
dragt som bekendt, da dog vor kundskab til den er så højst ubety-
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delig. Ikke desto mindre har vi sikkert ret til at betegne som oprin
deligt goto-germansk det, der bliver tilbage, når vi af den fuld
byrdede blanding udskiller det romerske.
Af sammenstødet fremgik nemlig en mærkelig blandingsdragt,
der middelalderen igennem blev den fælles for de indvandrede folk.
Det romerske i denne genfinder vi i den lange kappe. Det goto-germanske ytrede sig i en trang til at lade alt, så vidt muligt, slutte tæt
og stramt om legemet. Heraf fremgik ærmer, ikke blot i skjorten og
kjortelen, men stundom i kappen tillige. Heraf fremgik bæltet, det
te ægte germanske stykke, der sammensnørede kjortelen om livet
og forflyttede dragtens tyngde fra skuldrene til midjen. Heraf frem
gik endelig hele benbeklædningen: brogene (bukserne) og hoser
ne. Det er betegnende for disse, at romerne, uvant med synet af broge, opkaldte det sydvestlige Frankrig efter den omstændighed, at
indbyggerne bar dette klædningsstykke (Gallia braccata). For hoser
ne savnede romersproget ganske navn, medens benævnelsen var ens
og velbekendt hos alle de indvandrede stammer. (Islandsk og angel
saksisk: hosa. Skandinavisk, engelsk, tysk: hose. Fransk: heuse eller
huese. Italiensk: huose osv.).
Denne blandingsdragt, på én gang lang og kort, vid og tætslut
tende, holdt sig middelalderen igennem. Først ved renæssancen
frigjorde de europæiske folk sig fra den romerske indflydelse og ind
førte atter, i det mindste for hankønnets vedkommende, det gam
le, goto-germanske snit.
Det 16. århundrede viser os altså på klædedragtens område de
indvandrede folks opvågnen til selvstændigt liv. Ufuldkomment
udtrykt, men dog ikke helt uforståeligt, vil vi inden for beklædnin
gens verden kunne øjne sporene af de mange, stærke rørelser, der
satte tiden i bevægelse.

I

Skulle vi betegne middelalderens skønhedsbegreb, hvad klædedrag
ten angår, måtte dette sikkert udtrykkes ved, at den sværmede for
det fodside og folderige. Vi genfinder denne smag fra de ældste til
de sidste tider; den var i inderlig forståelse med middelalderens
blik på livet i det hele.
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Uden tvivl lagdes grunden til denne retning ved synet af den
pragtfulde, romerske dragt. Men dette første indtryk næredes yder
ligere og vandt i dybde. Ganske naturligt blev den lange dragt også
gejstlighedens klædebon. Under en ny form viste den sig her blæn
dende og ærefrygtvækkende. Og endelig på korstogene mødte øjet
endnu en gang den lange dragt i brug hos østlænderne, disse folk,
som man åbenlyst foragtede, men hemmeligt og med rette så op til.
Hvor så blikket søgte hen, tilbage, opad, udad, overalt det samme
fodside klædebon. Intet under, at det afsatte et billede i sjælen,
mod hvilket alt andet blegnede. Middelalderens skønhedsbegreb
var som tiden selv et væv, hvori romerske minder, kirken og korsto
gene havde spundet de stærkeste tråde.
Den lange dragt besad imidlertid endnu et fortrin, som næppe var
det mindste i middelalderens øjne: den var i mange henseender
højst uhensigtsmæssig. Så underligt det lyder, udøvede dette sikkert
en hemmelig tiltrækning. Herved blev nemlig også på klædedrag
tens område den skarpe adskillelse gennemført, som var middel
alderen egen. På den ene side det legemlige, det naturlige; på den
anden det overnaturlige, den sande virkelighed. Den dragt, der gen
gav legemets form og lod det frit og uhindret bevæge sig, var af lave
re art. Kun den, der skjulte det og lod det ligesom forsvinde, udtrykte hemmelighedsfuldt det højeste.
Så deltes da livet i to også på klædedragtens område. Søgnt og
helligt stod skarpt mod hinanden her som andetsteds. Til daglig
kunne man vel være iført den hensigtsmæssige, korte dragt, trøjen,
vamsen. Men næppe kaldtes der til fest, før alle som en anlagde den
lange kjortel og kappe. Uden den var det uhøvisk at stedes for kvin-

Under borgerkrige i Sverige i midten af det 13. århundrede mellem
tilhængere af den mægtige Birger Jarl og stormandspartiet „folkunger
ne“ blev Holmger Knutsson - en af folkungernes ledere - taget til fange
og henrettet. Hans lig blev begravet i Skokloster, hvor graven blev gjort
til genstand for helgenkult. I slutningen af det 15. århundrede udførte
man det her afbildede broderede gravdække af silke - sikkert efter et
langt ældre forlæg. Holmger er afbildet iført en typisk højmiddelalder
lig dragt. Over den lange løsthængende kjortel bærer han en kappe.
(Statens historiska Museum, Stockholm.).
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der, endsige da for fyrster eller i Guds Hus. Kun den var den san
de, ene skønne dragt, den festklædte skares, kirkens, englenes.
Set i tidens eget lys var dog måske forskellen mellem de to arter af
dragt mindre påfaldende. Forholdet var uden tvivl dette, at en
hver velstillet i reglen gik i lang dragt og kun, når hans syssel for en
stund krævede det, kastede kappen og vel hyppigt kjortelen med.
Omvendt frembød de fodside klæder flere fordele, end vor tid straks
falder på. De svarede ikke ilde til datidens ufuldkomne opvarm
ningsmidler. Og færdedes man på rejser med udsigt til natteleje en
ten på bar jord om et bål eller højst på en bænk med halm, så var en
lang, skindforet kappe ubetalelig. Det var ikke tilfældigt, at man i
Norden betegnede kappe og overdyne med samme ord (feldr).
Men hvilke fordele de end i det enkelte kunne byde, vist er det, at
de lange klæder i det hele var uhensigtsmæssige. Hvad enten man
tumlede sig til hest eller til søs, pløjede eller drev sit håndværk, var
denne lange kvindedragt unaturlig for mænd. Der måtte gives en
form for sømmelig klædning, der ganske anderledes svarede til livets
krav.
Omtrent fra året 1300 lader der sig spore en underlig uro i mid
delalderens historie. Efter at korstogene og med dem kirkens blom
stringstid var omme, begyndte noget nyt at bryde frem. Foreløbigt
ytrede det sig kun som strid mod det bestående. Der krævedes to
hundrede år, førend bevægelsen fuldt blev afklaret.
Det samme gælder inden for klædedragtens område. Fra år 1300
viste sig en mærkelig lyst til at omdanne det lange klædebon. Det
ene forsøg dristigere end det andet gjordes på at afskaffe den gamle
festdragt og i stedet for at skabe en ny med den verdslige til møn
ster, svarende til legemets form, skøn og pragtfuld nok til at søm
me sig fyrster. Den ydre foranledning til disse bestandig gentagne for
søg var tydelig nok. Ikke blot drev det daglige livs sysler på som
forhen; men den bestandig tiltagende brug af brynjer, de hyppige
ridderspil, hvori alt, hvad der var fornemt og mægtigt, deltog, væn
nede lidt efter lidt øjet til at se konger og fyrster ved festlige lejlig
heder optræde i figurdragt.
Betragter vi alle disse vekslende moder, der i det 14. og 15. århun
drede afløste hverandre, så er der, trods deres indbyrdes forskel, dog
et fælles særpræg. Det, som de alle tilstræbte, var jo at skabe en
ny dragt, på én gang hensigtsmæssig og skøn. Det hensigtsmæssige

Langstrakte former • 257

Det 15. århundredes moder, der oftest var dikteret fra Paris eller det
burgundiske hertughof i Dijon, vekslede mellem det lange og løse, det
korte og stramme. En overgang havde den korte mode været fremme;
siden vendte man interessen mod lange dragter. Dette kalkmaleri i
Vigersted kirke på Sjælland fra o. 1450 siger noget væsentligt om moden
og dens sociale tilpasning. Til højre er afbildet nogle håndværkere endnu iført snævre hoser og halvkorte kjortler, der havde været højeste
mode et århundrede tidligere. Modejunkeren til venstre, hvis for
fængelighed fremgår deraf, at han beundrer sig selv i et spejl, er iført
en lang tvefarvet dragt, hvis lange løse overærmer er tunget ud i flag
rende frynser. Ikke uden grund kaldtes det „brændende brand“. (Natio
nalmuseet fot.).

var givet i den korte, verdslige dragt. Men for det skønne ejede man
intet andet særligt udtryk end det langstrakte. Hver gang der da skal
spilles den sidste trumf ud, den prydelse anbringes, der skal gøre
denne korte dragt berettiget som festdragt, så tyr de alle til det ene
og samme middel: urimeligt at forlænge et enkelt parti. Dette fælles
racemærke giver dem tilsammen et højst pudsigt præg. Trods al
opfindsomhed for resten, er det ikke muligt at skjule denne ene
tilbøjelighed, der straks røber deres herkomst. I øvrigt må man lade
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dem, at de var indbyrdes afvigende og fantastiske nok, alle disse
mandshætter med hale, der stundom nåede jorden; disse kvindesæt,
som himmelhøje kræmmerhuse ombølgede med flor; bjældelænker
ned ad ryggen som afrevne galgereb; udpuffede skuldre, der lod ho
vedet forsvinde som en tilfældig knub mellem de to egentlige puk
ler; lange liv med bælter neden for hofterne; flade, udhuggede ær
mer, der, blot fastgjorte ved skulderen, men uden at indeslutte
armen, som nedhængende vinger slæbte i støvet osv., osv.
Med en påfaldende ilfærdighed afløste disse moder hverandre,
kun én af dem vandt mere blivende hævd, den besynderligste af
dem alle, snabelskoene. Der krævedes næppe noget bevis for, at disse
med deres lange, bjældebesatte tåspids, opretholdt ved en silkesnor
op til knæet, kun var lidet hensigtsmæssige, hvordan man så end
vil dømme om deres skønhed. I slaget ved Nikopolis år 1396 måtte
også de vesterlandske riddere, der var mødt i jernsnabelsko, den
gang, det begyndte at knibe, hugge snablerne af for at være uhin
drede i bevægelserne. Men hvad der forlængede modens varig
hed, var den rangforordning, som man var uforsigtig nok til at
knytte til snablerne. Efter gentagne forbud ordnedes nemlig forhol
det således, at almuesfolk måtte bære dem et kvarter lange, borgere
have dem på en halv alen, riddere på tre kvarter, grever på en alen,
og fyrsterne selv så lange, de ville.2 Herved forandredes de til et
ærestegn, der ikke var således at få ud af verden igen. Selv i deres kor
teste form var de også et tydeligt bevis for, at den, der bar dem, var
festklædt. De egnede sig nemlig slet ikke til arbejde, men krævede
tværtimod særlig omhu. Blot de blev våde, slattede de af og ding-

„Mandshætten med hale“ kalder Troels-Lund den form for hætte, der
dukkede op i begyndelsen af det 14. århundrede og vandt enorm po
pularitet. I vore dage plejer man at kalde den „strudhætten“. I sig
selv var hætteslaget - dvs. en forening af hætte og skulderslag - et me
get praktisk klædningsstykke, der kendes siden oldtiden og har væ
ret i brug ned til nutiden i meget forblæste egne. Hætteslaget forener
fordelene ved hue og halstørklæde. „Halen“ eller „struden“ var imid
lertid et rent modebestemt påfund. Den her gengivne hætte blev i be
gyndelsen af 1920-rne fundet på kirkegården på Hcrjolfsnæs på Grøn
land, og takket være det stærke modepræg var man netop herved i stand
til at datere Herjolfsnæsbegravelserne til det 14. århundrede. (L. Lar
sen fot.).
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lede misfornøjet med snablen. Man havde dem da gerne opstoppede, for at de skulle sætte næsen højt. Og i regnvejr eller blot dårligt
føre måtte de underbygges med snabeltøfler.
Spørger vi, om Norden fulgte med på alle disse områder, så lyder
svaret bekræftende. Hætten med den lange kohalelignende svans
kan forfølges lige fra den gang, da dronning Margrethe til spot lod
påsætte kong Albrecht en sådan hale på ikke mindre end nitten alens
længde,3 og indtil langt ned i det 16. århundrede,4 da den endnu
kun bares af skolepeblinge, og det derfor var en hån mod en stu
dent at kalde ham „Hale-Peter“ (Peter cauda).5 I Norden var man
således ikke så vedholdende som i England. Her bares nemlig hue
svansen, om end i forkortet form, endog af kvinder i det 16. århun
drede.
De lange, udhuggede ærmer ses at have været i brug i Skandina
vien omkring år 1400. Fra denne tid haves et i træ udskåret bille
de af Dalarnes berygtede danske plageånd, Jösse Eriksson, frem
stillet med de mest moderne egebladsærmer, nående til jorden.
Samme adelsmand har den lange bjældelænke ned ad nakken og
ligeledes bjælder i bæltet.G
Klædningsstykker med bjælder langs randene synes at have holdt
sig længere i Norden end i det øvrige Europa. Endnu så sent som år
1548 træffer vi blandt Gustav Vasas livklæder på Stockholm Slot:
„en brun fløjlskjortel, underforet med losseskind og med 16 perle
bjælder i ærmerne“.7 Forbindelsen, hvori den forekommer, tillader
ikke at opfatte den som en blot fastelavnsdragt. I det øvrige Europa
derimod var bjælder dengang sunket ned til kun at bruges af dvær
ge og narre. Anvendelsen af bjælder både som barnelegetøj og som
pynt på heste, hunde og andre yndlingsdyr gav dog bjældemagerne
allevegne fremdeles nok at bestille.

I domkirken i Västerås findes en træskæring, som forestiller Dalarfogden Jösse Eriksson - identisk med den danske adelsmand Jens Eriksen,
der som Erik af Pommerns betroede mand i Dalarne blev genstand for
dalkarlenes intense had. Han blev i 1436 af de rasende bønder slæbt ud
af Vadstena kloster, hvor han havde søgt tilflugt, og henrettet. Jösse er
fremstillet hensunken i bøn iført hele sin verdslige pragt - herunder
ærmer udskåret i brændende brand og muntert ringlende bjælder.
(ATA fot.).
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I pragtgemakket på Glimmingehus (se side 18g) findes en ottekantet
sten indmuret med en gengivelse af en rustningsklædt mand, der bærer
to våbenskjolde. Stenens inskription siger: „Jeg er en kæmpe stærk og
stor, fra Gotland jeg til Skåne for.“ Man har ment, at Jens Holgersen
Ulfstand med disse ord skulle have sigtet til sig selv, og at figuren på
stenen forestiller ham. Dette er dog meget usikkert. Det er snarere
stenen selv, der taler, og det er muligt, den har været tænkt som bord
plade. Den rustningsklædte skikkelse er i hvert fald ikke noget portræt;
det er en heraldisk figur - en skjoldholder i slægt med de vildmænd, der
flankerer det danske rigsvåben. Men han er stadig en typisk repræsen
tant for den slanke gotiske mode o. 1500.
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Også snabelskoene holdt sig længe i Norden. Medens de f. eks. år
1470 ikke mere brugtes i Frankrig, finder vi endnu på en gravsten
i Valby Kirke i Skåne over Holger Henrikssøn Ulfstand, der levede
til år 1485, den afdøde afbildet med et par anselige snabelsko.8 Også
sønnen, Jens Holgersøn Ulfstand, har ladet sig fremstille med så
danne på en mindesten, der indsattes på det året 1499 påbegyndte
Glimminge. Moden må altså have holdt sig indtil da. Dog synes Nor
den heller ikke, hvad snabelsko angår, at have kunnet måle sig i
udholdenhed med England.
Hvad der imidlertid i Norden som i det øvrige Europa stemplede
alle disse reformforsøg som mislykkede lige fra deres første færd, var
den voldsomhed, hvormed de gik til værks. De gik straks til den
yderste yderlighed i retning af kort og snæver dragt og bødede kun
i ringe grad herpå ved den vilkårligt påhæftede, lange skønhedshale.
Enhver kunne sige sig selv, at for så blinde angreb kunne umuligt
et gennem århundreder grundfæstet begreb falde.
Trods al den forvirring, som disse nye moder da vakte, når de
som kastevinde jog over Europa og for en kort stund rev selv fyr
ster og riddere med sig, så lykkedes- det ingen af dem i væsentlig
grad at svække det bestående. Efter at den korte rus havde sat sig,
vendte man hver gang atter tilbage til den ærbare, lange dragt. Den
prægtige kjortel og kappe anlagdes på ny. Som en lyseslukker sæn
kede den sig ned over alt det nymodens og kvalte hver ungdomme
lig opblussen. Spærret inde fra lys og luft sygnede den korte dragt
atter hen, nedsat til undertøj, som den havde været tilforn.
Vil man have et indtryk af denne den lange dragts sluttelige sejr,
kaste man blot et blik på de mange afbildninger rundt om fra Euro
pa, der er bevaret fra det 15. århundrede. Overalt den samme fod
side festdragt, kun i Frankrig med en svag tilbøjelighed til at skaffe
fangen luft gennem en split på siden af kappen. Intet under da, at
Norden var korrekt og gammeldags til det yders te. Alle disse knæ
lende familiegrupper, disse kongesegl med en kronet skikkelse, bæ
rende æble og scepter, disse ligstene, indespærrende en adstadig rid
dersmand og frue — bestandig viser de os den samme figur, der, når
den ikke netop er klædt i rustning, lader betragteren en stund i
uvidenhed om, hvorvidt det er mand eller kvinde.
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Så brød da endelig det 16. århundrede frem. De store omvæltnin
gers tid var kommet. Europa skiftede ham.
For klædedragtens vedkommende behøvedes der ikke som ved den
nyopdagede oldtidens litteratur først en langsom tilegnelse slægt
efter slægt. Her krævedes ingen forskole og gåen i lære som over for
oldtidens kunst. Alt sligt havde jo allerede på en måde fundet sted
i middelalderens slutning. Jordbunden var forberedt, det nye var
fuldt færdigt til stede. Der behøvedes kun et sidste stød, for at det
gamle dække skulle briste.
Det nye, der brød frem, kan simplest udtrykkes ved, at den korte
mandsdragt nu for alvor fortrængte den lange. Men i virkelighe
den lå der mere heri. Det, der sejrede, var den go to-germanske dragt
i modsætning til den romerske - eller blot middelalderligt talt: den
verdslige dragt i modsætning til den kirkelige. Den grundtanke,
der gjorde sig gældende, var den for hele renæssancen fælles: det
naturliges ret, for klædedragtens vedkommende udtrykt ved, at
kun det klædebon er berettiget, der svarer til legemets form. Den
gamle fordom, som ramtes, var, at der på disse områder skulle kun
ne gives noget i og for sig skønt, forskelligt fra og uafhængigt af det
hensigtsmæssige.
Det naturlige kom til sin ret. Men dog kun delvis. Der lå mulig
heder i denne grundtanke, som datiden med forfærdelse ville være
gyst tilbage for.
Det var kun mandsdragten, der opnåede det til legemets form
svarende snit. De to køn sondredes beklædningsmæssigt fra hin
anden. Hin forunderlige middelalderlige trang til at lade mands
dragt og kvindedragt være den samme og fjerne som uskønt alt, hvad
der kunne betegne forskellen, vejredes bort. Mand og kvinde frem
stod som to modsatte, ligeberettigede former for det menneskelige.
Heri lå bevægelsens styrke, men tillige dens grænse. Thi den ud
vikling, der blev kvindedragten til del, svarer kun lidet til fordrin
gen på det naturlige.
Man løb nemlig nu løbsk i iveren for ret at sondre mellem det
mandlige og kvindelige. Derfor overlodes der manden den korte
dragt, medens samtidig den gamle kvindedragt yderligere befæste-
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des. Det skete gennem en art pansring, idet der under klædningens
to halvdele anbragtes de to nye klædningsstykker, korsettet og kri
nolinen, der tragtformigt afstivede den op- og nedefter.
Gennem trangen til det naturlige nåede man altså kun til at give
kvindedragten den højst unaturlige timeglasform, der siden da har
holdt sig. Tilbageskridtet her var øjensynligt i modsætning til det
middelalderlige kvindeklædebon, der let og frit, smukt og folderigt
sluttede sig om legemet.
At tænke sig fordringen til det naturlige gennemført i retning af
kort dragt også for kvinden, faldt end ikke tiden ind. Den ville have
betragtet sligt som vanvid eller højdepunktet af fordærvethed.
Men medens renæssancen således i fremskridtets navn lænke
bandt kvindedragten, viste der sig samtidig de første svage spirer
til en bevægelse, der pegede langt videre, end renæssancen selv var
i stand til at skimte. Næppe var den korte dragt tilkæmpet for
mændene, førend den samme udvikling, der havde krævet århun
dreder for at fuldbyrdes, uformærket tog sin begyndelse også for
kvindernes vedkommende. Som i sin tid den korte mandsdragt var
skudt op under kappens og kjortelens klokke, således antydedes nu
en lignende dannelse at skulle foregå under kvindedragtens skjul.
Det 16. århundrede blev allerede vidne til, et de ypperst stillede
kvinder anlagde det klædningsstykke, der middelalderen igennem
havde gældt for alene mandligt.
Idet vi i det følgende nærmere betragter mandsdragten og kvinde
dragten i Norden i det 16. århundrede, skal vi i det enkelte se, hvor
ledes alle disse omdannelser foregik.

3
De væsentligste bestanddele af den mandlige dragt ved det 16. år
hundredes begyndelse var som tilforn den lange kappe og kjortel.
Det yderste dække var kappen. Endnu på kong Hans’ tid bar
man denne i den gamle længde. Han findes afbildet i en sådan både
på gravstenen i Odense, og på et alterskab sammesteds, samt i det
store stenrelief, der nu er anbragt ved indgangen til Nationalmu
seet i København. Også Christian II synes før sin flugt til Neder
landene at have båret denne dragt. I den er han gentagne gange
18 Troels-Lund. 2
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fremstillet på en gammel afbildning af det stockholmske blodbad.
Men under hans efterfølgere blev kappen bestandig kortere. Allere
de under Christian III nåede den ikke engang til knæene og havde
ofte kun ét ærme, medens det andet erstattedes af et langstrakt
ærmehul. Under Frederik II forsvandt både ærmer og ærmehuller,
og kappen selv blev til et lille slag, der kun nåede til hofterne.
Medens man i Frankrig gav dette ejendommelige klædningsstykke
en tilsvarende lethed og elegance, der gjorde det ret klædeligt, ved
blev man i Norden at udstyre det på gammeldags vis, som om der
endnu fremdeles fulgte en lang kappe efter. Især kraven lod man
beholde sin gamle størrelse; bred og stiv strittede den ud, parat til
at slås op om ørene. Det var uden tvivl af hensyn til det prægtige
skindfor, der her ret kunne syne, at man bibeholdt de gamle for
hold; men stoffets ære vandtes i så fald kun på snittets bekostning.
På lidt afstand set tog disse korte kapper sig uskønt ud og kastede
et latterligt lys over den hele person.
Den lange kappes gradvise aftagen fandt ikke blot sted inden
for hoffets snævrere kreds, men strakte sio' til hele adelen 02 lanot
ned i borgerstanden. Her mødte den imidlertid en klasse, hvis stil
ling under de nye forhold var blevet højst vanskelig, det var gejst
ligheden. Ved reformationen løsrevet fra den gamle modergrund,
nedsunket til at udgøre en stand, hvortil der ikke længer knyttede
sig hverken synderlig ære eller fordel, syntes den henvist til vedbli
vende at søge sin styrke i fortsat kamp mod alt katolsk. Kunne præ
ster gifte sig, kunne de også gå i kort dragt. Der viste sig derfor en
stærk tilbøjelighed hos den lutherske gejstlighed til at følge nye
moder og også i det ydre kaste kutten. Ikke blot afskaffedes munke-

Til kong Hans’ og dronning Christinas gravkor i den nu nedrevne
Franciskanerkirke i Odense udførte den tysk-danske billedhugger, bil
ledskærer og maler Claus Berg en kæmpemæssig altertavle og et enormt
epitafium af sten. Det sidste gengiver kongeparret sammen med den
tidligt afdøde søn Frans - en lillebroder til Christian II. Epitafiet er
udført i en blanding af sengotik og renæssance. Hans og Christina står
i en sal, der er overhvælvet med gotiske buer; men i randdekorationen
indgår også de groteske figurer, der er typiske for den frembrydende
renæssance. Kongen og prinsen er iført brede „komulesko“. - Altertavlen
og epitafiet findes nu i St. Knuds kirke. (Nationalmuseet fot.).
2. 18*
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dragten, men kappen blev kortere og kortere, den holdt trit med
hofdragten, stumpede allerede ved knæet og fik lange ærmehuller.
På dette punkt stod omtrent sagerne ved midten af århundredet,
da reformatorerne døde. Betragter vi den lærde dragt på denne tid,
som jo gejstligheden i Norden nu var iført, så var kappen ganske
vist en kende længere end hofkappen, men afstanden var ikke stør
re, end at den med lidt god vilje snart kunne indhentes.9
På dette tidspunkt spores to strømninger, der begge med kraft
gjorde sig gældende. På den ene side viste gejstligheden en påfal
dende iver for at følge nyeste mode og altså afkorte dragten. Hvor
mægtig denne bevægelse var kan skønnes af, at Sjællands bisp år
1566 udtrykkeligt måtte nedlægge forbud imod, at præster forrette
de gudstjeneste i kort dragt.10 Det er vistnok samme korte klæde
bon, der tænkes på, når bispen i Fyn forbyder præsterne hofdragt.11
Og formaningen er ikke til at misforstå, når Niels Hemmingsen op
fordrer gejstligheden til at lade krigerne være ene om den dragt, der
ikke engang dækker bagdelen.12
I modsætning til disse fremskridtsmænd holdt det sindigere
parti på at bevare den gejstlige dragt lang. Hovedhensynet var
næppe alene ulyst til nye moder - de samme gik jo f. eks. med til de
nymodens pibekraver. Det var næppe heller det påfaldende ved at
se gejstlige for alteret i kort dragt - den dækkedes jo dog så nogen
lunde ved messesærk og hagel. Men der var én lejlighed, hvor præ
sten umuligt kunne optræde i kort dragt uden at støde an mod alle
begreber om sømmelighed og ærbarhed; det var ved begravelser.
Thi hvor meget man end havde ændret ved kappens snit, og
hvor meget end livets krav havde gjort sig gældende i den korte,
vævre dragt - ved dødens tærskel forstummede disse hensyn. Den
Sjællands første lutheranske biskop - eller som hans officielle titel lød:
superintendent - Peder Palladius døde i 1560 og blev begravet i Frue
Kirke i København. Hans ligsten blev o. 1670 tegnet til Resens Atlas,
hvilket er så meget mere heldigt, som den blev knust ved kirkens brand
1728. Kun et par stumper — bispens fødder i komulesko og lidt af in
skriptionen - er bevaret. Detaljerne i Resens gengivelse kan være noget
fortegnede; men helhedsindtrykket må være rigtigt. Peder Palladius
fremtræder i halvlang kappe, der viser, at den tidligt-reformatoriske
gejstlighed lagde vægt på at nærme sig menigheden i påklædning. (Det
kgl. Bibliotek.).

Gejstlig dragt • 269

Doct Petri Palladh den
forste Luthersche Bispis
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gammeldags sørgedragt havde ingen magt formået at fortrænge.
Den var fremdeles den samme: over kjortelen en kappe til ankler
ne, og enten om halsen eller om hatten sørgeflor ned ad nakken,
ligeledes til anklerne, alt kulsort.13 Endnu i slutningen af det 18.
århundrede mødte ved begravelser i Bergen alle således klædt.14
Over for en sådan sørgeskare var en præst i jakke en umulighed.
Ville han ikke holde to slags embedsdragter, måtte han nødvendig
vis i snit som farve rette sig efter ligfølget.
Hermed var der sat bom for yderligere forandringer. I klæde
bonnets korthed kunne gejstligheden ikke gå videre. Omtrent ved
året 1570 i Danmark og lidt senere i Norge15 synes da præstedragten at være standset i sin sammenskrumpning. Det var sikkert blot
en enlig efternøler i en afsides egn, som bispen stødte på i Tegne
by i Bohus år 1594 og måtte tiltale for hans klædebon: „høj hue
med høj ræveskindsbræm ligesom en hofkarl, og en stakket livkjor
tel“.16 Hos gejstligheden i det hele voksede dragten nu jævnt ned
efter, indtil den omsider atter nåede foden. Samtidig med denne til
bagevenden til oprindelig længde, synes en anden forandring at
være foregået. Kappen og kjortelen voksede sammen til ét klæd
ningsstykke, på hvilket de såkaldte „vinger“ kun svagt antydede,
hvor kapperanden før havde gået.
Med gejstlighedens dragt var også to andre klassers dragt be
stemt. Det var ikke den lærde stands som sådan. Når slige godtfolk
endnu fremdeles foretrak en lang, folderig kappe, så var det ikke
præstekjolen, de efterlignede, men det var doktorkappen, som de
enten bar med rette eller dog på bedste vis antydede, at de egentlig
havde fortjent at bære. Men de to samfundsklasser, der med nød
vendighed fulgte gejstlighedens kølvand, var skoledrengene og stu
denterne. Hvad var de heller andet efter datidens opfattelse end
lutter vordende præster til hobe? De små var på en måde allerede
ansatte, de sang jo i kirken og hørte med til enhver større begra
velse, nogle til at gå syngende i spidsen af toget, andre, når det var
en rig adelsmand, der jordedes, til at bære brændede vokslys foran
kisten.17 Ved ganske særlig højtidelige lejligheder, som ved fyrste
lige begravelser, anvendtes studenter til sangen, og fra begyndel
sen af det 17. århundrede ved vi med sikkerhed, at disse fik overta
get over de små, idet de nu mere og mere optrådte som ligbærere,
en forretning, hvorpå de i København i tidernes løb fik hævd.18
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Til løn for sådan virksomhed fik små og store foruden penge ofte
en ny sort kappe i foræring, for at de kunne se ordentlige ud ved
højtideligheden. Vankede der ikke sligt, kunne de dog i reglen gøre
regning på at få det ved begravelsen anvendte sorte klæde til de
ling.10 For mangen pebling og student udgjorde disse embedssport
ler vistnok hans eneste rimelige udsigt til at skaffe sig klæder.
Men havde man først kappen, så var dermed også det vigtigste op
nået. Som en kærlighedens kåbe dækkede den alt det øvrige. Om
studenterkappernes længde får man et godt begreb ved at høre, at
på en sådan lod der sig dengang låne indtil tyve kroner.20 Skole
drengenes kapper med det lange ærmehul på højre side21 - gen
nem hvilket datiden påstod, at meget kunne forsvinde, når sådan
en fyr var ved køkkendøren for at tigge - er længst forglemte. Om
studenternes lange dragt stod endnu i det 19. århundrede ligbærer
nes kappe som et sidste minde.
Renæssancen havde fortrængt den lange kappe. Kun i de kirke
lige stillinger som sørgekappe, gejstlig dragt og kroningskåbe holdt
den ud endnu. Dette var imidlertid i visse måder et overgreb. Der
gaves dog forhold i det daglige liv, hvor man kun var lidet tjent
med slig en skulderkrave som den korte kappe, og i det følgende
århundrede forsvandt jo selv denne sidste rest af dække. Fortrængt
som festdragt kæmpede den lange kappe sig da atter langsomt frem,
idet den ligesom tjente sig op fra neden af på ny. I det 17. århun
dredes krige blev rytterkappen almindelig, og i det 18. havde rej
sekappen vidst at gøre sig så uundværlig, at det gjaldt for nødven
digt, i hvert fald for fint, at have en slængkappe med overalt, båret
efter sig af en tjener, indtil der måtte blive brug for den. Først ved
den franske revolution afløstes denne af de to indbyrdes så forskelli
ge: overfrakken og paraplyen.
Også inden for hjemmets vægge bevaredes mindet om goderne
ved den lange kappe. Allerede Henrik Rantzau kunne meddele sine
sønner den erfaring, at en gavnlig forberedelse til nattesøvnen var
det, når man stod nøgen for at gå til sengs, da først at iføre sig en
lang kappe, helst foret med ulveskind „det skyer lopper og utøj og
fremkalder en behagelig varme“.22 Langsomt og umærkeligt trængte
brugen af slig bekvem hjemmedragt igennem. En senere tids „slå
brok“ (Schlafrock) minder endnu ved sit navn om dens nære for
hold til søvnen.

272 • Klædedragt

Kappen havde kun udgjort den lange dragts yderste lag. Under den
kom kjortelen. Det var klart, at denne i endnu højere grad end kap
pen kunne være i stand til at modstå tidens trang til forkortning.
Den første udviklingsform i det 16. århundrede var den bluselig
nende kjortel, således som den bares på Christian IPs og Frederik I’s
tid. Den gik ned til en håndsbred oven for knæet og sluttede ikke
tæt i halsen, men lod gerne, firkantet udskåret, skjorten her tilsyne.
Den var endnu fremdeles, som den fra Arilds tid havde været, til at
trække på over hovedet, hvortil dens vide form gjorde den vel skik
ket. Men kort efter Grevens Fejde viste allerede forløberne sig for
den bevægelse, der skulle forvandle denne bluse til en stramt slut
tende trøje.
Begyndelsen skete på en halvt umærkelig måde, idet man fandt
på at sætte split på kjortelen foran, først ganske vist kun op til bæl
testedet, men til sidst helt op til halsen. Denne mode var særdeles
hensigtsmæssig. Nu kunne man, når man red, undgå, at kjortelen
slog de stygge folder på ryggen eller buklede sig sammen forneden,
hedende og udsat for at gnaves på sadelknappen. Kjortelens skød
fulgte jo nu, delt i to, legemets form. Og forlængede man splitten
lige til halsen, opnåede man endnu mere. Man behøvede da ikke
længere at trække kjortelen møjsommeligt på over hovedet; blot beg
ge ærmer i! så sad den der. Og det bedste af alt: ned ad brystet var
man nu nødt til at anbringe en række knapper, disse tidens kæreste
smykker, der århundredet tilforn havde begyndt at fortrænge old
tidens ypperste pryd, det store halsspænde.
Det var den tæt sluttende, korte trøje, mod hvilken der styredes,
men tiden var sig det endnu ikke fuldt bevidst. Det stred åben
bart alt for meget mod det nedarvede sømmelighedsbegreb således
at blotte overgangen mellem krop og underlemmer.
Vi kender det sidste mærkelige forsøg på at holde udviklingen
tilbage inden for det passendes grænser. Det var jo kjortelskødet,
hvorfra forargelsen udgik, for så vidt det nu splittet i to kunne vige
til side og i blæsevejr eller ved dans give den hæderlige kjortel ud
seende af en blot og bar trøje. Tilsy splitten på ny kunne man ikke
bære over sit hjerte. Men hvad om man fortøjede disse to flagren
de skødskind, bandt dem, så at flyvelysten forgik dem!
Dette gennemførtes i hofdragten i Danmark af 1543, det år, da
Christian III på slottet i Kiel fejrede sin søster Elisabeths bryllup
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Man kan i det store og hele ikke forvente nogen historisk korrekthed
af Hans Kniepers kongetapeter til Kronborg (se bind I side 469 og 473).
Knieper kunne ikke vide, hvorledes Valdemar Sejr eller Erik Menved
havde set ud eller havde været klædt. Her måtte han bruge sin fantasi.
Men når det drejede sig om de seneste konger, måtte man forlange
større nøjagtighed. Hans dobbeltfremstilling af Christian II og Frederik
I fortjener opmærksomhed - dels for den dramatiske konfrontation mel
lem nederlagets mand og sejrherren. Man bemærker Christians tabte kro
ne og knækkede scepter og Frederik I’s stolte positur. Dels for den for
holdsvis nøjagtige gengivelse af datidens dragter. Christian kan Knieper
have kopieret efter en endnu bevaret altertavle fra St. Marie kirke; frem
stillingen af Frederik er bygget på en samtidig medalje, men hoser og
strømper har Knieper digtet til, og de kommer her en 30-40 år for tidligt.
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med hertug Magnus af Mecklenburg. Det danske følge fik befaling
til at møde i lysegule kjortler, på hvilke skødfligene var bundet fast
til benet. Venstre skødflig fastholdtes af sværdremmene, der fra bæl
tet gik bagom ned og rundt om benet, så at sværdet kom til at sidde
fastbundet foran på låret. Om højre ben bandtes på samme sted,
og ligeledes fastholdende skødfligen, et bredt bånd med sløjfe foran.
Kuren var hård. Enten man så sad eller stod, red eller dansede,
var disse remme om benet utålelige. Enhver kunne sige sig selv, at
denne mode kun kunne blive af kort varighed.
Det blev den også. Snart visnede kjortelskødet bort, både for og
agter, og den blotte trøje sad tilbage. Skønt denne samtidigt fik som vi siden nærmere skal se - en højst fornøden undsætning i de
nu synlige bukser til dække for de to hosers mangelfulde møde, så
forekom den hele blottelse dog mange gammeldags endnu for
usømmelig. Et allersidste forsøg blev da gjort på at komme den af
skårne kjortel til hjælp. Dens lidelsesfælle, den engang så lange kap
pe, der jo selv var blevet forkortet til et halvt latterligt slag, an
vendtes hertil. Henimod år 1550 blev det mode at forme de to for
hen adskilte klædningsstykker, kappe og kjortel, til ét og således
skjule, at de hver nu kun var et halvt.
Sligt lod sig gøre, ved at anbringe ærmehuller i kappen eller ved
at forsyne den med ligefremme halv- eller helærmer, så at den
blev til en slags overkjortel. Herved dækkedes hoftepartiets alt for
blottede former. Billedet side 278 viser Gustav Vasa iført en sådan
fællesdragt. Rigt udstyret på kappe, trøje og benklæder med guld
broderier, synes den at måtte kunne have udtrykt både pragt og vær
dighed.
Men trøjen lurede derunder. Dens endelige sejr indtraf omtrent
samtidigt i Danmark og Sverige. I Danmark besteg Frederik II tro
nen år 1559, i Sverige Erik XIV 1560. Begge var de unge, ugifte,
muntre og opsat på forandringer. Om sådanne ville vække mis
hag hos den ældre slægt, kunne kun gøre dem dobbelt fristende.
Trøjen var et klædningsstykke, der ret måtte tiltale dem. Den
var på en gang moderne i udlandet, havde et forsorent sving og
stred mod, hvad der ansås for sømmeligt herhjemme. Af alle disse
grunde burde den anlægges. I løbet af kort tid forvandledes da også
Christian Ill’s og Gustav Vasas engang så adstadige hoffer til en
samling af landsknægte, blonde og gråhårede, der med mere eller
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Siden senmiddelalderen var det skik, at kongen, når han indkaldte ade
len til deltagelse i større ceremonielle foretagender, foreskrev en slags
uniform, der skulle bæres ved den specielle lejlighed. Under Christian I’s
såkaldte pilgrimsfærd til Rom var følget iklædt brune dragter. Den
dragt, som Christian III pålagde hofmændene at bære ved søsteren Eli
sabeths bryllup med hertug Magnus af Mecklenburg, kendes fra en teg
ning, der nu opbevares i Rigsarkivet.
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mindre anstand bevægede sig i den nye ham: blottet hofbeklædning,
tætsluttende trøje og over det hele en kort, fri kappes højst skødes
løse undskyldning. Hvis vi tør stole på en nogenlunde samtidig af
bildning, optrådte Frederik II, og med ham hans hoffolk, i denne
dragt ved kroningen i Frue Kirke i sommeren 1559. En gammel be
retning henlægger dog det egentlige omslag først til efteråret samme
år, da det danske følge, der ledsagede enkedronningen på hendes
besøg i Sachsen, her havde hentet beroligende forvisning om, at
man også ved kurfyrstens hof gik således klædt.23
Trøjen var altså med ét slag blevet godkendt som festdragt i Nor
den. Derimod kunne man ikke godt finde sig i dens navn. Man var
nu engang vant til dermed at forbinde begrebet om et ringere og
skjult klædningsstykke,24 der ligesom „jakken“,25 og „vamsen“,20
til nød kunne gå an på jagt eller under et harnisk, men ikke burde
vise sig ved fest. Man enedes da om at lade det nye, korte klædnings
stykke antage familienavnet „kjortel“, der havde god, gammel
klang og var husvant ved hove. Århundredet ud iagttog man med
stor omhu den herved givne rangforordning. Skønt begge klæd
ningsstykker var ens i snit og bares på samme måde, kaldtes det dog,
for så vidt der taltes om kongens trompetere, spillemænd og andre
drabanter for „trøje“.27 Var talen derimod om de egentlige hoffolk,
tituleredes det „kjortel“.28
Skønt kongerne i begge lande selv gav tonen an, var det dog næ
sten utænkeligt andet, end at den bratte forandring måtte vække
forargelse og denne give sig luft. Til held for trøjen var der imid
lertid, som vi senere skal se, kort forinden på benklædernes område
opstået en ganske anderledes stødende mode, der drog hele uvejret
over sig, og hvor ordet, i det mindste i Danmark, var givet frit, for
så vidt hverken Christian III eller Frederik II synes at have yndet

Antonius Bryske til Langesø (ca. 1500-1566) kom efter studieår i udlan
det tilbage til Danmark, blev sekretær i kancelliet, startede den norske
bjergværksdrift og blev i 1544 rigets kansler. Han ansås for en lærd
mand, og han opnåede mange tillidshverv. Han blev begravet i Vigerslev
kirke på Fyn, og han er på sin gravsten afbildet iført en bred, pelsbræmmet kappe med lange ærmer. I ærmerne er anbragt flere ærmehuller, der
kunne bruges efter behag. Det har behaget rigskansleren at bruge de
øverste. (Nationalmuseet fot.).
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Frederik Il’s kroning er den ældste begivenhed i sin art, man har fundet
værdig til en afbildning. Den fandt sted i Vor Frue Kirke i København
i *559- Foran i optoget red bl. a. rigsmarsken Otto Krumpen med rigs
sværdet. Under baldakinen red Frederik selv og hans svoger kurfyrst
August af Sachsen. Bagefter fulgte kongens onkler Hans og Adolf, her
tuger af Slesvig og Holsten. (Res Gestae Frederici Secundi.).
denne mode. Trøjen slap da med enkelte, velmente sidehug, såsom
tale om „forsømmelige, unge folk, der bare og blotte deres legeme
i stakkede kjortler, som ikke nå til bindegabene“; eller et suk som
dette: „alle andre nationer, ja selv tatere og tyrker, have deres lange
klæder, men nu går man for fruer og jomfruer i stakkede og op
dragne klæder, opdækkende hvad Gud haver tildækket, dér han gav
Adam og Eva skindkjortler“ osv.29
I virkeligheden var også den vakte harme nærmere set kunstigt
fremdrevet. Man havde jo dog i lange tider været vant til at se krigs
folk, især de fremmede landsknægte, optræde i dragter så korte og

Den nederlandske billedhugger Willem Boy, der bl. a. udførte Gustav
Vasas gravmæle i Uppsala domkirke, har også fremstillet dette forgyldte
relief forestillende kongen, som han så ud i de senere år. Både bukser
og overærmer er rigt udpuffede med silke. Den senere greve Per Brahe,
der i sine unge år gjorde tjeneste ved Gustavs hof, mindedes kongen som
et smukt syn. Han må især have haft kongens påklædning i tankerne, for
den af senilitet stærkt svækkede Gustav selv var næppe nogen øjenlyst.
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Den tyske ingeniørsoldat Paul Dolnstein deltog i kong Hans’ krige mod
Sverige i årene lige efter 1500. Dolnstein var en ypperlig tegner, der har
efterladt nogle få livfulde skitser fra felttoget - bl. a. denne forestillen
de en svensk bonde og en tysk landsknægt i kamp. Bondesoldaten er
iført en på det tidspunkt gammeldags hjelm, nemlig en bredskygget
jernhat. I øvrigt bærer han en let pladerustning bestående af brystpan
ser og skød. Under rustningen har han sit normale tøj - bl. a. lange buk
ser og et par spidse snabelsko. Sin oppakning har han på ryggen i en tvær
sæk; øl medbringer han i en lejle forsynet med bomærke, og han værger
sig med et jagtspyd, selv om han bærer et mere regulært våben - et stort
sværd - på venstre side. - Landsknægten har også pladerustning, men
hans hovedbeklædning er en fjerdækket baret - sikkert med en jern
kalot nedenunder, hans overærmer poser ud, på benene har han stram
me hoser, og skridtet dækkes af en skamkapsel, der afslører mere, end
den skjuler. På fødderne har han brede komule-sko. Han er bevæbnet
med en hellebard og et kort sværd kaldet en „katzbalger“. De velbetalte
og vidtberejste knægte var modebevidste indtil det lapsede. (Fot. Staats
archiv Weimar, Bildstelle.).
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snævre, at legemets form var helt synlig. Hvad der nu var sket, var
ikke andet end, at man ved hoffet for en del havde godkendt denne
dragt, anvendt ved fest, hvad forhen kun tåltes til daglig. Modstan
den døde da også snart hen, og trøjen var århundredet ud og ind
i det næste den eneherskende.
Trøjen er et af renæssancens ejendommeligste klædningsstykker;
tidens krav på det naturlige blev her tydeligt og fyldigt gennemført.
Man kan ligesom måle den frihedstrang, der her havde skaffet sig
luft, ved at følge udviklingens senere gang. Da Ludvig XIV’s tids
alder brød frem, svarede trøjen ikke længer til de rådende begreber;
den måtte forandres. Man lod da to værdige skøder vokse ud bagpå.
Trøjen blev til frakke. Som en slags erstatning åbnedes vel frakken
foran, men kun for at give luft for det nye klædningsstykke „vesten“,
hvis dannelse usynlig var blevet forberedt ved den tidligere under
trøje.
Frakkeskøder såvel som vest voksede i længde under enevældens
sol, den lange dragt truede næsten med at vende tilbage. Så skete
der et brat omslag, da den franske revolution voldsomt brød med
alt det bestående. Men hvor stærke end de kræfter var, der her var
oppe, renæssancens frihedstrang nåede de ikke i styrke. Vel lykkedes
det at drive vesten fra knæet tilbage til hoften; men af frakkeskø
derne fik man kun klippet det halve. Således opstod det besynder
lige klædningsstykke, som det 19. århundrede har anset for pynte
ligt: kjolen. Den er det beklædningsmæssige udtryk svarende til den
samtidige moderne form for regering: det indskrænkede konge
dømme. I begge beror formen på en overenskomst mellem to mod
satte parter, kongemagten, der ønsker at bevare, folket, der søger at
ophæve, fortidens ærværdige „skøder“.
Kun én stand i Danmark gjorde revolutionens skridt fuldt ud,
uden dog at kunne få de øvrige med sig, det var bondestanden. Det
er interessant at lægge mærke til, hvorledes dens frigørelse i det 18.
århundrede - det stærkeste udslag i Danmark af den nye ånd - gav
sig sit beklædningsudtryk i, at den opvoksende slægt atter anlagde
trøjen,30 en dragt, der dog ved det 19. århundredes midte igen har
måttet vige for den købstadsmæssige frakke.
På et par småpunkter lader spor ned til vor tid af det 16. århun
dredes trøje sig påvise. Den kom således igen i den skik, der opstod
i det 18. århundrede og endnu til dels har holdt sig hos den nordiske
19 Troels-Lund. 2
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bybefolkning: at lade barnets overgang til voksen udtrykke sig i en
rækkefølge af dragter. Medens bønderne på gammeldags vis tidligt
klædte deres børn som små voksne, forkortedes hos bybefolkningen
først barnets lange bærekjole lidt efter lidt til bluse, derpå afløstes
denne af trøjen og denne atter af frakken og kjolen. Ubevidst, men
tydeligt, har fælles vedtægt her genfremstillet selve den historiske
udviklings gang. Hver enkelt måtte ligesom gennemløbe det hele
folks bevægelse fra den middelalderlige, lange dragt til den bluse
lignende kjortel og videre til renæssancens trøje, Ludvig XIV’s tids
alders frakke og revolutionsårhundredets kjole. Hos den danske
bondestand derimod kunne udviklingens led spores lagvis i beklæd
ningen. Henimod år 1900 har i Danmark dog by og land atter af
lagt en del af disse ejendommeligheder. En ny almeneuropæisk
mode har gjort sig gældende: at lade børnedragten efterligne en
bestemt voksen klasses dragt. Hele Norden over er de fleste drenge
i byerne blevet matroser eller sportsmænd.

4
Da den side og folderige dragt i det 16. århundrede begyndte at indsnævres og forkortes, var der opstået en trang til ad anden vej at
skaffe sig de goder, man herved gav afkald på. Den lange dragt var,
eller kunne i det mindste være, magelig; figurdragten måtte nød
vendigvis være stram. Hertil kom, at man i snæver trøje og hoser
følte en uimodståelig længsel efter at bevise, at man dog ikke var
så ryggesløs, som det lod, men at der virkelig fandtes andre klæder,
indre lag, også under disse.
Begge goder opnåedes ved at skære langstrakte huller i klædebon
net. Bevægede man sig, gav disse spalter efter, udvidedes og åbne
des, så at bevægelsen blev friere. Og samtidig lod den indre be
klædning sig til syne gennem spalterne. Denne mode at „sønderskære klæderne“ gjorde derfor megen lykke og trængte hurtigt igen
nem. Egentlig kun nødvendige ved albue, skulder, hofte og knæ
anvendtes udskæringer alle vegne, til sidst endogså på skoene, hvor
dog det uhensigtsmæssige ved skikken især i regnvejr og dårligt føre
måtte synes indlysende. År 1544 skildres tilstanden således: „Skræd
derne hakke, hugge og stikke klæderne ud, så at deraf næppelig bli-
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Under sit ufrivillige udenlandsophold 1523-1532 gjorde Christian II
ivrigt propaganda for sin tilbagevenden til Danmark. Han udsendte
bl. a. en trykt plakat for at hverve tropper; her ser man Christian til
hest mellem landsknægte iført udhugne bukser, der lader foret skinne
igennem. (Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg.).

ver en håndbred helt, og hvilken som bedst kan stikke og skære ud,
han er den kunstigste mestere. Så snart børnene kan „tråde“ på deres
fødder, må også de straks have sligt sælsomt og underligt klæde
bon.“31
Som det så ofte går ved sådanne lejligheder, ledsagedes denne
nye mode af en udvikling på tilvirkningens område. Tidligere havde
man især lagt sig efter de sværere stoffer: klæde, fløjl, damask, tyk
2. 19*
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silke. Men disse passede ikke ret til at falde i lette folder og tage
sig ud som halvt tilfældige fremvæld af en indre beklædning. Man
begyndte da på at tilvirke lettere stoffer, tynde silkevarer, sirtser
osv.32 Dette opsving på vævningens område var et led af den store
bevægelse, der medførte fald i prisen på alt vævet og sluttelig gjorde
linned almindeligt i Norden.
Foruden denne betydningsfulde udvidelse af tilvirkningen fore
gik der en anden mindre, der tydeligt nok også var fremkaldt ved
brugen af de udskårne klæder. Alle disse spalter burde jo kantes,
fattes i ramme, så at de både selv kunne tage sig ud og fremhæve det
glimt af undertøj, der stundom brød igennem. Således opstod en hel
ny kunst,33 forfærdigelsen af alt dette beklædningsnips, bånd, sno
re, borter, pibekruser, der, flade og runde, guldtrukne, lådne og blø
de, som en sværm af vidunderlige larver lejrede sig om alle klæd
ningens åbninger. Især italienerne og franskmændene var mestre i
opfindsomhed på dette område. Under navn af „possement“ førtes
der arbejde til Norden, hvor navnet fordrejedes til pusement eller
possemynt, men sagerne selv fandt ivrige beundrere. År 1548 omta
les en mængde af Gustav Vasas klæder som besatte med „Paszementt“.34 År 1582 havde Frederik II en possementmager i sin tje
neste, der synes at have været dansk født, i det mindste ville bor
gerne i København gøre ham til rodemester. Men først år 1634 var
standen blevet så talrig i samme by, at der måtte oprettes et selv
stændigt lav med særlig skrå.35
Alt dette nye og besynderlige trådte endnu skarpere frem, da man
ligesom understregede det ved at trække det op med farver. Det var
allerede iøjnefaldende nok, når man forlangte, at undertøjet skulle
være af anden farve end yderklædningen. Men ret latterligt blev
det, når moden krævede, at hver spalte for sig skulle fremvise en
ny kulør, eller at figuren skulle deles ved en midterlinje, og intet
parti af den ene halvpart måtte svare til den anden hverken i spal-

Klas Kristersson Horn (ca. 1520-1566) blev i 1564 udnævnt til Sveriges
„øverste admiral“ og nåede i løbet af kun to år at tilføje den danske
flåde så mange og sviende nederlag, at han regnes for en af Sveriges stør
ste søhelte. Her ses han afbildet i en dragt, der navnlig udmærker sig ved
sine rige possementmagerarbejder anbragt i siksakmønstre på forkanten.
(Gripsholm.).
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temønster eller farve.36 Det hele fik herved noget højst uroligt over
sig, der mindede om en harlekin.

Hans klæder var skårne i blommer og roser,
vel fire farver var i hans hoser,

hedder det i et af datidens skuespil ved beskrivelsen af en uimod
ståelig ung mand.37
Det var spalterne, det var det mest udfordrende og det, der op
lod øjet for dragtens øvrige besynderligheder. Intet under derfor,
at forbitrelsen vendte sig særligt mod dem. Det er et meget beteg
nende udtryk for almuens misstemning i så henseende, at dalkarle
ne under det andet oprør mod Gustav Vasa 1527, da de skulle frem
sætte deres besværinger, anførte som særligt klagepunkt, at man ved
kongens hof bar „sønderskårne klæder“. Gustav Vasas svar var
ikke imødekommende. Efter først ret vittigt at have bemærket, at
om nogen skar sine klæder sønder, blev det jo hans egen skade, til
føjede kongen, at han i øvrigt ikke agtede at lade sig byde af dem,
hvorledes han skulle klæde sine drabanter og hofmænd. Han måtte
rette sig efter andre potentater, kejseren, konger og fyrster, „og sven
skerne var da ikke mere svin og geder end de“.38
Spalterne toges altså under kongelig beskærmelse. Men hvad in
tet kongeligt magtsprog kunne værne dem imod, var deres egen
uhensigtsmæssighed og modens trang til, efter at de havde hersket
længe nok, at slå ind på nye veje. Deres blomstringstid falder mel
lem år 1500 og 1550. Efter århundredets midte gjorde en helt an
den strømning sig gældende.
Kjortelens gradvise afkortning til trøje var i virkeligheden en
blot forskydning opefter. Hvad der tabtes på den ene led, lagdes
stadig til og ophobedes på den anden. Inden for visse grænser med
førte dette endnu ingen ulemper, men kunne endog bidrage til en
magelig vidde over skulder og ærmer. Derfor gik denne bevægelse
„Die gute Mutter Anna“ er den betegnelse, hvorunder man i Tyskland
endnu erindrer Christian Ill’s datter Anna, der i 1548 blev gift med
kurfyrst August af Sachsen. Hun er her afbildet i en dragt bestående af
overkjole og underkjole. Ærmerne har de indsnøringer, Troels-Lund be
skriver ved en sammenligning med skrællede appelsiner. For øvrigt bæ
rer hun et smalt forklæde. (Maleri i Dresden. Rathsach fot.).
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også i begyndelsen fredeligt ved siden af spalterne. Ærmerne vokse
de i vidde, alt imedens kjortelen blev kortere, og spalter anbragtes i
de løst hængende ærmer. Eller også blev stundom endog den hele
dragt, både benklæder og trøje, indsnøret lagvis med løbegange. Det
var dog især på kvindeærmerne, at denne dannelse nåede sin høje
ste fuldkommenhed. Lagvis indsnørede og med regelmæssige småstriber kunne de undertiden ligne en stabel skrællede, fladtrykte
appelsiner af aftagende størrelse.
Men omtrent ved århundredets midte indtrådte der en foran
dring, idet der nu viste sig en stigende tilbøjelighed til at fjerne ikke
blot spalterne, men hvert hensyn til bekvemmelighed og blot op
hobe det opsparede stof, hvor bedst ske kunne. Denne nye trang
ytrede sig allerede i den besynderlige mode at forhøje skuldrene som
to stive opstående poser. Men sin hovedsejr vandt den dog på bryst
partiets og halsens område.
I Christian Il’s tid, så længe kjortelen endnu nåede ned til knæet
var det stående skik at have den firkantet udskåret i brystet. Hal
sen var altid bar, brystet derimod skjultes enten af skjorten eller
hyppigere af en særlig halskrave, gerne af fløjl eller andet svært
stof, som bares under kjortelen. Men efterhånden som kjortelen af
tog i længde og nærmede sig til en trøje, blev også halsåbningen
mindre. Ved århundredets midte var hullet helt lukket, og kjorte
len sluttede som en fast ring om halsen, der nu i reglen var prydet
med en smal, kruset strimmel.
Hermed skulle man antage målet for nået. Men bevægelsen for
neden standsede ikke. Der måtte da gås videre også foroven. At
skaffe luft ved at give kjortelen en omfaldende krave gik ikke an;
krave tilkom efter tidens begreber alene kappen. Man forlængede
da kjortelen rørformigt op om halsen. Herved inddroges et helt nyt
stykke land, og der blev altid plads til et par knapper endnu. Sam
tidigt gav man den krusede halsstrimmel, der truede med at komme
i klemme under hagen, en udvidelse til siderne, så at den stod ud
som pibekrave.
Denne i højeste grad ubekvemme mode udgik betegnende nok
fra Spanien, der dengang for en stor del var toneangivende i Euro
pa. Den holdtes for en stund nede, da Henrik II i Frankrig ikke
ville følge den. Men efter hans død 1559 bredte den sig med for
øget kraft øver hele Europa.
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Iført en endnu beskeden lille pibekrave ses Otto Krumpen hensunket i
bøn foran dødens og frelsens symboler - kraniet og Kristus på korset.
Otto Krumpen var det 16. århundredes mest fremragende danske hær
fører. Som ung ledede han for sin ven Christian II det korte vinterfelt
tog, der i 1520 førte til Sveriges erobring. Hans nære forhold til Christian
bragte ham siden i vanskeligheder; skønt han under Grevens Fejde blev
offer for „adelsjagten“ på Sjælland, var han i unåde hos Christian III og
blev udstødt af rigsrådet. Han blev dog optaget igen og modtog posten
som rigsmarsk, dvs. øverste chef for det adelige rytteri. Han deltog ganske
vist ikke i Frederik Il’s erobring af Ditmarsken, men han bar rigssvær
det ved kroningen kort efter (se billedet side 27g). Endnu under Den nor
diske Syvårskrig ansås denne olding for at være i stand til at føre en kom
mando. Han døde i 1569 - omtrent 85 år gammel. (Det nationalhistori
ske Museum på Frederiksborg).
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I begyndelsen gjorde der sig dog i Norden som andetsteds et vist
mådehold gældende med hensyn til pibekravernes omfang. De bares
af folk i almindelighed næppe synderligt brede. Til gengæld indfør
tes så også tilsvarende, pibede strimler om håndleddet. „Den helve
des ild slår nu ud af alle vinduer“, som en bekymret moralist ud
trykte sig.39
Men trangen til overdrivelse gjorde sig snart gældende. Pudsigt
nok var det i Danmark især gejstligheden, der gik i spidsen. Både
biskop Peder Palladius i Sjælland og biskop Hans Tausen i Ribe,
der døde 1560 og 1561, bærer på deres portrætter meget vidt frem
skredne pibekraver. (Se billedet side 468). Hvis dette ikke skyldes
omhyggelige efterlevende, der ved senere ommaling har søgt at holde
dem på højde med tiden, synes det at røbe, at de også i klædedragt
har været foregangsmænd. De unge gejstlige fulgte dem i så fald
troligt efter. År 1577 måtte Fyns biskop befale stiftets præster kun
at have en enkelt, ikke dobbelt piberække („ruer“) om halsen.40 Og
samme år klagede rektor Niels Krag, der skulle lede kirkesangen i
Frue Kirke i København, over, at studenterne endelig ville stå på
pulpituret, for at folk kunne se deres store pibekraver og moderne
hatte.41
Intet syntes at kunne dæmme op for denne strøm. År 1593 måtte
Sjællands bisp meddele sin gejstlighed, at nu førte øvrigheden klage
over præsternes letfærdige klædedragt. De optrådte med de moder
ne, høje hatte, store pibekraver, vide bukser og store knive ved si
den. Ja, nogle var endog i den grad fremmelige, at de alt havde
anlagt den allernyeste mode: stift opstående krave, „der står om
halsen som en krone, og mange vide ikke andet, end at det klæder
dem vel, og de gøre sig selv derved til vidundere“.42 Fem år efter
lød den samme advarende røst, men i en mere blød, fortrolig form:
al letfærdig og overdådig klædedragt bør undgås af gejstligheden.
„Lad os være forsigtige, at vi ikke giver bagtalere anledning til at
formindske de indtægter, der hidtil har været os tilstået“!43 Heller
ikke denne talen til hjertet forslog imidlertid. År 1600 måtte der ud
stedes bestemt, klart forbud imod, at præster brugte de store pibe
kraver.44
Men nu var det for silde. Thi langsomt, men sikkert, havde øv
righedernes øvrighed, moden, samtidig ført sine kernetropper frem
ad. Løsenet var: bestandig større pibekraver. Endnu i firserne havde
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Kurfyrst August af Sachsen (1526-86) og hans hustru Anna af Danmark
(1532-85). (Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Bengts
son fot.)

man i Danmark fra kongens svoger, kurfyrst August i Sachsen, kun
net hente beroligende sikkerhed for, at det kvælningsudtryk, som
moden krævede, indskrænkede sig til, hvad billedet ovenfor viser.
Men kort efter var kurfyrsten ikke længer blandt de ledende. Da
han i oktober 1585 havde mistet sin hustru, den danske prinsesse
Anna, forlovede han sig i november og ægtede i januar den tolv
årige Agnes Hedvig af Anhalt, hvorefter han døde af et slagtilfælde
i februar. Men pibekraverne skred roligt videre. Snart hørte man
alle vegne fra, hvor store de nu var blevet. Intet under da, at Dan
marks unge udvalgte, men endnu ikke kronede konge, Christian IV
holdt trop og år 1595 så næsten ligesådan ud.
Hvad hjalp det, at moralister og gammeldags gnav gav ondt
af sig! Disse folk på moden lignede ganske vist brushaner. Men
burde man ikke snarere glæde sig over, at de ikke tillige skulle an
lægge halefjer, så at de kom til at ligne virkelige haner? I hvert
fald: de, der forargede sig over „møllestenskraverne“, som man
kaldte dem, måtte søge deres storhed i selve forargelsen. De kunne
ikke tillige forlange at være de små, til hvem Herren sigtede med
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Christian IV er den første danske konge - og dermed den første dansker
- hvis levnedsløb er fulgt op med portrætter fra barneårene til dødslejet.
Hans Kniepers portræt - nu på Rosenborg - viser den kun syv år gamle
prins. Han er ikke noget barn; han er en lille voksen. Pibekraven havde
på det tidspunkt også ret beskedne mål.
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Pibekraven og Christian IV voksede sammen. Dette billede viser den
17-årige Christian - knap nok voksen, knap nok kronet og dog konge.
Hovedet hviler nu på et fad af en pibekrave omtrent af det omfang, der
stadig bruges af præster. Sit valgsprog havde han allerede klar: Regna
firmat pietas - fromhed styrker rigerne.
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ordene: Det var bedre, at hine med møllesten om halsen kastedes i
havet, end at de skulle forarge en af disse små. De vedblev ikke hel
ler at forlange det. Inden ret længe tog også de det nye om halsen
og forligtes venligt dermed. Kort efter år 1600 var de store pibe
kraver så almindelige hos både adel, gejstlighed og velstillet bor
gerstand i Norden, at næppe nogen mødte til fest uden at være iført
en sådan.
Videre kunne der ikke godt gås. Man måtte tænke på forandring.
En kortvarig afveksling, der dog næppe ret slog an, opnåedes ved at
gøre pibekraverne blå. Præsten Hans Sthen mente i sin vrede over
denne mode at turde erklære, at sådanne „blådictens kruser og
kraver om halsen“ vidnede om, at vedkommende selv skulle ende
i den blå helvedes lue.45 Denne mode, der andetsteds gjorde lykke,
tabte sig imidlertid hurtigt i Norden, og pibekraverne selv veg her
som i det øvrige Europa for den brede, opretstående, der atter aflø
stes af den nedfaldende.
Hvad der giver pibekraven en særlig interesse i klædedragtens
historie, er, at den - efter at tidligere forsøg var faldet uheldigt ud udtrykker linnedets første, kraftige fremtrængen som synlig beklæd
ningsgenstand, den hvide farves sejrrige krav på at optages blandt
de klædelige. Den plads, der anvistes den, halspartiet, har den siden
vidst at bevare. Den brede krave afløstes i det 17. århundrede af det
hvide halsklæde. I det 18. århundrede udvidedes området, idet lin
nedet kamformigt brød frem på brystet som kalvekrøs. Det 19. århun
drede har indført flippen og den stærkt nedskårne bryståbning.
Som bekendt har pibekraven i Danmark og Norge holdt sig ind
til vore dage som særligt tilbehør til den gejstlige dragt. Man kom
mer i første øjeblik til at smile ved, at den samme yderliggående
mode, som gejstligheden i det 16. århundrede så ivrigt søgte at
følge, blev til den fælde, hvori den holdtes fast. Og dog var dette
ganske naturligt. Mangelen af bestemt embedsdragt havde lokket
den lutherske gejstlighed ind på den mislige vej at ville gå i spid
sen for de vekslende moder. Dette vakte efterhånden anstød både
hos andre og hos de besindige inden for standen selv. Da så en til
fældig, men stærkt iøjnefaldende mode var blevet fælles for alle, til
lod ikke den offentlige mening gejstligheden atter at forlade den
ne, skønt adel og borgerstand senere begyndte at følge en ny. Netop
bevarelsen af den gammeldags form for krave gav i folkets øjne nu

Pibekrave • 295

Sjællands biskop Peder Hersleb, død 1745. Han er på dette kobberstik
afbildet med en såkaldt bladkrave; men der kendes også et billede af
Hersleb, hvor han bærer pibekrave i forbindelse med sit fulde bispeornat. (Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg).
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de gejstlige den værdighed i ydre, som deres stilling krævede. Moden
fra omkring år 1600 blev da fastslået som gejstlig embedsdragt.
I Sverige, hvor den lange deltagelse i Tredi veårskrigen medførte
livligere påvirkninger fra det øvrige Europa, fortsattes udviklingen
en kende længere end i de to andre nordiske lande. Det truede vel
en tid med at ville gå i Sverige som i Danmark og Norge. Endnu i
året 1634 brugte den svenske gejstlighed pibekraver. „Juledag var
jeg i en af Stockholms større kirker. Tvende præster stod ved alte
ret, begge havde pibekraver på, hvilket ser besynderligt ud,“ skri
ver et medlem af et fransk gesandtskab.46 Men senere afskaffedes
denne dragt, og den svenske gejstlighed anlagde en halsbeklædning,
der holdt mellemvejen mellem den fordums lærde dragt og moden
ved midten af det 17. århundrede. Dette blev det fremtidige
standstegn. Dets mest fremtrædende mærke var og er to hvide, fir
kantede snipper, der hænger ned på brystet.
Medens gejstlighedens dragt i Norden således i omtrent 300 år har
været sondret i to forskellige, en dansk-norsk og en svensk, har den
indbyrdes afstand mellem disse ikke altid været så urokkelig, som den
nutildags gør indtryk af. Omkring midten af det 18. århundrede op
stod der i Danmark og Norge en lyst til at anlægge den svenske
gejstlige dragt. Ligesom i sin tid, da pibekraverne indførtes, gik og
så bisper nu i spidsen, da det gjaldt om at aflægge dem. To af Sjæl
lands biskopper: Peder Hersleb og Balle samt Bergens biskop, Erik
Pontoppidan, er blevet afmalet i svensk gejstlig dragt. Og i samme
dragt ses stundom almindelige danske gejstlige gengivet på bille
der af datidens folkeliv. Man tør næppe søge nogen skandinavisk
bevæggrund bag ved dette røre. Snarere lå grunden i de dengang
brugelige lange parykker og de senere lange hårpiske, der begge
fik et pudsigt fald, når de bagtil mødte modstand af en udstående
pibekrave. Da disse to moder havde tabt sig, var også uviljen mod
pibekraverne omme.
Pibekraven, som den svenske gejstlighed opgav, gik i enkelte eg
ne i arv til almuen og afbrugtes af denne. I Helsingeland var det i
lange tider skik, at brudgommen mødte i kirken i gammeldags præ
stekrave og lang præstekappe. Først i året 1760 afskaffedes denne
skik i Delsbo sogn.47
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5
Idet kappen og kjortelen gradvis forkortedes, rullede ligesom tæp
pet langsomt op for den hidtil så temmelig skjulte benbeklædning.
De to vigtigste klædningsstykker her havde været brogene og ho
serne. Af disse spillede, i det mindste ved middelalderens slutning,
hoserne ubetinget den vigtigste rolle. Kun de var ret udsat for at
blive set, medens de kortere broge, der blot dækkede hoftepartiet,
så godt som altid var skjult. Naturligt ville det have været, nu da
begge klædningsstykker blev synlige, at udstyre dem i forhold dertil.
Men dette kom i strid med det gamle sømmelighedsbegreb, der be
tegnede brogene som et klædningsstykke, der ikke måtte vises. Man
gjorde da først et forsøg på at lade hoserne, så vidt muligt, overtage
også brogenes rolle.
Hoserne blev altså omdannet. Først og fremmest forlangtes der,
at de hos alle og enhver skulle have den tilbørlige længde og nå op
til hofterne. Til et par hoser medgik nu et stykke tøj omtrent to
alen i kvadrat.48 Dernæst syedes de sammen så vidt gørligt. Hvor
dette ikke kunne ske, anbragtes der en „kile“ eller kapsel, som stund
om dækkedes af en uopløselig roset eller sløjfe.
Dette var imidlertid to utilstrækkelige forholdsregler. Thi for det
første havde hoserne aldrig været tilbøjelige til at sidde fast; de faldt
så let ned om hælene, når man bevægede sig. Allerede de første, der
bar hoser, Kain og Abel, kunne bevidne dette. (Se næste side). Og
denne vane blev snarere værre nu, da hoserne forlængedes helt op til
hofterne, hvor jo hosebånd ikke kunne anbringes. Og dernæst hav
de mange mænd - måske de fleste - efterhånden vænnet sig til slet
ikke at bære broge, da den lange kappe og kjortel hidtil havde gan
ske dækket sådan mangel. Men nu med kort kjortel blev - om hoser
ne så var aldrig så lange og sad som de burde - manglen af broge i
visse stillinger lidt vel iøjnefaldende.
Ikke desto mindre, moden bød, og de lange hoser erklæredes for
præsentable. - Vanskeligt blev det at følge modens bud med hen
syn til udskæringer og spalter. På intet klædningsstykke var de så
nødvendige som på de snævre hoser både ved lænderne og på knæ
ene. De bidrog jo væsentlig til at skaffe bevægelighed og frihed. Men
sådan at spalte lige ind til skindet var dog både for koldt og for uhø20 Troels-Lund. 2
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Kain dræber sin broder Abel. Kalkmaleri fra det 15. århundrede i Val
lensbæk kirke ved København. Hoserne synker ned om benene på både
Kain og Abel. Dette uskønne motiv, der genfindes på flere af samtidens
kalkmalerier, kan føres tilbage til det forhold, at hoserne var bundet
op til bæltet ved hjælp af bændler; men når hårdt arbejde forestod, fri
gjorde man sig fra den snærende fornemmelse ved at løsne bændlerne
og lade hoserne falde i ål. (Efter akvarel i Nationalmuseet.).

visk. Under denne form trængte moden også kun igennem hos lands
knægte, hvis drabelighed fandt behag i sligt bevis for, at de ikke
kendte til kulde.
Hvo, der ellers ønskede spalter, var henvist til et af to. Enten
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kunne de fore hosespalterne med andet tøj; men dette ansås dog for
mindre smukt og var i strid med den gamle regel, at hosen skulle
være det inderste stykke. Eller også kunne de jo gøre hosen selv til
undertøjet og så anbringe et spaltet og udskåret „overtøj“ udenpå.
Denne skik sejrede, og snart gik alle, der gjorde fordring på at være
passende klædt, med sådant „overtøj“ fra hoften og ned mod knæet.
I virkeligheden var dette overtøj jo ikke andet end broge, der
var kommet igen, blot så gennemskårne, at de tog sig ud som en ræk
ke brede bånd fra hofte til knæ. Datiden selv skulle imidlertid af
anstændighedshensyn vel vogte sig for at benævne dem broge. De
kaldtes altid for „overtøj“, hvorved de jo betegnedes som kun hose
tilbehør. - Hoser med gennemskåret „overtøj“ var i bestandig sti
gende yndest i Norden til henimod århundredets midte. Ser vi f. eks.
fortegnelserne over Gustav Vasas og hans sønners klæder fra denne
tid, så viser de os en mængde „overtøj“, medens der slet ikke næv
nes de gammeldags „broge“, og kun omtales et eneste par „buk
ser“.49 Men da ved århundredets midte den sidste kjortelflig svandt,
idet kjortelen blev til en blot og bar trøje, stod man over for en
form af dragt, der med rette måtte forekomme datiden stødende.
Man trængte åbenbart til erstatning for det nedhæng, som man var
gået glip af. På den anden side var det hosernes medfødte særret
at vise legemets form. Af disse to modsatte strømninger fremgik da
det besynderlige klædningsstykke, som datiden kaldte for pludder
hoser. Hensynsløst og modsigende allerede i sin oprindelse, gengav
det legemets form foroven og endte som skørt forneden.
Klædningsstykket opstod, idet man udvidede „overtøjets“ spal
ter, så at der til sidst ikke blev andet dække tilbage end smalle strim
ler, der som løse ballonbånd hang ned fra bæltestedet til knæet. Sam
tidig udposede man selv hoserne, idet man noget under hofterne
gav dem en aldeles overdreven vidde og lavede dem af tyndt stof,
så at de hang ud af alle spalterne. Ifølge tyngdens lov sank de ned
og slæbte som skørter efter den, som bar dem, medens hoftepartiet
ofte frembød et højst anstødeligt skue.
Moden bragtes til Danmark ved pinse 1555 af nogle landsknægte,
der skulle tjene om bord på flåden.50 Det første indtryk var et blot
latterligt, og folkevittigheden sammenlignede straks dette nye, flagrevorne klædebon med pjalterne om benene på tyve, der hang i
galgen. Men eksemplet smittede hurtigt, først hos hofsinderne51
2. 20*
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og dernæst med rivende fart nedefter. Allerede et halvt år efter måt
te Sjællands biskop med sorg udbryde: „Den hosedjævels ild bræn
der allerede mange steder her i Danmarks rige og tændes op jo
mere og mere.“
Hvad der forargede ved disse pludderhoser var et dobbelt. Det
var for det første den utrolige mængde tøj, som brugtes dertil.
Nu er alle ting vendte omkring,
høviskhed agtes for ingen ting.
Af synd og ondskab monne hver mand sig rose,
kåbe er kjortel, og kjortel er hose.
Man monne mere i et par hoser skjære,
end tilforn i et helt par klæder monne være,52
hedder det i et digt fra hin tid. Og endnu tydeligere udtrykkes det
samme i biskop Peder Palladius’ fyndige sprog: „En ung bengel
eller spyttegjøg skal nu, længe førend det gule vokser af næbbet på
ham, have flere penge til et par hoser, end hans fader havde be
hov til sine bryllupsklæder. For mig er tilkendegivet, at det nu er
almindeligt at købe 20, 30 eller 40 alen silke og sajen til underfo
der og helvedes flammer. Men“ - tilføjes der lunt - „hvorledes
man kommer det deri, der lader jeg skrædderne sørge for; jeg hol
der så for, at de beholde vel også deres del deraf.“
Et mere folkeligt udtryk fik misbilligelsen i præsten Rasmus Reravius’ ord til ungdommen:

Mangen slem „omflat“ [laban] man finde må,
der tør drage sådanne hoser på.
Forlumpet, forhakket, så lange og vide
at deri kunne vel lange tide
en fed so ligge med alle sine grise
og deri puste, stønne og f .. .53

Brodden i disse ord ligger ikke, som man nu ville tro, i det sidste ud
tryk. Det betegnede for datiden kun en ærlig sag. Men det ugude
lige i moden lå i den himmelråbende overdrivelse, både hvad rum
fang og spalter angik, der syntes at forudsætte en evne langt ud over
den mennesket af Gud nu engang tilmålte.
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Østbirk kirke er sognekirke for herregården Urup, der ved midten af
det 16. århundrede tilhørte rigsadmiralen Peder Skram. I koret finder
man slægtens gravsten. Denne er lagt over Christen og Peder Skram.
Christen er afbildet i den rustning, som adelsmænd traditionelt bærer
på deres ligsten; men Peder var ved sin død i 1566 endnu et barn og
er derfor iført en civil dragt, bl. a. posende pludderhoser.
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30-40 alen var dog kun begyndelsen i raseriet. Selv i Danmark
drev man det til i et par hoser at have „80 alen, mere eller mindre,
hvoraf otte til ti mennesker kunne have haft nok“.54 Andetsteds
gik man langt videre. I Tyskland berettes om hoser, hvortil var
medgået 130, ja indtil 200 alen.55 Hvor der regnedes med sådanne
størrelser, glippede til sidst evnen til at opdage forskel; man mod
tog kun et ubestemt og fortumlende indtryk af noget uhyre. Denne
tallets bedøvende klang udtrykte en landsknægt ret træffende, da
han havde købt sig 99 alen tøj til hoser, og blev spurgt om, hvorfor
han ikke havde taget lige 100. „Nej,“ svarede han, „thi ni og halv
femsindstyve er et langt ord, som falder vel i landsknægtes munde,
men hundrede er et stakket ord, som falder ikke så vel, ej heller så
stolt og hovmodigt i talen.“
Det var i reglen dyre stoffer, der anvendtes til pludderhoserne.
Hvo, der var i stand dertil, bar silke til flere kroner alen. Man for
står derfor tilfulde, at den hele mode kunne vække betænkelighed
hos enhver, der så alvorligere på sagen. Ikke uden grund kaldte
Christian III disse hoser med det bitre navn: Von Hus, Von Hof.56
Et vel udstyret par svarede i værdi til flere bøndergårde.
Men foruden denne pekuniære side frembød sagen en anden af
fuld så mislig art. Det hele klædebon var i høj grad anstødeligt. Pe
der Palladius siger: „Vore unge kompaner lade gøre kilen forpå
med helvedes flammer og klude umådelig stor, [så] at djævelen sid
der og koger [dvs. kigger] der ud på alle sider, aleneste til forargelse
og et ondt eksempel, ja arme, vanvittige og uskyldige piger forledes
og forlokkes deraf ... Man siger for sandt, endog jeg har ikke selv
set det, at i dette år en mægtig mands søn skulle have ladet sig
gøre tre kiler på sådanne pludderhoser. Jeg haver stort under der
på, at jorden ikke har opslugt sådant et overgivent og gudsfor
gående menneske.“57
Det var måske næppe ganske tilfældigt, at denne uvorne mode
både opstod og kun trængte ret igennem inden for de landområder,
hvor Luthers lære var blevet forkyndt. Med sorg måtte man tilstå,
at „dette utugtige og uærlige klædebon ingen steds i noget land
findes så almindelig og så forfærdeligt som i de samme lande og
stæder, udi hvilke Gud har udøst sin nåde og ladet prædike sit
hellige ord og rene evangelii lærdom. Hvo, der har lyst til at skue
sådan ufledig [dvs. skarnsagtig] kludedjævel, han tør ikke lede efter
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Kalkmaleri fra 1542 i Estruplund kirke. De hellige tre konger bringer
gaver til Jesusbarnet. Den midterste bærer en pelsbræmmet kåbe; han
til højre har pludderhoser. Alle tre har komulesko.
dem i pavedommen. Men gå han i de stæder og lande, som nu
nævnes lutherske og evangeliske, dér fanger han dem at se noget
nær hus fra hus indtil på den højeste vederstyggelighed og væm
melse“.58 I Frankrig spillede den hele mode så godt som ingen
rolle.59
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Men så meget des mere grund var der da for den lutherske gejst
lighed til af al kraft at bekæmpe ondet. Rundt om prædikede præ
sterne derfor imod pludderhoserne. I Tyskland udgav biskop Mu
sculus et særligt stridsskrift, hvori han godtgjorde, at uvæsenet skyld
tes en enkelt, i høj grad ondskabsfuld djævel, „hosedjævelen“. I
Danmark oversatte Sjællands biskop, Peder Palladius, skriftet og
ledsagede det med en fyndig efterskrift, afpasset efter danske for
hold. Bogen haves endnu og bærer den malende titel: „En forma
ning og advarsel mod den lappede og forkludede hosedjævel.“
Dog, hvad hjalp al prædiken og skriven? Den udsendte djævel
hoverede øjensynlig og drev åbenbar gæk med prædikanterne. Bis
kop Musculus beretter selv, hvorledes det gik en af hans egne præ
ster. „Som han havde prædiket hårdeligen og drabeligen på præ
dikestolen mod disse utugtige, forkludede hoser, gjorde samme ho
sedjævel ham det til spot og trods, at han hængte den anden søn
dag sådanne lumpne hoser tværtover fra prædikestolen.“
Også i Danmark drev hosedjævelen gæk med prædikanterne. Vel
hængte han ikke her de „lumpne hoser tværtover fra prædikesto
len“, men han gjorde det, som næsten værre var. Han indskød den

Når man på Kungliga Livrustkammaren i Stockholm til vore dage har
opbevaret tre mandsdragter fra det 16. århundrede, skyldes det ikke
særlig interesse for dragthistorie, men at de er levn efter en af de uhyg
geligste episoder i Sveriges historie. I foråret 1567 gennemførte Erik XIV
på Uppsala Slot en rettergang mod en række adelsmænd, som han mente
saboterede hans giftermålsplaner - deriblandt grev Svante Sture og den
nes søn Nils Sture. Det lykkedes - trods svage beviser - at få domfældt
de anklagede; derefter endte alt i anarki. Erik XIV gik personligt ind
i fængslet til Nils Sture og synes at have dolket ham. Efter at have givet
besked om, at de andre fanger også skulle dræbes, forlod kongen slottet
og flakkede i flere døgn om, uden at man vidste, hvad der var blevet
af ham. Da han blev fundet, var han notorisk sindssyg. Ikke desto min
dre mente man ham nogen tid senere i stand til atter at varetage rege
ringen. Så stor var respekten for majestætens ret, at man lod en af for
følgelsesvanvid lidende drabsmand fortsætte som regent. Den her gen
givne dragt tilhørte Nils Sture, og han bar den, da han blev myrdet.
Trøjen er af skind; de karakteristiske udposende benklæder er af taft
med sorte fløjlskanter. Trøjen er i brystet og på venstre arm perforeret
af de kongelige dolkestik.
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maler, der for fromme folks penge og menigheden til opbyggelse
skulle afmale de hellige tre konger i Estruplund Kirke i Nørrejyl
land, den gudsforgående ide: at afbilde dem på kirkens kormur - i
skinbarlige pludderhoser. Medens hine ophængte pludderhoser i
biskop Musculus’ menighed for længst er forsvundne, sidder den
letfærdige hosedjævels jærtegn i Danmark den dag i dag endnu syn
ligt for hvermand (billedet side 303).
Til sidst lader det til - hvis man tør tro de tvende bisper - at be
vægelsen er vokset selve djævelen over hovedet. „Som man siger for
vist, at nu en kort tid forleden var en frommer mand hos en ma
ler og bestilte sig en tavle [et maleri] og bad, at han ville male dom
medag derpå med stor alvorlighed og gruselighed, og besynderlig,
at han ville male djævelen på det allergrummeste. Og maleren
gjorde sin allerstørste flid dertil og malede djævelen på det aller
grummeste med sådanne formaledide [dvs. forbandede] hoser med
tøj, ligesom de unge kompaner nu drage dem. Da er djævelen kom
men og gav den maler en vældig kindhest og sagde, at han havde
gjort ham vold og uret, at han så havde malet ham. Thi han sagde
sig aldrig at være så grum og gruselig, som han havde afkontrafejet
ham med de pjaltede lumpehoser eller vadestøvler/4
Under disse forhold var der kun et yderste middel tilbage, som
gejstligheden også ivrigt opfordrede til at anvende: den verdslige
magt måtte række den åndelige en hjælpsom hånd, bruge sværdet,
hvor ordets hørelse ikke var nok for de forstokkede sind.
Regeringen lod sig i flere lande bevæge hertil. Men magten måtte
anvendes med snildhed, thi så godt som alle de forbud, der i hin
tid ellers var udstedt mod overdrivelser på klædedragtens område,

I stærk bevidsthed om sin høje værdighed dyrkede Erik XIV renæssan
cens fyrstelige idealer, som hans begavelse periodevis tillod ham at leve
op til; men som hans uafbalancerede karakter nægtede ham at fastholde.
Han var meget optaget af at få sine bedrifter skildret i officielle frem
stillinger, og han lod flere portrætter udføre, for at hans person kunne
fremtræde så meget stærkere. Dette samtidige stik viser kongen som
niogtyveårig - to år efter tronbestigelsen. Man kan roligt gå ud fra, at
Erik har lagt stor vægt på at gøre sin påklædning så moderne som over
hovedet muligt. Majestæten måtte i enhver henseende være foran alle
andre.
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havde kun ført til, at den forbudne frugt fristede endnu mere. Det
er interessant at lægge mærke til, hvorledes man her, på dette ene
punkt, hvor faren også var mest overhængende, virkelig hævede sig
et øjeblik til at se klart, forstå, hvad der ellers ikke var gået op for
tiden, at en mode ikke lader sig besejre ved magt, men kun ved latter.
I stedet for disse unyttige trusler med legemlige straffe, fængsel
og bøder, anvendte man da her for første og sidste gang i det 16.
århundrede et virksomt middel. Allerede biskop Musculus havde
vist sig snedig som en slange, da han opfordrede øvrigheden til at
„bestille en hob skalkagtige drenge, der kunne løbe efter folk med
pludderhoser som efter havtrolde og fastelavnsgække“, og desuden
„lade de unge drenge på gaden kaste skarn på dem, og pigerne
desligeste rådne æg“. Kurfyrst Joachim af Brandenburg tog sagen
på lignende vis, da han lod tre landsknægte med pludderhoser gribe
og anbringe i et stort, åbent bur med tremmer for. Her måtte de
sidde og lade sig vise frem i tre døgn, medens efter kurfyrstens be
faling en violinspiller forhøjede munterheden hos den tilstrømmen
de mængde ved at stå uden for buret og stryge på sin fedel. Et andet
sted gav regeringen befaling til, at bødlen og hans svend samt rak
keren og hans dreng skulle være klædt i pludderhoser af allermest
overdrevne art. I Danmark endelig anvendte Christian III et mid
del, der ganske vist nærmede sig stærkt til vold, men hvorved latte
ren dog i endnu højere grad påkaldtes. For at helbrede sine herremænd lod han anbringe på gader og stræder betjente med knive,
der ved et par velrettede snit gjorde klædebonnet endnu mere flagrevornt og mangelfuldt som dække end oprindeligt påtænkt. Ved
sådan offentlig sundhedspleje lykkedes det kongen at få bugt med
ondet og formentlig atter vække hos sine undersåtter „lysten til
god, tarvelig skik“.60
I Sverige synes sagen at være blevet taget på en hel anden måde.
Her vides ikke at være blevet udstedt noget forbud eller truffet an
dre forholdsregler. Vi ser tværtimod Gustav Vasa som gammel iført
spaltet „overtøj“ og Erik XIV på et billede fra år 1562 fremstillet
med virkelige pludderhoser. Måske har netop dette, at kongerne
gav tonen an, bidraget til at holde moden inden for nogenlunde
passende grænser. De pludderhoser, som Erik XIV er iført på bille
det, er i hvert fald kun lidet overdrevne og når ikke længere end til
knæene.
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Pludderhoserne havde ført det sidste, afgørende bevis for nødven
digheden af til kort dragt at bære de gammeldags broge. Noget efter
århundredets midte afskaffedes da de løsthængende bånd („overtø
jet“), og virkelige broge indførtes på ny. Nu som før lød imidlertid
navnet usømmeligt som betegnelse for et synligt klædningsstykke.
Man omdøbte dem da til bukser og bar dem ugenert under dette
nye navn. Endnu i året 1548 forekom i Gustav Vasas klædekammer,
på en enkelt undtagelse nær, lutter „overtøj“. Blandt Peder Oxes
efterladenskaber nævnes kun to „overtøj“, resten er „bukser.“«1
Som sædvanligt ved slige overgange begyndte man ved genindfø
relsen af benklæderne med at gå til yderligheder. De første „buk
ser“ var ganske vist kun korte for og bag, men stod til gengæld ud
til alle sider som to trivelige græskar. For at de ikke skulle tabe de
res huld, brugte man at udstoppe dem med krølhår; „tre kalve
skinds fæhår til hvert par“ var reglen.62 En varm overgang for dem,
der kort forinden havde gået med pludderhoser.
Senere tabte bukserne lidt efter lidt deres oprindelige fylde. In
den man dog gik helt over til at lade dem falde i deres naturlige
folder, dækkede man dem fortil, idet man lod trøjen fra halsen og
ned over underlivet skyde kamformigt fremad. Det er den samme
form, som endnu har holdt sig i de sydligere landes polichinelfigur
og i begyndelsen af det 20. århundrede atter er blevet moderne som
kvindedragt. Datiden kaldte det for „gåsemaver“. I Norden synes
disse at have spillet en vis rolle henimod det 16. århundredes slut
ning. Præsten Niels Arctander anfører i sin ligtale over Niels Viffert
som en særlig ros, at den afdøde ikke skøttede om „de forbandede,
lange pibekraver (ruer), de store, hængende buge“ og anden sådan
overdådig dragt (billedet på næste side).63
Inden det 16. århundredes udløb nåede man til den form for knæ
bukser, der i de følgende to århundreder skulle være den herskende.
Hermed var deres overvægt sikret. Siden da har benklæder udgjort
en overalt anerkendt, nødvendig bestanddel af den europæiske
klædedragt. Kun i Skotland forsøgte den keltiske stamme en lidet
betydende modstand til gunst for deres gamle klædebon, skørtet.
Renæssancen gennemførte knæbukserne som synlig beklædnings
genstand, fælles for det kultiverede Europa. Det næste store udslag
af de nye folkeslags ånd, den franske revolution, forlængede dem
fra knæet ned til foden.
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Der kendes vistnok ingen danske portrætter, hvor modellen fremstiller
sig med „gåsemave“, så denne mode har næppe haft nogen stor udbre
delse i Danmark. Det gengivne billede forestiller en nederlandsk officer.
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Henimod år 1900 viste knæbenklæderne sig atter som „sportsdragt“.
En følge af benklædernes gennemførelse i det 16. århundrede blev
brugen af lommer. Tidligere havde man båret, hvad man ønskede
at have hos sig, i en pung eller pose, der hang ved bæltet, gerne på
højre side. Men da nu benklæder som yderdragt blev almindelige,
fandt man på at anbringe et gemmested i dem. Ideen var ikke helt
ny, for så vidt man i Frankrig alt fra det 11. århundrede kan påvise
en kjortel med lomme, og sådanne findes, om end meget sjældent,
omtalt i den senere middelalder. Men lidt efter midten af det 16.
århundrede blev det almindelig skik og brug at have lomme. De
runde, udstoppede bukser var som skabt til slige bekvemmelighe 
der. Udvendigt kun lidet synlig, dannede lommen her om somme
ren en kærkommen luftspalte mellem det meget krølhår, om vinte
ren en lun lille rede for forfrosne fingre. Intet under, at de hurtigt
trængte igennem.
Men næppe blev lommerne almindelige, førend man opdagede,
at de var i høj grad farlige. Nu kunne jo enhver uden at vække
mistanke komme en nær på livet og så pludselig trække en dolk
eller pistol op af lommen og gøre det af med en. Og hvo i alverden
var nu mere i stand til at se, hvem der var tyven, når denne ikke læn
gere behøvede at gå med kosterne i hånden, men straks kunne for
putte dem i disse hemmelige kældere! Af disse grunde rejste der sig
da en storm mod lommerne. I Tyskland nøjedes man med at ud
skælde dem for „tyveposer“ (Diebsäcke). I Frankrig blev det ved for
ordning af 1563 ligefrem forbudt at bære lommer af hensyn til fa
ren for snigmord.64 De miskendte lommer tyede under disse for
hold for en stund til ærmerne, indtil det endelig blev dem tilladt
at vende tilbage til deres hjemsted, benklæderne, som de siden ikke
har forladt.
Det er rimeligt nok, at de samme svingninger i betragtningsmå
den, der fandt sted i det øvrige Europa, har haft deres tilsvarende i
Norden. Vi er imidlertid ikke nu i stand til at påvise dem i det en
kelte. Vist er det kun, at lommer tidligt blev almindelige heroppe.
År 1589 omtales de i Helsingør som noget dagligdags, der ikke
trænger til nærmere forklaring: „Tyven bekendte,“ hedder det i sta
dens tingbog, at han så vippen af pungen hænge uden for buk
serne på Johan Frederiksen, og som Johan skulle gå ud af en dør,
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Den skildring, Troels-Lund giver af klædedragtens udvikling i det 16.
århundrede gælder samfundets toneangivende kredse, dvs. kongehus,
adel og storborgerskab. Men man bør ikke glemme, at disse kredse kun
omfattede en meget lille del af befolkningen. Almuen - bønderne på
landet og byernes underklasse - lod sig aldrig afbilde i repræsentative
malerier. Kun sjældent fandt de vej til billedkunsten; men det er dog
sket i dette titelblad til Jakob Ulfeldts jordebog (se billedtekst side 67).
Bønderne pløjer og sår. De bærer høje hatte, som moden kræver det. De
synes endog at have små pibekraver. På kroppen bærer de imidlertid kor
te kofter og på benene lange bukser. Begge disse klædningsstykker er af
ældre oprindelse. Lange bukser synes således at stamme fra jernalderen,
og de brugtes mange steder i Europa ned i nyere tid, men altid af al
muen - aldrig af overklassen, der fra det 16. århundrede til ca. 1800
alene gik med knæbukser. Under den franske revolution blev de lange
bukser derfor et symbol på opgøret med det gamle regime.
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så samme tyv sin lejlighed og listede pung og penninge af bukserne.“65
Interessant er det at lægge mærke til, hvorledes man i de forskel
lige sprog kom i nogen forlegenhed med, hvilken benævnelse man
skulle give lommerne. I reglen synes man at have foretrukket at
lade dem arve navnet efter den frit hængende beholder: „pung“,
„pose“, „taske“, der tidligere bares ved bæltet. På fransk og engelsk
kaldte man således en lomme for „pung“ (fransk: poche, engelsk:
pocket), på hollandsk for zack, på tysk for Tasche. På dansk kaldte
man dem først for „taske“.

Mange, der lå i skarn og aske,
de havde nu guld og penninge i taske,
hedder det i et skuespil fra det 16. århundrede,60 og i en mængde
ordsprog er denne ordets tidligere betydning bevaret. Senere trængte
den, vistnok fra Italien stammende, benævnelse „fik“ igennem, der
endnu benyttes i Sverige og det nordlige Norge. I Danmark og det
sydlige Norge derimod sejrede den lune, hyggelige benævnelse:
„lumme“. Hvor varmt der kunne være i en sådan synes at fremgå af
de nu forældede tillægsord: „lummebagt“, „lummestegt“. Disse
tabte sig, og større kølighed indtrådte, da lummerne udvandrede
og efterhånden befolkede også trøje, frakke, vest. Herved blev både
lyd og lukke mere åbent. Lumme blev til lomme. Den hele udvik
ling fra det 16. århundrede til vore dage er tydeligt gengivet i be
nævnelsen på dem, der ville slige gemmer til livs. Hvad man op
rindelig kaldte en „taske“- eller „pung-snider“ blev siden til en
„lumme-søger“, i vore dage: en „lommetyv“.67

6
Når man nu overser det lange tidsrum, lige fra oldtiden indtil
midten af det 16. århundrede, i hvilket hoserne uafbrudt og så godt
som uforandrede har tjent til beklædning, så undres man uvilkår
ligt over kulturudviklingens langsomhed.
Thi de frembød store ulemper. Først og fremmest var de ikke
beregnet på at skiftes. Som ethvert andet yderklædningsstykke brug21 Troels-Lund. 2
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te man dem så længe, til de blev aflægs. Og beholdningens ringe
størrelse viste noksom, at det ikke var hensigten at lade dem holde
hviledage. Hvor vi kan kontrollere det, gik der lange tider hen,
stundom år imellem, at vedkommende anskaffede sig nye hoser;
og altid var det kun et, højst to par ad gangen.08 De uformuende
skolebørn i Sorø, der nød kongeligt underhold, var gunstigt stillede,
for så vidt de erholdt to par hoser om året, et par tykke ved mik
kelsdag, et par tynde ved pinsetid. Gustav Vasa og hans børn havde
hver især lige så mange hovedbeklædninger som hoser.69 Peder Oxe
ejede til seksten kjortler kun syv par hoser eller rettere strømper,
som de på hans tid var gået over til at kaldes.70 Endnu langt ind i
det næste århundrede lader sporene sig forfølge. Ingeborg Rosenkrantz, død 1636, efterlod sig således i alt tretten par handsker,
men kun fem par strømper.71
Foruden denne store ulempe havde de en anden, der heller ikke
var ringe. De sluttede ikke fast til benet, men var lavet af svært stof,
der, da det ikke var elastisk, måtte have omtrent samme vidde over
alt. Dette stødte dog kun synet. Men det umagelige stof havde des
uden sammensyninger, hvor folderne af skønhedshensyn vendte ind
ad. Som en pind langs foden skar og gnavede disse, når man bevæ
gede sig.
For varmens og holdbarhedens skyld var det især to slags stof, der
anvendtes til hoser: klæde og læder. „Halvanden alen engelsk [klæ
de] til et par hoser“ er et stående udtryk i det 16. århundrede. Fra
kongen og dronningen til de lavest stillede gik alle med klædesho
ser, om end naturligvis af forskellig finhed.72 Ser vi til udenlandske
forhold, f. eks. til Skotland, så gentager det samme sig. I Maria Stu
arts regnskaber fra lidt efter århundredets midte er det en stadig
udgiftspost: to alen skotsk klæde til hoser til dronningen.73
Kun ved enkelte, festlige lejligheder brugte man hoser af fløjl
eller silke. Herluf Trolle efterlod sig således et par fløjlshoser, Pe
der Oxe nogle af silke.74 I november 1559 fik den gamle Gustav
Vasa sig syet et par af silkeatlask.75 Det var mest kvinder, der kun
ne bruge dem af så sart et stof. De fleste bekendte damer fra år
hundredets midte besad flere par sådanne, især af rødt fløjl. Mænd,
der måtte være forberedt på at bære dem udækkede i regn, fore
trak i reglen selv til fest det mere hårdføre klæde.
Til vinterbrug eller i dårligt vejr var intet så hensigtsmæssigt
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som læder. Læderhoser brugtes både af mænd og kvinder. Gustav
Vasa besad den efter datidens forhold storartede forsyning af ikke
mindre end 35 par læderhoser.76 Andre nøjedes naturligvis med
langt mindre. År 1548 hører vi tilfældigt, at dronningen af Sverige
fik hoser af rådyrskind.77 I sommeren 1556 fik de danske prinsesser
røde læderhoser.78 Udgiften til „hoseskind“ var i årets løb ikke rin
ge, hvor mange skulle forsynes. År 1563 betaltes f. eks. ved det
danske hof 1720 kroner for hoseskind og sadelmagerarbejde.79
Endnu ind i det følgende århundrede træffer vi en gammeldags
husmoder, der holder på, at hendes barn, der skal i Sorø Skole, bør
udstyres med læderhoser.80
Man ville tage fejl, hvis man tænkte sig disse læderhoser i lighed
med et par langskaftede støvler i nutiden. De var ofte af det fineste
skind og aldrig sværtede som nu til dags. Man havde dem i alle far
ver: hvide, brandgule, kødfarvede, røde, rosinfarvede og papegøjegrønne.81 Men hvor smukke de end kunne være, de led af samme
mangel som de klædes. Når de i længere tid havde været brugt,
kunne de ikke med rette kaldes rene, og ulykken var, at de ikke
lod sig vaske.
Den første store forandring heri skete, da omtrent ved århundre
dets midte priserne på linned sank så betydeligt. Det blev da almin
deligt, hvad tidligere havde været anset for en storartet overdådig
hed, som end ikke altid konger tillod sig, at gå med linnedhoser
om sommeren. Fordelene ved disse var indlysende.
Det er interessant at se den iver, hvormed tiden greb dette længe
savnede gode. Kaster vi således et blik på forholdene ved det sven
ske hof 1554, så viser de os Gustav Vasas unge dronning, Katarina
Stenbock, i en sand begejstrings rus over de nye forhold. På Stock
holm Slot udleverede hun otte alen fint hollandsk lærred til at lave
„linhoser“ af til kongen og tretten alen til de „unge herrer“. Da man
kom til Gripsholm i juni måned, tog hun tolv alen til sig selv og
„frøknerne“ til samme brug. I juli måned fik kongen atter ti alen,
frøknerne seks og „lille Magnus“ halvanden alen. I oktober endelig
på Kopparberget udtog hun igen et stykke hollandsk lærred til lin
hoser for sig og frøknerne.82 Et sådant forbrug ville blot et halvt
hundrede år tilforn være blevet anset for en umulighed.
Ganske lignende forhold lader sig iagttage i Skotland. Nogle år
efter kunne Maria Stuart på én gang af 18 alen hollandsk lærred lade
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sig forfærdige omtrent 30 par linhoser, en forsyning, der med korte
mellemrum siden stadigt forøgedes.83
Iveren forplantedes nedefter. År 1582 anskaffede således den unge
Holger Ulfstand sig på sin rejse i Tyskland på én gang 7 par lær
redssokker.84 Fire år efter kunne det bestemmes i fundatsen for
Sorø Skole, at hver af de fattige elever en gang om året skulle have
et par linnedhoser i foræring.85
Brugen af lærredshoser holdt sig endnu ned i det 17. århundrede.
Ingeborg Rosenkrantz, død 1636, efterlod sig sådanne.86 År 1669 om
tales de som fremdeles brugelige i Danmark.87
Der kan næppe være nogen tvivl om, at denne udvikling ville
være endt med, at man havde brugt linhoser ikke blot om somme
ren, men om vinteren tillige under klædes- og læderhoserne. Så vidt
kom det imidlertid ikke. Det opnåede gode krydsedes af et nyt, et
endnu større fremskridt på tilvirkningens område.
Alle de syede hoser led fremdeles af to ulemper, deres mangel på
elasticitet og det umagelige ved sammensyningerne. Begge disse
mangler ophævedes ved det 16. århundredes største opfindelse på
dette område: strømpestrikningen.
Det går med denne opfindelse som med så mange andre. Det, der
først og fremmest undrer, er ikke, at den skete, men at den ikke var
sket længe før. Strikning havde været kendt i århundreder. Allerede
i det 12. århundrede strikkede man i Frankrig handsker; senere
strikkede man også huer. Og dog gik der tre hundrede år hen, førend
man fandt på det tilsyneladende så simple, at tilvirke hoserne på
lignende vis.
Tre lande kæmper om æren af at have opfundet strømpestrik
ningen: Italien, Frankrig og Spanien. Firenze vides at have be
gyndt på at filere damehoser. Ordet „tricot“, hvormed de strikkede
hoser benævnedes, er uden tvivl af fransk oprindelse. Det første par
endelig, om hvilket historien melder, kom fra Spanien.88 Kort før
sin død (1547) modtog nemlig den engelske konge Henrik VIII fra
Spanien et par strikkede silkehoser, der med rette vakte forbavselse
som noget ganske enestående. Hans søn, Edward VI, ejede ligeledes
kun ét par, også fra Spanien. I Frankrigs historie henlægges indfø
relsen af strikkede silkehoser enstemmigt til år 1559, da Henrik II
under festlighederne i anledning af freden i Cåteau Cambrésis for
første gang optrådte i et par sådanne. End ikke festlighedernes sør-
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Udsnit af Hans Kniepers tapet, der er gengivet i sin helhed side 273.
Dette er Frederik I’s ben; kongens strømper holdes på plads af strømpe
bånd. De ligger stramt om benet under knæet, krydser sig selv i knæ
haserne og er bundet i sløjfe over knæet.

gelige slutning, kongens bratte død, da han under turneringen fik
et lansestød i hjelmens visir, har formået at udviske erindringen om
hin vigtige begivenhed.89
Den af Europas herskere, der imidlertid fik mest betydning for
den nye opfindelse, var dog sikkert dronning Elisabeth i England.
Ikke blot var hun, så vidt vides, den første kvinde, der bar strikkede
hoser, men hun gjorde tillige alt for at gøre opfindelsen så frugt-
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bringende som muligt. I begyndelsen dreves strikningen blot af
mænd. År 1564 udøvedes den således i England alene af William
Rider. Men med stor iver tvang dronningen igennem, at kunsten
skulle læres af mange og fremtidig være en kvindelig syssel. Under
hendes opmuntring begyndte da strikningen, ikke blot med silke
tråd, der ifølge sagens natur altid måtte blive kostbar og kun have
ringe marked, men først og fremmest med uldgarn. Det var en ud
søgt opmærksomhed og det bedste bevis for hendes bestræbelsers
kraft, da man ved hendes indtog i Norwich 1579 ikke sendte hende
blomsterstrøende børn i møde, men havde opstillet en dobbelt ræk
ke småpiger, hvoraf den ene spandt uldgarn, den anden strikkede
uldstrømper.
Dronning Elisabeths bestræbelser kronedes med held; hun til
kæmpede sit køn en ny og rig virksomhed. Havde hendes blik været
endnu videre, ville det kunne være lykkedes hende at føje hertil
grundlæggelsen af Englands maskintilvirkning. Men på dette punkt
lå grænsen for hendes fremsyn. Da magister William Lee i Cam
bridge år 1589 opfandt „strømpestrikkestolen“, en kunstig maskine,
der i et øjeblik kunne strikke flere hundrede masker, var det ikke
blot strikkerskerne, men regeringen tillige, der efter evne søgte at
holde denne nye fare nede. William Lee måtte flygte og tog efter
indbydelse af Henrik IV ophold i Nordfrankrig, der blev hovedsæ
det for Europas strømpetilvirkning.
Opfindelsen nåede til Norden efter pludderhosernes tid. Som
det vil erindres, afløstes pludderhosernes „overtøj“ af virkelige knæ
benklæder. Da altså kunsten kom herop, var det ikke længere nød
vendigt at strikke indbyrdes forbundne hoser, der skulle dække hof
tepartiet. Det var nok, når de blot nåede et stykke op over knæet.
Denne nye form for hoser kaldte man: strømpehoser, 90 eller snart
med det kortere navn, der har holdt sig indtil vore dage: strømper.
Det var dog langtfra alt, hvad der nu kaldtes strømper, der var
strikket. Tværtimod, folk i almindelighed vedblev længe endnu at
have strømperne som i sin tid hoserne af klæde, fløjl, læder eller
linned. Birgitte Gøyes strømpeforsyning f. eks. var år 1565, foruden
de daglige af klæde: et par røde fløjls, et par sorte fløjls, et par sorte
damaskes og et par af „setteni“ (en slags silketøj).91 Endnu en halv
snes år efter omtales blandt Mette Rosenkrantz’ strømper ikke en
eneste strikket.92 År 1566 fik den lille Frants Gyldenstjerne lavet
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strømper af læder.93 1577 fik Arild Huitfeld syet et par af klæde
for 3 daler.94 År 1605 bestemtes, at de fattige skoledrenge i Ribe
skulle have deres strømper af låddent fåreskind.95 Linnedhoser
holdt sig som ovenfor omtalt til langt ind i det 17. århundrede.
Men det nye var der dog. Den form for strømper, der skulle for
trænge alle andre, banede sig langsomt, men sikkert vej. Det første
par strikkede strømper, der vides at være kommet til Norden, an
skaffedes betegnende nok af Erik XIV i Sverige. År 1559 var silke
strømper for første gang kommet til syne i Frankrig, år 1562 kunne
Erik XIV optræde deri i Sverige; det måtte siges at være meget
godt fulgt med. Selve disse få år havde imidlertid været nok til at
skabe konkurrence i tilvirkningen og derved synkende priser. De
første strikkede hoser havde været kostbarheder. Nu kunne strikke
de strømper leveres til 60 kroner parret. Kongen anskaffede sig også
straks fire par.96
Adelen i begge lande fulgte efter. Peder Oxe synes således at ha
ve ejet strikkede strømper, det samme gælder om Pontus de la Gardie. 97 Om den anseelse, som strikkede strømper nød, får man et
begreb ved at læse et brev af 1586 fra Johan III til Grev Brahe.
Blandt andre vigtige hverv, som kongen pålægger ham, er også det
at skaffe et par af de bedste silkestrømper, som doktor Theophili
broder skal have bragt med til Sverige.98 Endnu i året 1626 fik en
mand i Helsingør ti daler til låns på et par silkestrømper.99; - Der
imod hører vi i Norden intet til den form for galanteri, der i Fran
krig bød altid at overlade sin udvalgte først at gå nogle dage med
det nye par silkestrømper, førend man selv drog dem på. Strikkede
uldstrømper trængte igennem i Norden samtidig med dem af silke.
Man havde tidligere gjort forsøg på at „knytte“ korte hoser, sokker,
som de kaldtes, af groft uldgarn. Men denne højst ufuldkomne til
virkningsmåde ophørte af sig selv, da strikningen blev almindelige
re. Den sidste gang, „knyttede sokker“ vides omtalt, er år 1566, da
en dansk adelsmand under krigen skrev hjem til sin hustru om at
sende ham et par sådanne til lejren.100 At „knytte“, kniple og sprän
ge (brodere) havde før været den kvindelige ungdoms næste fag,
når det begyndte at gå flinkt med syningen.101 Nu føjedes hertil
et nyt, det at strikke eller, som man gerne kaldte det, at „binde“.
„Den 23. august 1587 fik jeg brev fra min søster Kirstine med et
par strømper, bundet af garn ferdit [helt færdige], Gud være med
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hende!“ skriver en fattig student i sin dagbog.102 En sådan gave
var større, end vi nu tænker os, thi også uldstrømper vedblev år
hundredet ud at være mærkeligt dyre. Endnu i året 1596 var den
stående pris i Stockholm, og vel altså i hele Norden, for et par uld
strømper 8-12 kroner.103
Vil man have en tydelig målestok for den opsigt, som de strikke
de strømper vakte ved deres fremkomst, og den magt, hvormed de
gjorde sig gældende, behøver man blot at lægge mærke til enkelte af
deres virkninger. Her som altid førte moden hurtigt til overdrivelse.
Det viste sig allerede i selve de nye klædningsstykkers antal. Vor tid,
der er vant til ganske anderledes høje tal på disse områder, har ikke
ret nogen følelse af, at forholdet forandredes. Datiden derimod så
med betænkelighed, at den gammeldags tarvelighed, der året rundt
havde kunnet nøjes med et og samme par hoser, nu afløstes af en
farlig lyst til afveksling, for hvilken tre, fire, fem par strømper ikke
var for meget.
Mere iøjnefaldende for os er imidlertid en anden form for over
drivelse. Arm- og benbeklædning havde hidtil så nogenlunde holdt
skridt sammen. Men nu var strikkede strømper blevet indført for
benenes vedkommende; de måtte da bringes i anvendelse også for
armenes. Forsøget udførtes virkelig i begyndelsen af det 17. århun
drede. Ligesom benbeklædningen endte i strømper og sko, således
endte nu også armbeklædningen i „håndstrømper“ og „håndsko“
(handsker). Ingeborg Rosenkrantz efterlod sig ikke mindre end ni
par „håndstrømper“, medens hendes forsyning af fodstrømper kun
udgjorde fem par.104 År 1611 måtte Christian IV betale en ikke ube
tydelig regning for modtagne nathuer, „håndstrømper“ og „støvle
strømper“.105 Moden synes atter at have tabt sig efter en snes års
forløb.
Men hvad der ikke tabte sig, var lysten til de strikkede fodstrøm
per. Der måtte da sættes en stopper for det stigende forbrug, og fol
ket belæres om, hvem sådanne strikkede strømper var bestemt for.
Her møder os det mærkeligste udtryk både for den vakte bevægel
se og for, hvorledes denne tog sig ud, set med tidens øjne. Efter at
man i Tyskland oftere havde gjort forsøg på at hæmme uvæsenet
ved forordninger,106 skred endelig Christian IV til år 1636 for her
tugdømmernes vedkommende at udstede forbud mod brugen af
strikkede strømper. Fremtidig måtte ingen uadelig kvinde gå med
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Sofie Brahe (1588-1659) som fjortenårig. På hovedet bærer hun en perlebroderet hue og i hånden holder hun et par handsker med lange, bro
derede kraver. I renæssancens portrætkunst søgte man nok at gengive
modellens individuelle træk, ligesom gengivelsen af klædedragt m. v.
var realistisk; men malerne arbejdede alligevel efter ganske bestemte
skemaer, som blev overholdt nøje. I en periode var det f. eks. et krav, at
den portrætterede skulle holde et par handsker. En overgang blev utal
lige kvinder afbildet med en sammenfoldet vifte i hånden. (Maleri på
Ryegård, L. Larsen fot.).
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silkestrømper. Borgmestres og råds hustruer og døtre skulle som
særlig ære have lov til at bære uldstrømper, men koner og døtre af
simple borgere og håndværkere måtte under ingen omstændigheder
understå sig at bære strikkede strømper.107
En beklædningsgenstand, der århundredet igennem havde været
underkastet de samme svingninger som hoserne og strømperne, var
strømpebåndene. Ved århundredets begyndelse forrettede de deres
tjeneste i det skjulte under kjortelen og fastholdt prunkløst hoserne
under knæet. Det var denne tarvelighed, som Gustav Vasa senere
forgæves søgte at kalde tilbage, da han som gammel af sparsommelighedshensyn begyndte at gå med strømpebånd af „kartek“ i stedet
for af taft.108 Men da benbeklædningen blev fuldt synlig, rykkede
hosebåndene op til højere værdighed. I virkeligheden var de slet
ikke mere nødvendige, for så vidt de lange hoser jo måtte fastgøres
ved hofterne. Men som smykke kunne hosebåndene tage sig ud, og
de udvikledes hurtigt til sirligt bundne sløjfer og rosetter, helst af
silke og forsynet med gyldne spænder.
Da strømperne indførtes, voksede båndene på ny i betydning.
Dette lå ikke blot i, at strømperne var korte og altså måtte fastholdes
ved knæet, men brugen af de strikkede strømper havde lært at stille
store fordringer til benbeklædningens glathed. „Stramt som skindet
på en tromme“109 skulle strømpen slutte om benet, hvad enten den
var syet eller strikket, og dette kunne kun opnås ved hjælp af strøm
pebåndet. Mod århundredets slutning indførtes da meget brede og
kraftige strømpebånd, der som en slags bind om benet på én gang
skjulte strømpens begyndelse og forsvarligt fastholdt den. En sådan
størrelse medførte nødvendigt forøget udsmykning. I England var
strømpebåndene gerne pyntet med metaldupper og spidser, hvorfor
de også hos Shakespeare benævnes points. „Hans points gik op, ned
faldt hans hoser.“ Denne mode synes dog ikke at have nået Norden.
Først ind i det 17. århundrede tabte strømpebåndene atter i om
fang og betydning, da man begyndte at ombinde benet og fastgøre
strømpen ved hjælp af knæbuksernes nederste rand.
Den yderste fodbeklædning i det 16. århundrede var af navn den
samme som i nutiden: sko og støvler. Nærmere set spillede disse
imidlertid en ringere rolle end nu til dags. Fra oldtiden af havde
man været vant til at betragte det yderste lags betydning blot som
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Troels-Lund kan meddele, at man i England pyntede sine strømpebånd
med metaldupper. Denne detalje af et maleri - forestillende Christian
TV’s yngre broder hertug Ulrik - viser, at det faktisk også var tilfældet
i Danmark. (Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.).
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den at dække fodsålen, tage mod det værste slid under gangen. Op
stået af sandalen var det ikke alene sprogligt, at skoen hos enkelte
af de indvandrede folk betegnedes som en blot sål (sko: fransk=
soulier, af solea sål). I virkeligheden var den middelalderen igen
nem ikke stort mere.
Dette stemte vel med den øvrige benbeklædning. Inden for skoe
ne bares jo hoserne, af tykt stof, klæde eller læder; de måtte i regn
og dårligt føre skærme fodens overdel, tjene som en slags overlæder.
Idet skoens rande således kun gik svagt op om fodens sider, blev
det nødvendigt at fastholde dem under gangen ved bånd omkring
anklen, skoremme eller skotvinger, som de kaldtes.
Denne form for sko svarede omtrent til de på Færøerne endnu
brugelige og anvendtes, som modstående billede viser, i det 16. år
hundrede endnu også stundom af landets øverste. De havde den
store fordel at kunne laves af enhver, der blot havde et stykke skind,
en kniv til at stikke huller med, og snor til remme. Men hvor lette
de end var både at lave og at gå på, hvor stærke og hensigtsmæssige
de end i mange henseender kunne være, så led de dog af to følelige
mangler. De dækkede ikke foden synderligt mod væde fra oven, og
de var ens for alle, lod sig ikke rigt og pynteligt udstyre. Både folk,
der skulle færdes dagen lang i søleføre, og de, der ved fest kunne
ønske at sætte bedste fod frem, iførte sig da gerne anden slags skotøj.
I Danmark hjalp landarbejdere og købstadalmuen sig til daglig
med de solide og varme træsko. Men sådanne brugtes dengang så
lidt som nu i Sverige og Norge.110 Og det var naturligvis kun rent
forbigående, at moden i Norden som i det øvrige Europa omkring
år 1400 en kort stund gjorde trætøfler til fornem påklædning. De,
der middelalderen igennem ville vise sig festklædte efter fattig
lejlighed, anvendte da den nærliggende fremgangsmåde: på foden
at drage dobbelthose. Det var vistnok den ydre fodhose af læder, der
af folkets flertal i Norden især hædredes med navnet „sko“, men af
det forfinede mindretal, i Danmark i det mindste, senere betegne
des blot som „bondesko“.111 Den udmærkede sig fremfor den ovenLudvig Munk - død 1602 - opførte den prægtige hovedbygning på Nørlund (se billedtekst side 183) og var statholder i Norge. Foruden en
pragtfuld, hermelinskantet kappe bærer han på dette portræt de sandal
lignende sko, Troels-Lund omtaler i teksten. (Maleri på Rosenborg.).
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Denne sko, som har snørelidse i siden, er fundet i Strängnäs’ domkirke
og formodes at have tilhørt biskop Kort Rogge, død 1501. Bispernes
embedsdragt var navnlig i slutningen af middelalderen overdådigt smyk
ket med påsyede perler og ædelstene, broderier m. v., og det gjaldt alt
fra den guldskinnende bispehue til de ofte purpurfarvede sko. (ATA fot.).
nævnte bindesål ved at have fodens form, dække den helt og ikke be
høve bånd. Den svarede til nutidens galoche. I middelalderen, i
de lange klæders tid, var den vistnok ofte blevet brugt til også at
stikke en bar fod i, i det mindste om sommeren, når til højtid dob
belthose blev for varm.
En meget forfinet udløber af denne art sko, udstyret med solide
såler, snørehuller på siden og broderi foroven, vides stundom at ha
ve været anvendt af den fornemste gejstlighed i middelalderen.
Sådan varm fodbeklædning egnede sig også særligt for ældre, der
timevis om vinteren skulle sidde eller stå på et fliselagt gulv i en is
kold kirke. Det her ovenfor gengivne pragteksemplar har tilhørt
biskop Kort Rogge (f 1501), der genopførte den afbrændte dom
kirke i Strengnäs.
Men når det var fint og hensigtsmæssigt at drage dobbelthose blot
på foden, så måtte det da være endnu finere til fest at møde med
hele to par hoser på. At dette virkelig har været skik blandt bønder
i Sverige kunne synes at fremgå af nogle af de fortræffelige folke
livsbilleder, hvormed maleren Mester Albert fra Stockholm om-
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kring år 1500 har smykket kirker, især i Uppland. På et af dem, i
Husby Sjutolfts Kirke, har man malet Kristi fødsel og hyrdernes
dans af glæde på marken. Hyrderne, der selvfølgelig er klædt som
svenske bønder på Mester Alberts tid, danser omkap med gederne
til sækkepibe. De er højtidsklædte, iførte to par hoser. Og - et træk,
der sikkert viser malerens virkelighedstroskab - næsten alle har de
ladet det ydre par glide ned, så at man kan se, at de også har to par
på. Hvad glæde var der ellers ved det?
To par hoser på, et indre og et ydre. Måtte man så ikke kalde det
ydre par for støvler? Ja og nej. Det var ikke støvler i nutidsbetyd
ning, men kun deres forløbere. Støvler i vor forstand af ordet blev
egentlig først til i det 16. århundrede.
Allerede selve navnet støvle (Stiefel, af æstivalis: sommerlig) pe
ger hen på en oprindelse og brug forskellig fra nutidens. De brugtes
hidtil kun af fornemme folk som et luksusstykke, en slags sommer
overtræk til skærm for lyse hoser på jagtture eller ved dans i fug
tigt græs. Det er højst sandsynligt, at det var sådanne fine støvler,
der havde givet anledning til den skik, vi nys så for Sveriges ved
kommende, at bønder mødte til fest i to par hoser. De fine støvler
fik en forøget anvendelse hos folkets øverste, da henimod midten af
det 16. århundrede først linhoser og siden strikkede strømper kom
i brug. Over sådanne var det næsten en nødvendighed i regn eller
vådt græs at bære overtræk.
Vi ser da også på portrætter fra det 16. århundredes midte en
stigende tilbøjelighed til at bære „støvler“. Allerede Gustav Vasa
som gammel ses iført sådanne, der hænger i folder som en slags
sokker uden om et par rimeligvis fløjlshoser. Men de til de nye fine
hoser og strømper svarende overtræk standsede ikke, førend de var
nået til at gå helt op over knæet. Som et godt eksempel på disse
elegante „støvler“, der for enhver kender i datiden forrådte, at de
dækkede over noget endnu finere, kan henvises til portrættet på
næste side af hertug Adolf af Holsten. Brugen af disse lange over
træk var - ligesom de årsager, der betingede dem - i stadig tiltagen
det 16. århundrede ud og ind i det næste. Intet under da, at en
nidkær hustru som f. eks. fru Kirsten Lykke nok kunne ønske begge
sine mænd på deres ligsten i Kongsted Kirke udstyret på denne hæ
derlige vis (billedet side 330).
Blev disse overtræk efterhånden næsten en nødvendighed til fest-
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brug, så måtte de blive det endnu mere til krigsbrug. Fra den stund,
man ikke længer som fordum kunne regne med den indre hose som
uigennemtrængelig, men bar den måske af fløjl, silke, linned, ja
strikket, så måtte den, hvor det virkelig gjaldt, dækkes af noget so
lidt. Selv et par hoser af hjemmelavet vadmel eller af klæde, som
man nu i Norden var begyndt mere almindeligt at bruge, måtte
vise sig uholdbare og utilstrækkelige, når man ugevis, ja måske må
neder igennem skulle færdes i opkørt vejpløre, moser og snedriver,
uden mulighed for at skifte eller blot en nat få laserne tørret. Det
blev derfor et stigende krav, til krigsudstyr at være forsynet med
langskaftede støvler. Første gang, vi hører tale herom efter en større
målestok, er i den nordiske Syvårskrig. Da det år 1563 tegnede til et
vinterfelttog, måtte Frederik II lade hæren forsyne med knæstøvler.
Hver skomager i Danmark fik befaling til skyndsomst at sy ti par.112
Lidt senere under samme krig skrev blandt andre Kristoffer Gøye
hjem til sin hustru om at skaffe ham et par langskaftede støvler.
„Lad dem sy over mine egne læster; de ligger i mit kammer, og
kan man skille dem ad bag i hælen, derpå kan du kende dem.“113
Der kan ikke være nogen tvivl om, at de „støvler“, vi ved disse lej
ligheder hører tale om, var støvler i nutids forstand.
Overskuer vi alt, hvad vi hidtil har set om brugen af hoser, sko
og støvler i Norden, så tegner gangen sig tydeligt i den hele udvik
ling fra oldtiden ned til vore dage. Man begyndte med at lade det
indre dække, hosen være det egentlige solide, det, der skulle være af
skind eller læder. Det stærke slid under foden gjorde dog tidligt brug
af særskilte, påbundne såler nødvendig. Denne tilstand holdt sig
temmelig uforandret hos folkets brede lag indtil det 16. århundre
de. Men så lærte man goderne at kende ved at bære magelige hoser
af blødere stof, der tillige tillod at skiftes. Følgen heraf måtte nød
vendig blive, at det svære, beskyttende lag, læderlaget, der hidtil
havde udgjort det indre, hosen, nu måtte forlægges til et ydre lag,
blive til støvlen.

Medens Christian III blev dansk konge, og hertug Hans den Ældre af
Sønderborg vel nærmest var slesviger, følte den tredje af brødrene hertug
Adolf af Gottorp sig stærkt draget mod Tyskland. Han opholdt sig en
tid ved det habsburgske kejserhof, og han fremtræder på dette maleri
som det, han var - en fyrstelig landsknægt. (Maleri på Eutin Slot.).
22 Trocls-Lund. 2
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Ægteskabelig troskab gjaldt alle ægtefæller, tidligere såvel som senere,
når man bestilte sin ligsten eller sit epitafium. På ligstenen i Kongsted
Kirke ses fru Kirsten Lykke med sin første husbond Ejler Gruppe til
Lystrup og den anden Niels Gyldenstjerne til Bjørnsholm.
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Omslaget foregik som sagt i det 16. århundrede. Fra den tid har
læderstøvlen med dens solide sål og hæl tilkæmpet sig en hurgtigt
voksende betydning. I det 17. århundredes begyndelse lagde den
sig endnu først logrende, bredkravet ned, som om den venlig var
villig til at omslutte det hele ben, selv hvor det var tykkest. Så rejste
den sig trodsig, langskaftet op, strittede bestandig videre, indtil den
i begyndelsen af det 18. århundrede, på Karl XII’s tid, nåede sin
fuldeste førlighed. Som en vældig læderbeholder, med lange sporer
bagud og skyklapper foroven, syntes den at sigte efter at gælde for
et selvstændigt befordringsmiddel omtrent mellem båd, bærestol og
karrosse.
Hele Europa blev overvundet. Alle mænd brugte nu langskaftede
støvler, rytterstøvler med en pandedusk foroven, dér, hvor støvlen
mødtes med knæbukserne. Selv da den store, franske revolution hav
de indført et nyt ydre lag, de lange benklæder, holdt de langskaftede
støvler sig fremdeles. Først efter midten af det 19. århundrede måt
te de vige, overvundet af ydre og indre fjender. De lange skafter
viste sig nemlig upålidelige, brød ud og blev selvstændige som gama
cher. Og samtidig sneg det nye stof, kautsjuk, sig frem, gjorde sig
nyttigt både som elastikker og som vandtætte galocher, indil der
af den svækkede, lange støvle snart ikke var stort mere tilbage end
en almindelig sko, blot med lidt høj stævn om vristen for og bag.
Formelt blev dog æren reddet ved den bestemmelse i den foreløbige
fred: at fremtidigt skulle ikke blot mænd, men også kvinder være
iført „støvler“.
Medens støvlen således i dens forholdsvis korte levetid har lært
lykkens ustadighed at kende, har skoen derimod i hele dens histo
riske udvikling bestandig holdt sig nærmere ved jorden. Dens be
skedne opgave var jo også fra første færd blot den at lade sig træde
på. Så længe den som bindesål trofast røgtede dette hverv, var den
hvermand tilpas. Det samme gjaldt delvis endnu, da den som dob
belt fodhose eller som lun snøresko søgte at værne mod væde og
kulde. Men også den fik sin rasetid, hvor den stræbte efter at bli
ve andet og mere. Og også den vistes sluttelig tilbage, beriget med
dyrekøbte, bitre erfaringer.
Skoens rasetid falder i det 15. og 16. århundrede. Medens Norden
senere på støvlens område gladelig gik med til alle overdrivelser,
holdt man sig dengang for skoens vedkommende mere tilbage.
2. 22*
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Jordbund og vejrlig heroppe fristede heller ikke til at vove sig alt
for vidt ud. Dog lod de fleste af besynderlighederne sig til syne også i
Norden.
Skoens første forvildelse foregik i det 15. århundrede, da den an
lagde sig en snabel. Vi har tidligere set, hvor vidt denne mode blev
drevet. Ved det 16. århundredes begyndelse var dog faren væsent
ligt overstået. Men så begyndte man på en ny led. Skoen skulle
ikke løbe ud i en snabel, men tværtimod brede sig, give plads for
fodfingrene, blive til en håndsko. De brede næser gjorde megen
lykke i Norden som andetsteds. De afgiver den dag i dag en påli
delig vejledning ved bestemmelsen af gamle billeders ælde. Moden
herskede nemlig omtrent fra år 1515 til 1550. Man fulgte i Norden
med både til de sko, der kaldtes „andenæb“ og til de såkaldte „ko
muler“. Spidsen af foden var her betydeligt bredere end foden
selv. Til de danske hofsinders dragt for år 1543 var således påbudt
„komuler“. Men herved standsede man, så vidt vides, også i Nor
den. Man gik ikke her som andetsteds med til at lade skoen som en
handske særskilt omslutte hver enkelt fodfinger.
Skoen havde haft snabel og siden anstillet sig som hånd. Hvad
om man nu lod den få palæ-sål og lod den blive til stylte! I Frank
rig, Spanien og Italien var man ivrigt med til dette nye forsøg.
I Frankrig kaldtes disse sko for „patins“ og gjorde megen lykke. I
Venedig synes man dog at have drevet det videst og holdt længst
ud, langt ind i det 17. århundrede. Fordelen ved disse sko var, at
man ved dem kunne lægge en alen til sin vækst. De højeste var vir
kelig en alen høje og kunne jo, for så vidt de brugtes af kvinder, helt
skjules under en lang kjole. Men der hørte megen øvelse til at be
væge sig frit og naturligt på dem.
I Norden holdt man sig tilbage. Man synes her at have haft et
åbent øje for det latterlige ved moden. Det hjalp vist også betyde
ligt, at man ikke for stærkt blev fristet ved eksempel fra Tyskland.
Derimod fulgte man i Norden ivrigt med, da moden kort efter år
1600 bundfældede i brug af høje hæle, der hidtil synes at have været
ukendte. Sådanne høje hæle omtales allerede i de københavnske sko
mageres faste priskurant af 1605. Og snart blev det skik at fremhæve
dem ved iøjnefaldende farver. På en nu forsvundet mindetavle over
borgmester Albert Andersen i Skælskør sås t. eks. denne afbildet
med røde hæle og såler.114
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Der er kun bevaret få dragter - i Danmark overhovedet ingen - fra det
16. århundrede; men det sker ret ofte, at man under udgravninger stø
der på kasserede sko. Af disse fire kan vi udlæse sko-modens udvikling
i det 15. og 16. århundrede. Forneden ses en spids snudet sko af gotisk
type, derefter en sko med høj sål, dernæst et par karakteristiske brede
sko - „komuler“ - fra første halvdel af det 16. århundrede, den ene
med høj hæl. (Nationalmuseet, Lennart Larsen fot.).
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Det punkt, hvor skoene i det 16. århundrede dog måske gjorde de
res dristigste udslag, var hvad stoffet angik. Man havde hidtil været
enig om, at de burde værne hosen mod slid og væde. De havde
derfor været af læder. Men nu brød de nye moder frem, hvorefter
skoene ikke blot skulle være spaltede som den øvrige dragt, men ikke
længer være af læder, men af klæde, fløjl eller silke i strålende far
ver og figurer.
Man tænke sig denne nye skik omplantet på nordisk grund! Fløjls
eller silkesko til værn om silkehoser på vej gennem gadernes møddingevand blot så meget som fra Københavns Slot til Frue Kirke.
Eller mænd og kvinder i slige sko til dans over fugtig eng og skov
bund. Det måtte svuppe i sådant fodtøj og strippe ind ad spalterne,
nogle få øjeblikke efter, at man var begyndt. Hvad hjalp det så,
at man måske redeligt havde forsøgt at gøre sine hoser grønne, når
meget snart alles - både herremændenes og „fruentimrets“ - måtte
siges at være „møjet skidne“.
Men helt tilbage kunne man heller ikke blive i Norden, når både
Tyskland og England var med. Man gik da en mellemvej. Synligst

Johan III - konge af Sverige, død 1592. I broderen Erik XIV’s regerings
tid var Johan hertug af Finland, men engagerede sig her i en selvstæn
dig udenrigspolitik, der vakte kongens mishag. Johan blev fængslet,
siden atter frigivet, og da oppositionen mod Erik i 1568 slog ud i åbent
oprør, var Johan den selvskrevne efterfølger. Ligesom Erik havde Jo
han en stærk vilje til magt og stærke ønsker om at udfolde fyrstelig
pragt. Hans hustru Katerina Jagellonica var polsk prinsesse, og Johan
håbede herigennem at kunne forene Sverige og Polen i en fyrstelig
union. Dette - og så det forhold, at kongen ret åbenlyst lod sig drage
mod katolicismen - medførte ofte et spændt forhold til rigsrådet og til
den bredere offentlighed; men Johan lod det aldrig komme så vidt som
til åbne brud. Han er her gengivet i en rigt broderet dragt og sko med
borter. Fra en spansk gesandt, der førte forhandlinger med Johan om
en eventuel spansk-svensk alliance, ved vi, at såvel de rigt udstyrede
interiører på Stockholm Slot som kongens egen påklædning formåede
at gøre et vist indtryk på en repræsentant for Europas stærkeste og rige
ste stormagt. Spanieren målte alt med øjnene og mente nok, at Sverige
var en alliance værd. Den skrævende, selvsikre Johan III på dette maleri
er altså ikke bare en konge; han er den personificerede statsmagt.
(Gripsholm.).
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var udviklingen naturligvis ved de to hoffer. „En halv alen aske
farvet fløjl til sko til kongelig majestæt“, „en alen grønt fløjl til
sko til min frues nåde“, rødt fløjl til hoser, trøjer og sko til
de unge herrer“ osv. er udtryk hentet fra Gustav Vasas udgifter
i hans sidste leveår.115 De stemmer med tilsvarende fra Skotland:
„Sort fløjl til sko til dronningen (Maria Stuart) og en halv alen
taft til foer“; „en hel alen fløjl til et par sko og et par tøfler til dron
ningen“ osv.116
Både i Danmark og i Sverige gik man vel livligere på, efter at de
unge konger havde besteget tronerne. Men hvad skotøj angik, sy
nes man - i det mindste efter billederne at dømme - at have stadigt
iagttaget et vist mådehold. Selv sådanne sko, som kong Johan III
er iført på billedet side 335, ville i udlandet vist næppe have kun
net gøre fyldest som fuldt moderne. I Danmark synes såvel Frede
rik II som hans broder, hertug Hans den Yngre, at have foretrukket
det bekvemme og hensigtsmæssige for det pyntelige. Vanskeligt vil
man f. eks. blandt datidens portrætter træffe, i forbindelse med en
figur i fuldt moderne dragt, et par sko så gammeldags tarvelige som
dem, hertug Hans den Yngre er iført på hosstående billede. Skønt
oppyntede med gyldne skobånd ville de for en modedomstol næppe
have kunnet bestå prøven.
En af de måder, hvorpå man i Norden søgte uden om de værste
overdrivelser, hvad skoens stof angik, var at lade dem være af fint
skind, der nu tilberedtes og farvedes med stor kunstfærdighed, så
at det endog fik en svag metalglans. En sådan sko kunne efter gade
dåb dog mulig holde tæt, måske blive sko igen, men en lys fløjls
eller silkesko: aldrig. Disse nye, fine skindsorter gik under det fælles
navn: „korduanskind“. År 1560 i februar måned bestilte Frederik II
sig på én gang seksten par sko, hvoraf de seks skulle være af „kor
duanskind“.117 Lignende brugtes også meget af Sveriges dronning,
Karin Månsdatter.118 Hvor yndede korduanskind overhovedet var,
men tillige hvor nær også disse nødtes ud i modens ubesindigheder,
kan ses af de københavnske skomageres priskurant af 1605. Ifølge
denne kunne man få fem slags sko af korduanskind til købs. Selve
Hertug Hans den Yngre af Sønderborg (1545-1622), Frederik II’s bro
der (se billedteksten bind I side 132-133). (Det nationalhistoriske Mu
seum på Frederiksborg. Bengtsson fot.).
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enkeltbetegnelserne viser imidlertid, at heller ikke de alle havde
kunnet holde sig i skindet, men når de sås efter i sømmene gengav
hele udsigtsskalaen fra våd fod til tør fod. De fem slags korduansko
hed: „med indhullede hakker“, „udprikkede“, „med puntlæder“,
„med korksål“ og „med høje hæle“.119 En trøst var det, at udvik
lingen dog nu tydeligt nok gik mod det solidere.
Efter rasetiden i det 15. og 16. århundrede er skoen atter faldet
til ro. Siden hosen helt er afskaffet og afløst af den bløde, men
værgeløse, strikkede strømpe, har det stået klart for enhver, at skoens
hovedopgave var at værne om denne, og at den hverken i form eller
stof kunne have særlige opgaver, der afveg herfra. Fod, strømpe, sko
har siden da haft det jævnt godt sammen. Som ovenfor berørt, er
der henimod år 1900 foregået en stigende tilnærmelse mellem sko
og støvle. Enige i det væsentlige plages de kun begge endnu af det
målestykke, som deres overmænd stadig kræver løst af dem: stor
indvendig, lille udvendig.
Blandt al den megen anden uro og forstyrrelse, som de bevægede
forhold på fodtøjets område førte med sig i det 16. århundrede, var
det ikke en af de mindste, at bittert fjendskab og had opstod mellem
de handlende. I København førte dette til åbenlys fejde. Og ikke
uden grund. Thi det gamle skel var nu ganske forrykket. Tidligere
havde forholdet været klart. En tøffelmager syede og måtte kun sy
tøfler, en skomager kun sko. Og de få, der ønskede sig et par over
trækshoser, de såkaldte „støvler“, henvendte sig naturligvis til en
skrædder herom. Men nu var alt i grænseløs forvirring. Thi hvad
var nu en tøffel og hvad en sko? Grænsen var lige så blød og vigende
som bagkappen på et par fløjls. Den gamle regel: tøfler på hjemme,
sko ude, slog ikke længer til. Mangen hoffærdig kvinde trak nu i sko
fra tidlig morgen, hverdag, selv om hun slet ikke skulle til kirke.
Sko! at sige det kaldte hun dem for. Men hver retsindig tøffelmager
kunne vel forstå, at de ikke var sko, når de manglede skorem. Det
skulle også nok vise sig. Hendes mand var lige godt under tøflen,
og inden månedsdag var de nedtrådte og blot slæber. Nej, nej, skulle
nu alt være sko, så blev jo hver ærlig tøffelmager ikkun en bønhas.
Men forholdet var også det stik modsatte. Selv de fornemste sko,
hvorom de, der havde været gesell i udlandet, vidste så meget at
melde, „styltesko“, var ikke andet end en tøffel på en pæl.
Sejren syntes dog foreløbig at hælde til skomagerne. De fik endog
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bestillingen landet over på de nye knæstøvler til hæren i Skåne. Tøf
felmagerne syntes snart henvist til kun at falbyde deres kram til
spotpris på markeder.
Men høg over høg. Da de nye, fine overtræksstøvler kom i mode,
så henvendte lysthavende sig hverken til skræddere eller skomagere
i Danmark, men til fremmede, der syede både dette og andet fodtøj
fiksere og mere moderne end de danske.
Dette hjalp. De før så uenige tøffelmagere og skomagere sluttede
sig sammen for at bekæmpe den truende fare.120 Men hvad nyttede
det? Disse udlændinge forstod nu engang bedre end de indfødte at
sy kunderne til behag. Man får et indtryk af deres overvægt og ind
flydelse, når man ser selv kancelliet udtrykke sig på halv tysk, hvor
talen er om skomagerarbejde: formedelst hudernes „dyring“, kan
arbejdet ikke gøres „ wolfeiler“.121
For folk med den allerkræsneste smag var dog heller ikke engang
disse tyskere - så lidt som deres danske modstandere i „skoboderne“
- i stand til at arbejde efter ønske. De fineste kunder i slutningen af
Frederik Il’s tid søgte til den hollandske skomager i Færgestræde122
og senere under Christian IV’s mindreårighed, da hans søstre skulle
have udstyr, til den frantzösiske skomager Jakob Ricard.123 De kun
ne sy, så det sad. Og derfor fik de også lov til at blive siddende i fred,
trods alle spektakel- tøffel- og skomagere.

7
Kvindedragtens udvikling i det 16. århundrede var af en ganske
egen, sammensat natur. To modsatte strømninger mødtes og frem
bragte tilsammen et resultat, der på væsentlige punkter var et tilba
geskridt fra det oprindelige.
Den middelalderlige grundregel havde været, at mands- og kvin
dedragt burde være ens. Begge køn bar inderst en skjorte og oven
over denne den fodside kjortel og kappe. Kun de usynlige broge
dannede forskellen mellem de to arter dragt.
Da ved renæssancen mandsdragten frigjordes, skete dette gennem
en forkortning. Det forbillede, der anviste vejen, var trøjen, det be-
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Kvindefigur skåret af Claus Berg. Dragten med de vide, nedhængende
ærmer, det store skørt og det stramme liv med den store udskæring var
højeste mode i århundredets begyndelse. (Nationalmuseet fot.).
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kvemme klædningsstykke, som var skabt af det daglige livs krav,
men indtil da havde været holdt nede som blot underdragt.
Ganske på lignende vis tegnede det til, at kvindedragtens udvik
ling skulle foregå. Også her var skabt et bekvemt understykke: liv
stykket, der egnede sig ypperligt til at antyde noget nyt.
I samklang med mandsdragtens forandring forkortedes da også
kvindeklædningen, det lange slæb afskaffedes. Og efter en hel ny
grundregel, men hensigtsmæssigt og naturligt, deltes det hidtil sam
menhængende klædebon midtvejs i to: livstykke og skørt.
Men her standsede frigørelsen. Det var, som om den nye tids ånd,
forfærdet over sin egen bevægelse, med ét besindede sig og atter til
bagekaldte, hvad den havde skænket.
Det var jo ikke blot et løst og let klædebon, der skulle dannes, men
først og fremmest en dragt til værn for kvinden. Livstykket omdan
nedes da til et stramt korset, skørtet til en stiv kuppel. Og over det
hele anlagdes atter den lange kjortel, nu blot delt på langs, så at den
ikke som forhen behøvede at drages på over hovedet, men som en
mandsdragt lod sig knappe.
Dette er i store træk det 16. århundredes udvikling. Hvad renæs
sancen gav med den ene hånd, tog den atter med den anden. Men
idet den således fængslede kvindefiguren og tvang hele den følgende
udvikling ind i en bane, som selv den franske revolution kun for en
kort stund har vovet at bryde, antydede den dog samtidig to mulig
heder for en kommende befrielse.
Hvert folkeslag greb sin. Af klædebonnets søndring i to: livstykke
og skørt, fremgik en fortræffelig arbejdsdragt. Det er betegnende,
at i så godt som alle Nordens nuværende folkedragter - genklang
af de skiftende moder siden det 16. århundrede - er denne deling
gennemført, skønt den ikke har været synlig i de samme moder ved
deres fremkomst. En hel modsat vej indslog samfundets øvre lag. Fra
den stund, det stive skørt var indført, begyndte de at anlægge mands
dragt derunder.
Den dragt, der ved det 16. århundredes begyndelse var den her
skende, var i flere henseender ret bekvem. Kjortelen sluttede na
turligt om livet, hvor den fastholdtes ved bæltet; fra hoften til fo
den faldt den ned i frie folder. Et fælles gennemgående træk var
den firkantede udskæring i halsen, der hyppigst lod den blot, sjæld
nere dækkedes af et lin. Hos de højest stillede kom hertil endnu
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det lange slæb og de stærkt udvidede ærmeåbninger, der som to sæn
kede vinger hang ned på siden. I denne dragt er kong Christian
den II’s dronning Elisabeth afbildet på det store stenrelief, der en
gang prydede Københavns Slot. Og i samme dragt er hun frem
stillet på det malede portræt, der bevares på slottet Hampton Court
i nærheden af London. Omtrent samme dragt genfindes på et por
træt af hendes samtidige, den franske dronning Claudia (død 1524).
Når man ser, hvorledes denne mode videre uddannedes i århun
dredets første årtier, skulle ingen ane, hvor udviklingen sluttelig
ville ende. Alt gik endnu i retning af det frie og ubundne. Kjorte
len blev bestandig videre om livet, bæltet løsere, folderne rigere for
neden, og samtidig bredte udskæringen sig foroven, så at skuldre og
bryst næsten ganske blottedes. Det er uden tvivl denne dristige
dragt, der endnu ikke var blevet bekendt i Norden, hvortil Erik Valkendorf sigter, når han i sit rørende brev til Christian II med mel
ding om, at han lykkelig og vel er nået med den kongelige brud fra
Holland til Helsingør, udtrykker sig således: Hendes nåde er
vel værd, at I modtager hende godt, thi hun er ædel, vis, dydig og
dejlig. „Men hendes nådes klædebon behager mig ikke vel.“124
Det er samme dragt, som en lidt senere moralist, dog vist med no
gen overdrivelse beskriver således: „For nogle år siden havde kvin
der, jomfruer og piger nedenfor lange, efterslæbende kjortler, men
oven til var de udskårne hart ad til bæltestedet og under brystet.
Det var forargeligt.“125 (billedet side 340).
Man var nået til en sådan yderlighed, at et omslag naturligt måtte
indtræde. Den tilbagegående bevægelse, der nu begyndte, var imid
lertid af et underligt, uklart præg. Tilsyneladende fulgte den mands-

Ved den udvendige trappe op til riddersalen på Københavns Slot stod
to bislagsten svarende til de „bænkeendestykker “ Troels-Lund omtaler
i forbindelse med borgerhusene (se bind I side 364). Den ene forestil
lede kong Hans og var udført af Adam van Düren. Den anden - vistnok
et arbejde af Morten Bussert - forestillede Christian II’s dronning Eli
sabeth. Billedet er aldrig gjort færdigt, idet stenhuggeren ikke har
fuldført våbenskjoldet under dronningen. Man antager derfor, at ste
nen har været i arbejde i 1523, da kongeparret flygtede ud af landet.
Den gengivne dragt kan derfor dateres meget nøjagtigt til begyndelsen
af 1520’rne. (Nationalmuseet).
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dragtens samtidige udvikling. Den lange kvindekjortel blev grad
vis indsnævret og forkortet, midjens folder glattedes ud, og slæbet
svandt ind, indtil sømmen overalt blot nåede jorden. Og samtidig
fandt den velbekendte forskydning opefter sted, idet bryståbningen
lukkedes, alt som slæbet tog af.
Flygtigt set var man altså nu også for kvindedragtens vedkom
mende inde på en retning mod det korte, til legemets form svarende
klædebon. Men tidens ledende kræfter styrede i virkeligheden mod
et andet mål. Dette vil forstås, når vi nærmere betragter datidens

toneangivende.
Den indflydelse, der afgjort var den stærkeste i Europa, var den
spanske. Det var denne stive, kolde, afmålte retning, som kejser
Karl V tilhørte, han, der, da han som tyveårig yngling holdt sit ind
tog i Antwerpen og modtoges med en ejendommelig form for ga
lanteri af stadens skønneste og fornemste jomfruer, alle kun klædt
i tyndt, gennemsigtigt flor, end ikke værdigede dette optog et blik.
Til samme retning hørte hans søn, Filip II, der forbød sin unge
brud, hidtil modens beherskerinde i Frankrig, nogen sinde mere at
veksle sit klædebons snit.
I modsætning hertil stod vel det franske hof under Frants I og
Henrik II, med hele dets lette tone og den nydannede hofstat af
skønne, meget frie kvinder. Men alt Catharina af Medici havde fin
hed nok til at forstå, at en sådan kreds blev dobbelt tiltrækkende,
når den tilsyneladende kun dannede ramme om en sørgeklædt enke,

Da Isabella eller Elisabeth af Habsburg tretten år gammel i 1514 ægtede
Christian II, indgik Europas ældste og fornemste fyrstehus en alliance
med et af de yngste og mindste. Hendes bedsteforældre var kejser Maxi
milian af Tyskland og Ferdinand og Isabella af Spanien. Barndoms
årene var ikke lykkelige. Faderen — hertug Filip den Smukke af Bur
gund - døde tidligt, og moderen Johanne blev sindssyg. Men selv om
hun i de første år af sit ægteskab måtte finde sig i, at hendes husbond
foretrak elskerinden Dyveke, har hun dog opnået et inderligt forhold
til Christian II. Det ældste bevarede danske privatbrev fra en konge er
stilet til hende; Christian giver hende gode råd om hendes helbred.
Hun fulgte ham i landflygtigheden og døde kun 25 år gammel. Der er
noget rørende ved dette maleri på Hampton Court - så alt for tidligt
voksen, så alt for tidligt erfaren, så alt for tidlig død.
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den frie tone dobbelt pikant, når den på skrømt modsagdes af en
streng og tvungen dragt.
I England tålte Henrik VIII ingen spøg på klædedragtens områ
de. Dronning Marias forsmåede kærlighed til hendes mand, Filip II,
var rede til langt større ofre end det blot at påbyde den spanske
dragt. Og dronning Elisabeths aldrende jomfruelighed blev ung på
ny, når et strengt klædebon bestandig mindede om, at den var fri
villigt valgt.
I Tyskland endelig affødte den protestantiske ånd et nyt kvinde
ligt ideal. I bevidst modsætning til den katolske opfattelse tænkte
man sig den ypperste kvinde hverken som den unge, yppige eller
den klosterviede, men som den forstandige, med børn rigt velsig
nede husmoder. Til dette billede af kvinden svarede bedst en lidt
stiv, tætsluttende, ærbar matronedragt.
Ad de mest forskellige veje nåede man da overalt til samme re
sultat. Den korte, tætsluttende dragt burde forsvarligt underbygges,
så at den hverken tillod den alt for frie bevægelighed eller dristigt
aftegnede legemets form.
Intet var i så henseende så hensigtssvarende som de to nye be
klædningsstykker: korset og krinoline.
Ifølge deres oprindelse var disse, ligesom den dragt, de nu skulle
tjene til at gøre stiv, et udtryk for det lette og naturlige. De var kjor
telen delt i sine to bestanddele, livstykke og skørt. Men omtrent fra
år 1520 i Frankrig - lidt tidligere vistnok i Spanien - begyndte man
at gøre dem af meget stift tøj, begge snævre og tragtformigt tilspid
sede mod midjen. Under denne form kaldtes livstykket for „vasquine“ eller „basquine“ og skørtet for „vertugale“, eller som det for
spøg fordrejedes til: „vertus guardien“ □: dydsbeskytter. I fortegnel
sen over den svenske prinsesse Elisabeths udstyrssager (år 1581) er
navnet blevet til: „färdigard“.126 Først ved midten af århundredet
fandt man på ikke blot at lave dem af kanevas eller andet stift tøj,
men tillige at styrke dem med metaltråde og fiskeben. Under for
skellige navne, men i princippet de samme, fandt de især i denne
overdrevne form stærk udbredelse over hele Europa. - Med ind
førelsen af disse to klædningsstykker var kvindedragtens udvikling
i det 16. århundrede afgjort. Alle de følgende moder gik ud fra dem
som det givne og var egentlig kun en videre uddannelse af samme
grundtanke. Herved fik kvindedragten i det hele en fasthed og sik-
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kerhed, der lod den være den toneangivende, stadig nogle år forud
for mandsdragten, hver gang det gjaldt om at finde en endnu mere
stiv og unaturlig form.

Den første følge af korsettets indførelse var tildækningen af den
blottede hals. Kun nødig forlod man her den gamle skik, at have i
det mindste en firkantet bryståbning. Man søgte først at bevare den
ne ved at tildække den med et hvidt, halvt gennemsigtigt lin, så
med en modest, den såkaldte „kolier“, og endelig med en under
krave af fløjl eller klæde. Men ubønhørligt skred udviklingen frem
og standsede ikke, før kjolen helt var lukket og havde skudt sig kvæ
lende op om hals og hage tillige.
Som eksempler på den lange modstand i Norden på dette punkt
kan anføres, at hvide halsklæder til at dække bryståbningen omtales
næsten lige til århundredets midte.127 Med et sådant, om end lille,
hvidt halsdække er den danske prinsesse Anna endnu afbildet, kort
efter at hun år 1548 havde ægtet kurfyrst August af Sachsen (se bil
ledet side 287). Fru Anna Anefeld efterlod sig i året 1550 fire kjoler,
opskåret i halsen.128 Fru Ide Gøye, død 1563, er blevet malet i en
sådan (billedet på næste side). Prinsesse Dorothea af Danmark fik
til sit udstyr år 1561 endnu to „kolier“.120
Det lukkede kjolebryst med den tæt indesluttede hals omgærdedes
foroven med noget nyt, med pibekraven.
Denne synes at være kommet i brug lidt tidligere hos kvinderne
end hos mændene. Også på dette punkt var modstanden langvarig,
thi kun nødig opgav man, hvad man nys havde lært at sætte pris på,
de små, hvide broderede kraver. Tilvirkningen af kniplinger var
opstået omkring år 1500130 og havde snart fremkaldt en levende
begejstring, især hos de adelige kvinder, for al slags kravesyning og
hvidt broderi. Vi kan endnu fornemme denne iver i et tilfældigt
bevaret brev fra hine dage, et skriftligt skudsmål, som den lille
Karine Lykkesdatter fik med sig hjem, da hun år 1529 forlod Ring
Kloster, hvor hun havde gået i skole: „Jomfru Karine har ikke været
her uden et år, og kan hun godt linnedsøm og at gøre halsklæde
kraver med de små „hedensøm“ i render, og véd vel, hvor hun skal
fly det både med åbne gange og andre render imellem. Og kan
hun og vel gøre de edderkoppekraver både små og grove, som hun
kan vel selv sige eder. Og kan hun og virke tre eller fire sinde; dog
2. 23*
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Ide Gøye, gift med Otto Rosenkrantz til Næsbyholm, død 1563. Hendes
kjole er udskåret i halsen, men udskæringen dækkes af den i teksten
omtalte „koiler“. (Maleri på Gavnø, Pacht og Crone fot.).

Margareta Leijonhufvud (1513-51) tilhørte den svenske høj adel og var
allerede trolovet med Svante Sture, da kongen, som kun havde været
enkemand i meget kort tid, påbød hende at bryde trolovelsen og ægte
ham i 1536. De fik ti børn sammen - herunder sønnerne Johan og Karl,
der begge skulle bestige tronen. (Maleri fra o. 1540 på Gripsholm.).
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kan hun ikke vel kruse eller drage på lærred, for hun har ikke
draget uden to kraver; hun har endnu ingen understandelse der
til, før hun fanger mere øvet sig derpå og bliver lidt ældre.“131
Al denne kunstfærdighed måtte nu opgives til gunst for de pibede
kraver, hvor det alene var strygningen, det kom an på. Man lod da
broderiet gå i arv til de nyopfundne lommetørklæder og rettede
sig efter modens bud, hvad kraverne angik.
At pibe disse kraver og de dertil svarende manchetter - „rueforhænder“, som de kaldtes på dansk-blev efterhånden en kunst, hvori
der krævedes megen øvelse for at være mester. Den danske prinsesse
Anna, der var gift med kurfyrst August af Sachsen, kunne ikke få
dem tilpas i sit nye fædreland, men forskrev dem fra sin tante, her
tuginde Elisabeth i Mecklenburg.132 Frankrigs kvindagtige konge,
Henrik III, kom ved to hovedbegivenheder i sit liv, hans bryllup og
hans kroning, for silde til kirken, så at man i den anledning glemte
at synge Te Deum, begge gange fordi han havde travlt med selv at
stive og pibe sin krave, i hvilken kunst han overgik alle samtidige.133
Pibekraverne voksede og voksede, hos kvinderne ligesom hos mændene, i den forholdsvis lange tid af et halvt århundrede. Omkring
år 1600 var begge køn i dette kapløb nået til de vældige „møllestens
kraver“. Pibekravens størrelse danner derfor ofte en af de sikreste
vejledninger, hvor det gælder om at bestemme et portræts alder fra
slutningen af det 16. århundrede. Dog må historikeren også på dette
punkt være forberedt på mangehånde snarer og underfundigheder.
En forøget pibekrave var et gode, som, om end man selv var død,
dog ens portræt kunne opnå ved omsorgsfulde efterlevendes hjælp.
Et eksempel på sådan efterhjælp afgiver måske de svenske dron
ningers portrætter i samlingen på Gripsholm. Af Gustav Vasas tre
hustruer bærer her den anden dronning, Margareta Leijonhufvud
og den tredje, Katarina Stenbock, hver især en pibekrave, der sva
rer til deres tid, altså en mindre og lidt større. Men mærkeligt
nok har Gustav Vasas første dronning, Katarina af Sachsen-Lauenburg, der døde allerede 1535, en pibekrave af en størrelse, hvortil
man først langt senere nåede. Denne besynderlighed synes kun
naturligt at kunne forklares på én af to måder. Enten forestiller
portrættet slet ikke den person, efter hvem man har givet det navn.
Til dette resultat er en kyndig svensk gransker for nylig, om end
ad anden vej, nået.134 Eller også er portrættet selv ægte nok, men
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Katarina Stenbock blev Gustav Vasas tredje dronning. Hun var op
vokset på Stenbock’ernes gård Torpa i Västergötaland (se billedtekst
side 215), og var kun femten år, da kongen kom for at fri til hende. Han
var da midt i 50’erne og virkede næppe yngre end sine år - tværtimod.
Hun var en dygtig og energisk husfrue, der vel snarest måtte fungere
som sygeplejerske for den alderdomssvækkede, vrantne monark. Hun
overlevede ham i mere end tres år.
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velvillige efterlevende har her hædret den hedengangne kære ved
at lade hendes pibekrave følge med moden. - Omkring år 1600 bar
altså alle - både levende og de velplejede blandt portrætterne pibekraver af et umådeligt omfang. Man mene om denne mode,
hvad man vil, én ting vil sikkert alle være enige om: den tog sig
bedst ud, set forfra. Thi bagtil var det allerede nu nødvendigt at
underbygge pibekraven for at give den rejsning. Selv om man
nemlig stivede og pibede den nok så trofast, var det umulig at hin
dre den i på grund af dens egen vægt at svuppe på ryggen under
gangen. Og kom man i blæst og skulle bruse imod, blev vinden
let den stærkere og tog bruset af den, så at den sank ned som en
almindelig papirskrusedulle om yderstumpen på en bedekølle.
Nej, den krævede støtte bagtil for at vise sig, som hvad den var:
en hvidlig stråleindfatning om et himmelsk åsyn. Men bagfra
set kunne den vidjekurv, der bar hele den himmelske tilsyneladelse,
hvor sindrigt et stillads den end var, umuligt tage sig ud til sin for
del. - Som så mange andre mangler, så man imidlertid denne ikke
hos sig selv, men kun hos andre. Pibekraverne gik videre. Her be
gyndte dog mændene for en del at falde fra. Det praktiske livs krav
og hindringer blev for mange. Men kvinderne holdt kækt ud, båret
af bevidstheden om, at udlandet gik i spidsen. Pibekraverne gjordes
endnu længere og forsynedes med kniplinger langs yderkanten, så
at der uden om mundingerne af kravens dobbelte piberække stod
endnu en krans af fældede „spitzer“. Billedet side 354 viser et ek
sempel på denne mode i Danmark.
Men det var, som så ofte ved moder, netop disse „spitzer“, der
Katarina af Sachsen-Lauenburg (1513-35) var Gustav Vasas første dron
ning. Hun var datter af hertug Magnus af Sachsen-Lauenburg, et meget
lille nordtysk fyrstendømme, og dog var det vanskeligt at bringe ægte
skabet i stand, for den kronede oprørsleder Gustav Vasa ansås i fyrste
lige kredse for en tvivlsom forbindelse. Katarina var søster til Christian
Ill’s dronning Dorothea, og de to nordiske konger var altså svogre. Gu
stav Vasa betragtede dog ikke Danmark med mildere øjne af den grund.
Det fyrstelige ægteskab gav Gustav en vis anseelse, og Katarina fødte en
tronfølger - den senere Erik XIV. Den meget praktiske, aldeles usenti
mentale Gustav Vasa, der altid lod de døde begrave deres døde, viste
ikke nogen større sorg ved dronningens tidlige bortgang. Han så sig
straks om efter en ny ægtefælle. (Maleri på Gripsholm.).
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En datter af Frederik II. Det er uvist, om det er Elisabeth (1573-1626),
der blev hertuginde af Braunschweig-Lüneburg, eller Anna (1574-1619),
der ægtede Jakob VI af Skotland og med ham besteg den engelske trone
efter dronning Elisabeth I’s død. Frederik Il’s hofmaler Hans Knieper
har afbildet prinsessen med en stor pibekrave, der kantes af stivede
kniplingsspidser. Hendes dragt har to sæt ærmer. Det indre par er besat
med guldagramaner og smykket med broderier. Dertil kommer et ydre,
åbent par, der er besat med sløjfer langs kanten. (Det nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg. Bengtsson fot.).
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I de første tiår af det 17. århundrede måtte Spanien gradvis vige for
de andre europæiske stormagter, og de spanske hofmoder - der bl. a.
omfattede den stive pibekrave - blev fortrængt af mere bekvemme fæ
nomener som f. eks. den nedfaldende krave, der her bæres af den 32-årige
Sofie Rosenkrantz, gift med rigsmarsken Anders Bille. Om ham forlyder
det i øvrigt, at han, når han var iført sin fulde feltherrepragt, fremstillede
sig for hustruen for at sole sig i hendes beundring. I hine tider var herre
moderne i henseende til farver og opfindsomhed fuldt på højde med
damemoderne. Billedet er fra 1637. (Maleri på Gavnø, Bengtsson fot.).
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ophævede den. De pegede udefter, men virkede indefter. Thi sådan
ne kniplinger var jo ifølge sagens natur langt kostbarere end den
pibede krave. Hvorfor så ikke lade denne ophøre med at være pibet?
Som broderet og stivet afgav den en langt finere plantegrund for
kniplingerne. Men hvorfor så ikke lade den hel og holden selv være
knipling? Men var man først nået hertil, så lå det så snublende nær
at lade den uden al stivestads i ædel simpelhed synke blødt ned og
udtrykke, hvad den virkelig var. Hermed var en rundgang afsluttet
i modens spiralbevægelse. De hvide, broderede kraveborter, knip
lingerne, som - nyopfundne - omkring 1530 var blevet hundset af
de stivede piber, jaget væk og til sidst havde måttet tjene som pryd
på en uhyre pibekrave, de samme kniplinger lå nu, knap 100 år
efter, da de stive, strittende kraver efter alle overdrivelser til sidst
var klapset sammen, som en fin, udsøgt prydelse, dækkende hele
brystet, skjulende alle fordums smykker. Billedet på foregående side
viser, hvor smukt disse store nedfaldende kniplingskraver - „Chri
stian IV’s kraver“, som man i Danmark kalder dem - kunne tage sig
ud, og hvor grundigt de afløste fortidens overhængning med metal
smykker.
Med hensyn til hals og krave var ved midten af det 16. århundrede
opnået alt, hvad man kunne forlange i retning af stivhed og an
stand. Men brystet lod endnu en del tilbage at ønske. Det var åben
bart upassende, om man endnu trods korsettets tryk kunne skelne
barmens hvælving. For at hindre dette, anvendtes to midler. Kor
settet gjordes så højt og stramt foroven som muligt. Og dernæst vat
teredes der stærkt overalt, hvor der manglede fylde, så at figuren
fik lighed med et solidt strygebræt. Intet er måske et bedre bevis for
den franske prinsesse Elisabeths smag, end at hun, tvungen af sin
mand, Filip II af Spanien, til aldrig at fravige dette snit, dog for
stod at forme det til et tiltalende hele.
Armene havde hidtil bevaret en vis frihed. Men i og for sig var
det jo lige så anstødeligt at vise disses form som brystets. Når man
betænker, at det lige fra romernes dage indtil den franske revolu
tion aldrig har været mode for kvinder selv ved den største fest
at have blottede arme,135 vil man lettere forstå den iver, der greb
datiden, for også at skjule disses form. Det kunne ske ved at ud
puffe dem behørigt. Og intet var her naturligere end at anbringe
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Hertuginde Elisabeth af Sønderborg, hertug Hans den Yngres første
hustru, med pufærmer (se bind I billedtekst side 132-133). (Chr. Peter
sen fot.).
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et til korsettet svarende stykke på hver arm, behørigt udspilet med
fiskeben eller metaltråde.
Sin yderlighed nåede denne mode kort efter århundredets midte.
I stedet for de tidligere glatte ærmer med kun halvt skjulende over
kjortelærmer eller de lagvis indsnørede former indførtes nu rene
gevækster, især på skuldrene, hvor de lettest lod sig anbringe uden
helt at hindre armens bevægelighed. Billedet på foregående side vi
ser hertuginde Elisabeth af Sønderborg med sådanne udpuffede
skuldre.
Der var dog også en anden - om man så vil: mere ærlig - vej at
gå. Det var med forsæt at fremhæve, hvor tynd, grim og stilket en
tingest dog egentlig en kvindearm i virkeligheden var. Den skulle
umuligt kunne bringe noget hjerte i brand. Denne vej synes man
fortrinsvis at have indslået i Danmark. Efter portrætterne at dømme
rummede de danske kvindeærmer fra 1570 til henimod år 1600 kun
lutter ærbare magre knækstilke. De ligner en sum af mislykkede,
sorte og hvide pølser, som man i slagtetiden for løjers skyld havde
forsynet med albueled. Dette gjaldt ikke blot nygifte, små pippip
som fru Birgitte Rosensparre. Armene syntes tværtimod kun at tyn
des og længes ved ægteskab som hos fru Birgitte Rosenkrantz. Selv
alderens fylde nægtede dem sul. Og hos enker snævrede de næsten
uhyggeligt ind for til sidst hos Birgitte Gøye at minde om blotte
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Fra venstre til højre: Birgitte Ro
sensparre, gift med Predbjørn Gyl
denstjerne 1580. Birgitte Ottosdatter Rosenkrantz (1555-1588), gift
med Sten Brahe til Knudstrup. Bir
gitte Gøye, gift med Herluf Trolle,
død 1574. -De i Troels-Lunds øjne
uhyggeligt magre kvindearme var
et modefænomen. Hvor den tidlige
renæssance så idealet i svulmende
former, reagerede man i anden
halvdel af det 16. århundrede med
en forkærlighed for det slanke.
Herimod reagerede man atter i be
gyndelsen af det 17. årh., da fyldig
hed indtil overvægt blev målet.
indre knogler, først med kunst fremdraget af en senere tid ved
hjælp af røntgenske stråler.

Fra hoften og ned førte „vertugalen“ eller krinolinen kommandoen.
Den bestod gerne af kanevas eller senere måske mest af filt, gen
nem trukket med fiskeben eller metaltråde. I Tyskland (og i Nor
den?) kaldte man den i spøg for en klokke, hvilket navn siden bibe
holdtes om det klædningsstykke, der arvede dens plads. Den band
tes oven på korsettet og udgjorde således det underste „skørt“.
Dens hovedbetydning bestod i, at den udspændte de overliggen
de klædningsstykker og således hindrede dem i at aftegne legemets
form. Da det folderige klædebon jo var afskaffet, og kjortelen slut
tede fast og glat om sit indre stativ, fremkom herved en helt ny
måde at syne på, hvor stoffets flade kom til at spille hovedrollen.
Dette stemte vel med tidens vakte sans for „besætning“. Medens
det tidligere havde været kjortelens folder, der gjorde udslaget, frem
kaldtes nu skønhedsindtrykket væsentligt ved det spillende liv af
knapper, sløjfer, bånd og borter, alt det meget „passement“, der
rigt tatoverede den glatte flade.
Her opstod imidlertid et spørgsmål, hvis afgørelse skiftevis delte
Europa i to forskellige lejre. Korrekt burde man jo drive streng
heden så vidt, at kun det yderste klædebon, den egentlige kjole, var
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synlig. Men hvilken farvevirkning kunne man ikke på den anden
side opnå ved at lade overkjolen stå åben, så at inden for dens skindforede eller guldbræmmede kantning en ny kjole viste sig med nyt
farveskær, med ny besætning! Skønt pligtens stemme stadig lød,
bukkede dog de enkelte lande, om end til forskellige tider, under
for denne alt for fristende lagdeling.
Norden var her let at lokke. Dens skønhedsbegreb gik netop i
retning af det spraglede, som jo ad denne vej så let lod sig frembrin
ge. Og Spanien og Frankrig med deres strenge fordringer om fuld
tilknapning lå så fjernt. Kun undtagelsesvis var man da heroppe
helt korrekt. Blot til ridning synes man til stadighed at have an
vendt helt lukket kjole.
Som en følge heraf uddannede der sig da i Skandinavien, lige
som for en stor del i Tyskland, en ny inddeling af kjoler, der gjorde
det dobbelt kostbart at være fuldstændigt forsynet. Man brugte nu
både overkjoler, livkjoler og underkjoler. Overkjolerne deltes atter
i de „vide“ og de „enge“, hine beregnede på at stå åbne lige fra
halsen, disse kun fra midjen og ned. Under en „vid“ overkjole måtte
der nødvendigvis bæres livkjole, under en „eng“ kunne man nøjes
med en underkjole, der enten var et blot skørt eller dog havde et
tarveligt udstyret livstykke, da dette jo ikke kunne ses. Fru Sidsel
Urne havde således tre „vide“ overkjoler, en af sort og en af hvidt
fløjl, en af leverfarvet silke,136 Pontus de la Gardies hustru havde
syv.137 Den danske prinsesse Dorothea fik år 1561 til sit udstyr 6
„vide“ og 18 „enge“ overkjoler samt 14 underkjoler.138 Den sven
ske prinsesse Elisabeth fik år 1581 20 „vide“ overkjoler, 22 livkjoler
og 13 underkjoler.139 Christian TV’s dronning, Anna Katrine mødte
her i landet år 1597 med 20 „vide“ og 14 „enge“ overkjoler.140
Det var andre forhold, end da man ved århundredets begyndelse
havde sin datter rigt udstyret ved at give hende blot en kjortel i
hver af regnbuens farver.
Der var da således åbnet vej for på én gang at vise to kjoler. Men
hvad var der egentlig til hinder for at vise skørtet med? Jo flere
lag, man fik indtryk af, des mere passende blev åbenbart klædedrag
ten. At lade det skørt, der viste sig, være selve den hemmelige gang
kurv, gik dog ikke vel an, da ribberne let kunne syne gennem over
trækket. Man indførte da et særligt skørt over vertugalen, af fløjl
eller andet, beregnet på at titte frem enten forneden af livkjo-
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len eller foran i en lille, åben split. Herved fremkom endnu en ind
deling af kjolerne i de lange og de „stakkede“, de opskårne og de
uopskårne. Betegnelsen „de opskårne“ var særlig vildledende, da
den både kunne betegne, at kjolen ikke var højhalset, og at den
havde en split forneden.141
Sit pudsige højdepunkt nåede endelig den hele tilbøjelighed, da
man foruden de tre forskellige kjortellag indførte endnu et fjerde.
Man tog et forklæde på, og for at intet herved skulle gå tabt, dre
jedes underkjolens split hen på siden, hvor så skørtet fik lov at syne.
Forklæder var især ret i brug i Norden i årene 1560-90. Mette Rosenkrantz besad således „et rødt bræmmet fløjls forklæde på sølv
bund“, „et rødt blommet fløjls forklæde på guldbund“ og flere rin
gere af fløjl og silke.142 Sidsel Urne havde dem ligeledes af fløjl i
alle farver.143 Den svenske prinsesse Elisabeth fik til sit udstyr ikke
mindre end tyve forklæder, hvoraf to vurderedes til 3200 kroner
stykket.144 I Sverige lader det til, at man har brugt til sådanne for
klæder tillige at bære halværmer og brystsmække af samme slags.
Pontus de la Gardies hustru besad således seks forklæder af gylden
dug og fløjl, alle med tilsvarende ærmer og bryststykke.145
På dansk gav man dette klædningsstykke straks navnet: forklæde.
Det tilsvarende af linned derimod, til blot husligt brug, synes under
tiden at være blevet kaldt „formave“. Prinsesse Anna fik fjorten
par sådanne med sig, da hun år 1548 forlod Danmark.146 På svensk
kaldte man dem „forskørter“.147 På tysk derimod kaldte man dem
blot for „skørt“ (Schurz eller Schürze), en stadig kilde til forvirring,
i det mindste for nordboere (billedet side 287).148
Vertugalens hovedøjemed, at skjule formen, var for største delen
opnået. Kun på et enkelt punkt stod endnu noget tilbage at ønske.
Selve hoftepartiet var alt for tydeligt. Her blev da gået lidt efter.
Øjet skulle her ligesom foroven, vildledes ved udpuf.
Omtrent ved århundredets midte begyndte man at påbinde puder
både for og bag. De sidste, der anvendtes efter størst målestok, kald
tes for „fessues“, de andre gik under forskellige navne. Det er må
ske sådanne, til hvilke der sigtes, når det hedder, at prinsesse Anna
af Danmark år 1548 udstyredes med to par „upstotte mawen“.149
„Fessuerne“ voksede i løbet af en halv snes år i en foruroligende
grad, indtil man endelig, ved anbringelse af temmelig store hofte
puder, begyndte at udligne deres uformelighed. I Frankrig tiltog
24 Troels-Lund. 2
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Margrethe Brahe (1551-1614), gift med rigsråd Christen Skeel. Hendes
kjole spændtes ud af en pude omkring hofterne. Bemærk i øvrigt fru
Margrethes frisure. Det er det højt opsatte hår, der forargede moralister
ne meget stærkt, som det fortælles side 435-436. Frisuren har faktisk en
ikke ubetydelig lighed med den deformitet, der vansirede det nyfødte
barn i Gladsaxe 1623. Se side 437. (Maleri på Gavnø. Pacht og Crone fot.).
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derpå hoftepuderne så stærkt, at der allerede år 1561 måtte udste
des forbud mod større hoftebredde end to alen i tværsnit. Lidt efter
lidt faldt dog bevægelsen i ro, og dannelsen foregik jævnt over hele
omkredsen. Ved århundredets slutning var forholdet dette, at lege
mets form var ganske skjult. Fiskebensskørtet stod som en omvendt
urtepotte stift og fladt ud fra midjen, opretholdt af en usynlig
pudekrans og bærende selv et eget kjolelag i pibekraveform. Da
prinsesse Anna Katrine år 1597 ægtede Christian IV, hørte der til
hendes udstyr et livfarvet og et grønt fiskebensskørt, hvert med sin
tilsvarende fløjlspudekrans.150 Billedet heroverfor viser rigsråd
Christen Skeels hustru, fru Margrethe Brahe, iført usynlig pude
krans og synlig hoftepibekrave.
Kvindekjortelens udvikling, der begyndte så frit, var således tilsyne
ladende endt i lutter unatur. Nærmere set gjaldt dette dog kun en
snæver kreds af samfundet. Folkets lavere lag, hvis sysler ikke tillod
dem fuldt at følge så uhensigtsmæssige moder, høstede des mere
nytte af tidens væsentligste fremskridt: kjortelens søndring i liv
stykke og skørt. Med en mærkværdig hurtighed trængte denne prak
tiske delingsmåde igennem. Ser vi f. eks. listerne over kvindeklæ
der, pantsat af landbefolkningen omkring Ribe hen imod århun
dredets slutning, vil det vise sig, at delingen her næsten overalt var
gennemført.151
Men også i samfundets øverste lag brød moden vej for en betyd
ningsfuld nydannelse. Fiskebensskørterne var nemlig på deres vis
fuldt så anstødelige som nogen tidligere dragt. Den tyske præst,
Lucas Osiander, udtrykte i en af sine prædikener deres hovedman
gel ved at sige: „Når en kvindeperson, iført fiskebensskørt, står nær
ved et bord eller vil sætte sig ned, så løftes hendes øverste klæde
dragt en halv alen til vejrs ... Vovede en skalk at gøre sligt ved en
ærlig kvinde, så gjorde I ham hans ret, om I slog ham i næse og
mund, så det blødte. Men nu lave I selv klæderne, så at de står op,
og dette kaldes en passende prydelse.152
Noget måtte der åbenbart gøres, så meget mere, som de lange
hoser efterhånden fortrængtes af de korte strømper. Man blev da til
sidst også i Norden tvunget ind på den vej, som de sydligere lande
allerede havde betrådt. Kvinder anlagde mandlig benbeklædning.
Hvor stridende dette var mod gammelnordiske begreber kan ses
2. 24»
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af, at det på Island endog havde været anset for lovlig skilsmisse
grund, om kvinde gik med broge som en mand.153 Endnu omkring
år 1500 var det ukendt i Frankrig, at kvinder bar benklæder.154
Først noget senere opstod skikken i Italien og bredte sig derfra til
Frankrig og England. Maria Stuart og hendes fornemste omgivelser
vides f. eks. år 1563 at have anskaffet sig sådanne.155 I Tyskland
derimod vedblev man længe at kæmpe imod, og det 16. århundrede
ud synes dette beklædningsstykke at have været ukendt i Danmark.
Først ved begyndelsen af det 17. århundrede trængte skikken
igennem også i Norden, i lang tid dog blot hos de højest stillede.
Siden da har lidt efter lidt i århundredernes løb en mandsdragt ud
viklet sig under det kvindelige klædebon.
En beklædningsgenstand, der tidligere havde været nødvendig,
men efter korsettets indførelse ikke længer behøvedes, var bæltet.
Det bevaredes dog endnu århundredet ud og anvendtes som tidli
gere til at bære pose eller pung og nøgleknippe. „Hans Jakobsen og
Jacob Larsen befandtes at have skåret en pung fra en kvinde på
gaden, og forvaredes derfor til videre besked,“ hedder det f. eks. år
1577 i en af de mange retssager, som disse forhold naturligt frem
kaldte.150 Selv til festdragt, hvor bæltet nu var ganske betydnings
løst, hævdede det sin plads og gik over til at blive et af kvindedrag
tens mest fremtrædende smykker. Guldbeslagent, besat med ædel
stene, forlænget, så at dets ene, nedhængende rem næsten nåede jor
den, gjorde det ypperlig virkning på den foldefri klædedragt. I be
gyndelsen af det 17. århundrede afskaffedes det imidlertid tem
melig pludseligt som fornemt smykke.
Over kjortelen bares af kvinder, når de færdedes ude, stundom
ved vintertid også i hjemmet, den lange kåbe. Hvor klædelig en
sådan kunne tage sig ud, når den bares af en kvinde, der klædte
den, kan ses af det smukke portræt af Christian II’s datter Christine.
Det fremstiller hende som femtenårig, da hun som enke 1536, me
dens faderen sad fangen på Sønderborg, opholdt sig hos sin moster
i Nederlandene og modtog det ene ægteskabstilbud efter det andet,
som dog alle afsloges. År 1541 ægtede hun, da en plan om giftermål
med Henrik VIII af England var glippet, hertug Frans, arving til
Lothringen. Den mørke enkedragt, uden alle smykker, kun dækket
af den lange kåbe, fremhæver dobbelt hendes ungdommelige ynde
(billedet side 366).
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Leddelte sølvbælter var i brug i det 16. århundrede og anvendtes endnu
i begyndelsen af det 17. Dette bælte, hvis plader er smykket med bl. a.
løvemotiver, og som på bagsiden af låsen har inskriptionen „Ingeborg
Svendsdatter 1636“, stammer fra et såkaldt „svenskekrigsfund“. Det er
skatte af ædelmetaller - hovedsageligt sølv - som ejerne nedgravede un
der kejser-, Torstenssons- og Karl Gustav-krigene, og som først er bjær
get i vor tid. (Nationalmuseet. L. Larsen fot.).
Også for den lange kåbes vedkommende viste sig dog en tilbøje
lighed til at forkortes, der, ligesom hos mændene, ikke rastede, før
end den engang lange kappe stumpede af ved hofterne. For kvin
dernes vedkommende opstod herved to former for kappe, dels den
spanske, der ganske lignede mændenes, men vistnok tog sig fuldt
så godt ud med kvindekjortel under; dels den såkaldte harzkappe,
hvis væsentligste kendemærke var, at ærmehullerne var bibeholdt.
Hvor stof og farvepragt ikke bødede derpå, havde denne form noget
eget ynkeligt ved sig. Ikke desto mindre synes særlig denne form at
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have fundet udbredelse i Danmark, vel nærmest fordi den var her
skende i Tyskland. Dronning Anna Katrine medbragte år 1597
tre „harzkapper“.157
Hvad der imidlertid i Norden betydeligt kølnede interessen for
de korte kåber, var ikke blot deres uhensigtsmæssighed, men først
og fremmest det vanærende, der ifølge folkemeningen knyttede sig
til dem. Lang kåbe var ærestegn, „dannekvinde“-dragt, medens det
var utugtige kvinder forbudt at bære andet end kort kåbe.158 Som
en følge heraf synes de nye, korte kåber kun at have fundet udbre
delse hos de kredse, der stod hoffet nær. Folkets flertal bevarede de
gamle, ærbare. - Ved begravelser var, nu som tidligere, alle iført
lange kåber.
Et ganske eget udtryk for det værd, man tillagde lange kåber,
lader sig påvise i Ribe. Her havde efterhånden den mode uddannet
sig, at alle kvinder skulle bære kåben, ikke om halsen, men oppe
på hovedet. Ved bryllupper, ved barnedåb, til alle fester mødte
man i denne mummedragt, og øvrigheden udstedte forgæves forbud
derimod. Allerede år 1561 anordnede lensmanden og magistraten
„med de fornemste dannekvinders samtykke“, at sligt skulle ophøre,
og en betydelig bøde blev pålagt overtræderne.159 Men desuagtet
holdt skikken sig århundredet ud, og først år 1607 fik man bugt
med ondet. Det vedtoges da af alle borgerne, at fra jul samme år
skulle deres hustruer og døtre igen smukt gå med kåberne om hal
sen; kun enker og de, der bar sorg for en nær slægtning, samt kvin
der i ligfølge skulle fremdeles have lov til at bære kåben på gammel
måde.160 År 1611 måtte samme forbud udstedes i Ringkøbing.101

Christine, prinsesse af Danmark (1521-90). Medens Christian Il’s ene
ste søn døde som barn, blev hans to døtre giftet ind i europæiske fyrste
huse - et forhold, der voldte den danske regering megen bekymring,
da de opretholdt visse politiske krav. Christine ægtede først Francesco
Sforza af Milano og efter hans død hertug Frans I af Lothringen. Det
var ved hendes hof, Peder Oxe tilbragte sine landflygtighedsår - ivrigt
intrigerende mod Danmark. Christine er på dette maleri - en kopi efter
Hans Holbein den Yngre - iført en lang skindforet kåbe med vide
ærmer. Den tætsluttende enkehue viser, at hun bærer sorg efter sin
første husbond. (Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Bengtsson fot.).
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Under den synlige dragt havde der i århundredernes løb, især for
mændenes vedkommende, efterhånden dannet sig flere nye lag af
klædningsstykker. I Danmark synes man i så henseende at være gået
videst. Det er derfor en spøg, som godt kan skrive sig fra Shakespea
res egen tid, når i England graverkarlene i Hamlet fremstilledes
iført så mange underklæder, at det tog lang tid, førend de kunne
få taget de behørige af og begyndt arbejdet.162
I Danmark bares nemlig under kjortelen først en trøje, så, dog
ikke af alle, et livstykke, svarende til den senere vest, derpå „ulden
skjorte“, „brystdug“ og endelig skjorten. „Når du tager din skjor
te på“, hedder det derfor i en andagtsbog fra hine dage, „da kom
Kristi uskyldighed ihu. Når du lægger din brystdug, uldenskjorte,
bindeliv, trøje eller livkjortel på, så tænk på den retfærdigheds
kraft, hvorom Paulus taler“ osv.163 Stundom, ved vintertid, eller
når det ellers gjordes behov, bar man vistnok ikke blot ét, men
flere stykker af hver slags.
På skjorten nær var de alle af uldent stof, vadmel, klæde eller
fløjl, alt efter vedkommendes evne. Skønt de var beregnet på at
dækkes af andre klædningsstykker, var de dog ofte meget rigt udsty
ret. Knud Rud mistede således under Grevefejden en damaskes
brystdug foret med mårskind.164 Gustav Vasa besad i året 1548
mindst femten brystduge, hvoraf en af gyldendug, fire af sort eller
rødt fløjl, alle forede med mårskind, en af sort taft foret med svane
skind, en af hvidt damask foret med rødt fløjl osv.165 Uldenskjor
terne, der havde lidt mere udsigt til at blive set, var om muligt end
nu prægtigere. Gustav Vasa ejede blandt andet en af leverfarvet
silkeatlask foret med gråværk,166 Pontus de la Gardie en af rød sil
ke,167 den svenske kansler, Conrad v. Pyhys, en af „rødt skarlagen,
forbræmmet med gyldent passement, med ti gyldne knapper i brys
tet og to i ærmerne“ osv.168
Disse mange underlag, der i øvrigt jo passede vel til en tidligere
tids mangel på midler til at opvarme stuer, måtte stundom kunne
give den, der bar dem, en ikke ringe førlighed.
Som bekendt er denne tilbøjelighed til mange lag klædningsstyk
ker senere blevet afslebet for bybefolkningens vedkommende; men
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den danske landbefolkning har længe bevaret den usvækket. Endnu,
eller dog indtil for kort siden, bar bønderne såvel i Jylland som på
Sjælland ganske den samme solide underbeklædning, som adelen i
det 16. århundrede. Om det så er benævnelserne, så er de omtrent
de samme, idet kun „livet“ er blevet til „vest“ og „uldenskjorte“ let
omdannet til „uldenskjøt“.169
Kvinderne delte kun halvvejs denne mændenes trang. Medens ly
sten til bestandig flere skørter var i livlig stigen det 16. århundre
de igennem, nøjedes man for brystets vedkommende med forholds
vis tynd beklædning. Dette stod uden tvivl i forbindelse med den
mode at have barmen delvis blottet, der jo var herskende i århun
dredets begyndelse og kom igen lige ved dets slutning. Så vidt vides,
bar de under kjortelen kun et løst livstykke, den såkaldte „binde
trøje“,170 der i mange tilfælde vistnok helt måtte vige, hvor kor
settet anlagdes.
Det indre beklædningsstykke, der undergik den største forandring
i det 16. århundrede, var skjorten. Skønt dens form og plads forblev
den samme som fra gammel tid, skete der et fuldstændigt omslag
ikke blot i dens forfærdigelse, men først og fremmest i dens betyd
ning i det almindelige omdømme.
Skjorten havde fra Arilds tid været anset for det inderste og nød
vendigste dække, klædningsstykkernes klædningsstykke. Som de
andre var den blevet gået med, indtil den var opslidt. At skifte den
faldt ikke mere ind end at skifte kjortel og kappe.
Af disse to egenskaber, dens nødvendighed og stadig fortsatte
brug, havde efterhånden udviklet sig en ganske egen måde at be
tragte den på. Den var blevet til inderlighedens sindbillede. Ud
trykket for det trofaste forhold mellem mand og kvinde. „Bær over
med hende! Jo bedre du farer med hende, des bedre har du hende.
Mand skal jo holde af det klædebon, som han haver næst sig.“171
Den var blevet den naturlige fæstegave fra kvinden til hendes ud
kårne og et tegn på uskrømtet venskab, når den veksledes som gave
mellem andre. Ifølge folkevisen udtrykte derfor Erik Clipping sin
kærlighed til Marsk Stigs hustru ved at bede hende sy sig en skjorte,

„Hil sidde I, fru Ingeborg!
Og ville I være mig huld,
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da sy I mig en skjorte af silke,
bestikke den vel med guld“.
Og hendes afvisning lød således:

„Syr jeg eder, herre! en skjorte,
belægger den med guld,
spørger han det, unge hr. Marsk Stig,
han bliver mig aldrig huld.“172

Denne betragtningsmåde holdt sig endnu i det 16. århundrede. Den
såkaldte „daljunker“ modtog således år 1527 skjorter i foræring af
sin fæstemø, fru Inger til Austråts datter173 Magdalene Krognos
skænkede ved sit bryllup sin husbond en perlestukken skjorte, og en
til hver af brudesvendene.174 Først ved forordning af 1615 blev den
ne sidste skik hævet.175 Skjorte som venskabsgave forekom ligele
des hyppigt. I Tyskland var det en stående foræring mellem fyr
ster. Hans den Ældre af Slesvig modtog blandt andet en fra her
tuginden af Preussen.176
Endnu i året 1560 sendte kurlyrstinde Anna af Sachsen en skjorte
som gave til den norske adelsmand Christoffer Trondssøn, idet hun
spøgefuldt tilføjede: „Havde du ikke under vort besøg i København
(i559) kørt vore jomfruer således i ring og givet dem grund til at
blive undselige, så ville de måske have holdt på, at den var blevet
lavet bedre og smukkere.“177
I alt dette måtte der nødvendigvis ske en forandring, da brugen
af linned blev almindeligere, og det blev skik, at hver enkelt be
sad flere skjorter. Tidligere havde de i reglen været af uld og kun
hos meget rige af linned eller silke. Man vil kunne slutte sig til til
standen i Norden, når man hører, at selv i Frankrig fandtes i det 15.
århundrede kun en eneste dame, der ejede mere end to lærredschemiser, og dette var selve dronningen.178 Under sådanne forhold
kan det ikke undre langt ind i det 16. århundrede i Danmark endnu
at høre tale om en silkeskjorte,179 eller se, hvorledes to af landets
rigeste familier vekslede breve om at måtte låne en smukt udstyret
lærredsskjorte.180
Omslaget skete omtrent ved århundredets midte. Det var de syn-
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kende priser på linned, der hidførte det. Men lægger vi mærke til,
hvilke priser, der var i stand til at fremkalde omslaget, får vi måske
det bedste bevis for, hvor stærk en trang der var til stede, hvor dybt
man følte ulemperne ved det gamle. De priser, der indtrådte, var
nemlig endnu meget høje. De afveg kun lidet fra vore dages, skønt
pengene dengang havde langt større værdi. Grove skjorter til arbejdsfolk kostede i gennemsnit 2-3 kroner i vore penge, finere
skjorter 4-6 kroner. Christian IV’s skjorter i årene 1590-93 betaltes
med 16-24 kroner.181 Endnu var ikke det stof ret bekendt, der i de
følgende århundreder skulle drive priserne på linned varer bestan
dig nedad. I året 1559 indførtes den første balle bomuld i Eng
land.182
Men jo højere priserne var, des mere må man undres over den
hurtighed og kraft, hvormed forandringen foretoges. Vi står her ved
den hovedbegivenhed på det daglige livs område, hvis forskellige
sider vi i det foregående enkeltvis har haft lejlighed til at betragte.
Indførelsen af lærredslagener, håndklæder, duge, lærredshoser,
skjorter osv., var alt sammen kun enkelte led af det samme, store
gennembrud.
Under alle sine forskellige former ytrede omslaget sig med sti
gende fart, især fra århundredets midte. For skjorternes vedkom
mende behøver vi blot at betragte mærkepunkter som disse: år 1548
fik prinsesse Anna af Danmark ikke mindre end seksten særke til
sit udstyr.183 År 1565 kunne det skrives om Frederik II: „Hans
Nåde har mere end tyve skjorter endnu, som Hans Nåde kan en
stund hjælpe sig hen med.“ 184 Ved sin død 1575 lader det til, at
Peder Oxe har efterladt sig 60 skjorter.185 År 1612 måtte det for
bydes jævne borgerfolk i Lübeck at give deres døtre mere end 20
særke til deres udstyr.186
Begejstringen havde oversteget sine bredder; man var nået så vidt,
at der måtte slås af.187
I mærkelig modsætning til denne store interesse for skjorter og
de betydelige summer, der ofredes derpå, står den rolle, som de kom
til at spille i klædedragten. Fra den stund, der lagdes så megen vægt
på dette klædningsstykke, udelukkedes det samtidig fra den syn
lige beklædning. Kun de løse eller påsyede pibekraver og håndpi
ber var synlige. Skjorten ikke mere. Dette står uden tvivl i forbin
delse med tidens lyst til det brogede. Tidligere havde skjorterne
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hyppigt haft stærke farver. Silke indbød jo dertil, og et perlelad
tog sig langt bedre ud herpå. Endnu i året 1565 hører vi om skjor
ter med silkesyede sømme af andre farver, ja om „sorte, silkesyede
skjorter“.188 Men da skjorterne blev helt hvide, tabte de deres ad
komst til at ses. Det var allerede meget, at denne farve tåltes på pi
bekraver og manchetter.

9
Ved det 16. århundredes begyndelse var hovedbeklædningen atter
vendt tilbage til mere naturlige former. De tidligere forsøg på at ska
be noget smukt ved at forlænge hætten til en lang hale, der hang
ned ad ryggen, eller ved at forhøje det kvindelige sæt til et flere
alen langt kræmmerhus, ombølget af lin, var atter opgivet. Nu
bares halehætterne kun af skoledrenge189 og enkelte gammeldags
gejstlige.190 De høje sæt var gået i arv til landbefolkningens kvin
der, der, hvis man tør slutte fra de endnu bevarede svage spor i fol
kedragterne, især i Sønderjyllands vestegne, synes at have fundet
smag deri.
For begge køns vedkommende var den beklippede hovedbedæk
ning blevet formindsket til det mindst mulige, til huen. Men væk
sten skulle snart begynde på ny. Den mandlige hue førte an, den
kvindelige fulgte efter.
Den lave hue kunne være hensigtsmæssig nok, for så vidt den
sluttede varmt og tæt om hovedet, så at man om dagen ikke savnede
nathuen. Men smuk var den ikke. Og uden skygge tog den kun dår
ligt af for sol og væde.
Lidt efter lidt begyndte der da bestræbelser for at råde bod her
på. Snart brød der på hueranden en lille skygge frem over panden.
Snart bredte den sig ligeligt udefter, både i panden og i nakken.
Snart rejste den sig lige opefter som en vægtergang om huepulden.
Snart endelig lod man denne opstående skygge dele sig i løse flige,
der kunne knappes sammen eller slås ned, omtrent som på en storm
hue i det 19. århundrede. En egen slags hue, der ser ganske bekvem
Martin Luther malet af Lucas Cranach 1532. (Efter fot. i Det kgl. Biblio
tek.).
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Christian III. Kongen er iført en ret enkel sort dragt, der fremhæver
hans gyldne smykker. På selve stoffet er fastsyet nogle af de side 431-432
omtalte guldstifter. Også baretten er sort; den prydes af påsyede guld
stifter og en strudsfjer. (Maleri af Jost Verheiden, Det nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg.)
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Holger Gregersen Ulfstand til Häckeberga. Maleriet, der nu findes i
domkirkemuseet i Lund, bærer inskriptionen: „Dette er rige hr. Holger
Ulfstand Gregersen, som lod bygge Häckeberga den bygning, dér den
står. Han døde i København 1542 og ligger begravet i Lunds domkirke
mellem sine hustruer fru Ane Podebusk og fru Helle Koch.“
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ud, er den, der var meget brugt i Norden 1515—1530, og som Luther
bærer på portrættet gengivet side 373. Pulden er her gjort så bred,
at den kan trækkes frem og tillige tjene som skygge, og bagi er huen
forsynet med en nakkeklap, så at den synes at kunne tjene som alt:
både kalot, rejsehue og nathue. Vanskeligere at kende igen er de
ovennævnte stormhuer, når de hos landsknægte forsynedes med væl
digt, ombølgende fjer, der i blæst synes at måtte have pirret vel
meget i ansigtet.
Af alle disse forsøgsformer sejrede den, der lod skyggen stå ud
jævnt til alle sider.
Således opstod bonnetten og baretten. De var indbyrdes kun lidt
forskellige. I Danmark kaldte man dem gerne, for så vidt de bares
af mænd, for „baretter“, for så vidt de bares af kvinder, for „bonnetter“. I Sverige synes „bonnet“ at have været den hyppigste fælles
betegnelse. De afveg ikke meget i form fra en lav filthat i nutiden,
men stoffet, hvoraf de var, gav dem desuagtet et derfra vidt forskel
ligt udseende. De var nemlig af klæde eller fløjl, der - selv i skyggen
— kun sjældnere holdtes stift ved metaltråde, men i reglen blødt gav
efter og antog ret besynderlige former, når de anbragtes kækt opsmækket halvt skævt på hovedet. Det dristige og klædelige forøgedes
yderligere ved den prydelse, som næsten aldrig savnedes: en bølgen
de strudsfjer på siden (se billedet side 374)„Bonnetter“ og „baretter“ var den almindeligste hovedbedækning
for adelen i årene 1520-50. Gustav Vasa besad år 1548 syv sådanne
af guld- og sølvdug, tyve af fløjl i forskellige farver.191 Udviklingen
blev imidlertid ikke stående herved.
Baretten og bonnetten ville være hat. Den stive skygge var der jo
allerede for en del. Det, hvorom det gjaldt, var da blot yderligere
at afstive denne og så rejse stræbebuer under den slatne puld, så at
den blev til hvælving. Thi om stoffet var man fremdeles enig, at
det burde være det samme som huens og barettens: klæde eller fløjl.
Side 375 og 377 viser eksempler på denne begyndende kuppeldan
nelse i Norden. På Holger Ulfstands hat står skyggen fra som en blot
gesims på den allerede tydeligt dannede hvælving. Hertug Ulrik af
Mecklenburgs hat ville også den dag i dag, hvad formen angår, være
selvskreven til at kunne deltage i hvilket som helst jagtparti.
Hvad der gav hatten et særligt fortrin var dens større overflade,
der tillod en rigelig besætning. En yndet prydelse her var ikke blot
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Hertug Ulrik af Mecklenburg (1527-1603) ansås for at være venligt
indstillet over for Danmark. Da hans datter Sofie ægtede Frederik II,
blev Ulrik knyttet stærkt til det danske hof og var ofte gæst ved familie
sammenkomster - således ved Christian IV’s dåb 1577.
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en enkelt struds- eller hejrefjer, men en hel krans af sådanne enten
om hattepulden eller yderst om skyggeranden. Var så hatten selv af
iøjnefaldende farve, rødt fløjl eller måske endog gyldendug, og hver
enkelt fjer udstyret med „duller“ og „vipser“, guldpailletter og per
ler,192 så kunne det hele nok tage sig glimrende ud. Virkningen
forøgedes i ikke ringe grad, når den, der bar hatten, sad til hest, og
hestens pande og bagdel var udstyret med tilsvarende, vældige
fjerbuske. Slige store hatte passede derfor bedst til indtog og lig
nende lejligheder.
Men når man nu om natten var vant til en lun nattehue, der
dækkede hele issen og baghovedet, så frøs man dog alligevel med
disse baretter og hatte, der i reglen sad skævt og ikke nær dækkede,
hvad der skulle dækkes. Her var ikke andet for end at tage en hue
på også om dagen. Så utroligt det lyder, trængte denne skik igen
nem eller rettere holdt sig, trods de ny indførte hatteformer. Under
hatten bares som oftest en hue, lue eller møsse. Også i England
brugte man så. Som bekendt har denne skik, at bære både hue og
hat, holdt sig ind til midten af det 19. århundrede hos den danske
landbostand193 og holder sig endnu på mangt et sted i Sverige og
Norge.
Da den spanske indflydelse ved århundredets midte begyndte at
gøre sig stærkt gældende, medførte den en ny hattemode. Det er
ganske interessant at lægge mærke til, hvorledes denne på sin van
dring fra Spanien nordefter formede sig forskelligt, hvor den kom
frem. Til England bragtes den direkte, idet Filip II af Spanien
ægtede dronning Maria af England. Ved dette giftermål omplante
des de spanske hatte rent og uforandret på engelsk grund. Det ejen
dommelige ved dem, hvad formen angik, var, at pulden blev end
nu højere end fordum, næsten til en sukkertop. Og samtidig bred
tes skyggen stærkt, så at den, hvor stiv den end var, havde ondt ved
at lade være med at vippe, når man bevægede sig. Hvad stoffet an
gik, afveg disse spanske hatte helt fra alle tidligere, idet de ikke
længer var af klæde eller fløjl, men af fint skind, helst bæverskind,
hvorefter de kaldtes „kastorhatte“.
Havde Spanien muligt hentet ideen til denne hatteform fra sine
vidtstrakte besiddelser i Amerika? Eller forplantedes den til disse
fra moderlandet og bevaredes siden trofast som et minde om riger
nes mægtigste hersker? Hvo ved. Kun vist er det, at den samme
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Margareta Vasa var søster til Gustav Vasa og gift med den tyske fyrste
Johan af Hoya. Hun bærer på dette maleri fra 1528 en stor baret, der
kantes af strudsfjer og gulddupper. (Gripsholm.).
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hatteform endnu har holdt sig over hele Sydamerika og Mexico, og
udgør - om sommeren af strå („panamahat“), om vinteren af filt
- et viftende, dækkende værn mod sol og mod væde.
Den tilsvarende kvindelige hat burde egentlig, i England i det
mindste, have heddet „dronning Marias“ hat. Men den klædte
sikkert bedre hendes samtidige, Maria Stuart. Og som kortvarig
dronning i Frankrig omtrent i de åringer havde denne vel også ri
gere lejlighed til både at få den nye hat fiks og bragt i mode. Vist er
det, at den kaldtes „Maria Stuarts“ hat. Pulden var ikke så spids
som på den mandlige, og skyggen var med flid bøjet i sving om side
håret. Den lignede en af de nye, store frugter, et græskar eller en
kalabasse, som man nu stundom så bragt hjem af ostindienfarere.
Frugterne var så pudsigt overdrevet, hattene ligeså. Et „ikkevidere“
ansigt gjorde de latterligt, et kønt allerkæreste.
Til Norden bragtes de nye spanske hatte vist i reglen over Tysk
land. Og ad denne vej blev deres form ikke så lidt forandret. De
vedblev vel at være meget højpuldede, ligesom store sukkertoppe.
Men den brede skygge smallede næsten helt af, så at der knap blev
lidt tagskæg tilbage. Og skønt de ligesom i deres hjemland skulle
være af skind, så holdt man sig dog i Tyskland ikke især til bæver
skind, men foretrak tværtimod mere tykpelsede arter. Herved fik
hatten noget ganske eget forsorent ved sig. Overgangen fra den be
skedne baret til hoveduhyret blev meget voldsom. Hertil kom, at
de første der bragte den til Norden, var landsknægteførere, der alle
rede på forhånd havde anlæg for det overdrevne. Og i dette tilfælde
var de talsmænd ikke blot for én, men for to, lige udæskende moder.
Med pelstårne på hovedet, og flagrevorne pludderhoser om bene
ne måtte de gøre indtryk af, hvad de ønskede: noget rent allerhel
vedes.
Intet under da, at sindige mænd blev betænkelige. Sjællands bi
skop, Peder Palladius, kunne alt år 1556 give den oplysning, at disse
høje, toppede hatte skrev sig fra Tyrkiet og sikkert var et tegn på,
at alt det nu skulle gå i opfyldelse, hvorom en frommer mand udi
Dyringer land for hundrede år siden havde spået, kort førend „skarns
folk“ dræbte ham. Gog og Magog, det vil sige tyrken, skulle nu
komme og fordærve hele Europa, „som er den tredje part af ver
den“, og disse forbandede, høje hatte var vist et tegn på, at han alt
var i anmarch.194
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Hr. Oluf Mouritsen Krognos til Bregentved med høj skotsk hat. Om pulden ligger et hattebånd af metalrosetter. (Frederiksborg.).

382 • Klædedragt
Trods så ildevarslende spådomme gjorde hattene dog megen lyk
ke. Uden frygt for følgerne lod Frederik II sine hoffolk anlægge
dem.195 Ved hans kroning var mange iført sådanne. Når undtages
det ene år 1579, da Frederik II befalede, at hans drabanter ved en
festlig lejlighed skulle bære røde fløjlsbaretter,196 synes ellers sta
dig de høje hatte at have hørt med til hofdragten. Ganske det sam
me var tilfældet i Sverige.
Medens adelen troligt fulgte efter, var der en anden stand, der
nødtvungent holdtes tilbage, det var gejstligheden. Det gik dog ikke
vel an, at den anlagde Gogs og Magogs klædebon. Den måtte da fin
de sig i, at også borgerstanden kom den i forkøbet. Snart var høje
hatte at få i enhver velforsynet hattemagerbod. Fra Helsingør 1579
hører vi, at to fremmede handlende stod månedsvis på gaden og
solgte hatte ud,197 vel altså til folkets bredere lag. Hist og her vo
vede enkelte gejstlige sig frem, men bestandig blev der holdt godt
udkig fra oven. På landemodet i Roskilde 1593 og ligeledes år 1600
forbød Sjællands biskop sine præster at gå med høje hatte.198 I
Bohus blev endog en præst kaldt til orden, blot fordi han havde
båret en høj hue med høj ræveskindsbræm.199 Århundredet ud var
da gejstligheden i Danmark og Norge henvist til den bredpuldede
hue.
Dette måtte dog stundom kunne forekomme lovligt hårdt, ikke
mindst når hensyn toges til, at både underordnede og sidestillede
andre steder havde lov til at bære deres hat, som de ville. Jøder
f. eks., endda ved kong Herodes’ foragtelige hof, der hvert år ved
sommertid fik sit rette skudsmål i alle landets kirker, de vovede
alligevel - bevisligt ifølge Niels Hemmingsens postil - at optræde
i høje, moderne hatte. Og i Sverige var der ikke et menneske, der
forargede sig over, at præster lige så vel som alle andre mennesker
bar denne hovedbeklædning.
Hvad der især fristede ved disse høje hatte, var ikke blot deres
anselighed, men først og fremmest den anledning, som de gav til
at gå med hattebånd. Det blev nemlig hurtigt mode at have dette
ikke af hattens farve, men gyldent og med en strålende roset på si
den. Her øverst oppe, udækket af den smalle skygge, kunne alt sligt
ret tage sig ud. Albert Oxe besad et hattebånd af guld, der vejede 7
lod.200 Johan III af Sverige er afbildet med et hattebånd bestående
af lutter rosetter. Et af Christian IV’s hattebånd havde en værdi af
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Salome frembærer Johannes Døberens hoved på et fad. Kong Herodes’
følge er på dette billede fra Niels Hemmingsens postille iført høje hatte.
Herodias, der sidder midt for bordet, har svulmende pufærmer. Be
mærk den melankolske hofnar til venstre; han er iført den traditionelle
narrehætte med bjælder.
henved 3000 kroner.201 Selv bønderne fulgte med på dette om
råde. Om de skånske bønderkarle hedder det således, at når de hav
de fået fjer i hatten og sølvknapper som kokarde, vidste de ikke,
hvorledes de skulle gå af lutter stolthed og mente sig at være jun
kere.202 Det er de sidste spor af denne skik, der endnu holder sig i
kuskes lyse hattebånd og kokarder.
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Som ovenfor omtalt nåede de spanske „kastorhatte“ ikke over
England, men gennem Tyskland til Norden og kom derfor herop i
den ændrede form som meget høje hatte med næsten ingen skygge.
Helt ukendte kunne dog de rigtige, bredskyggede „kastorhatte“ ikke
forblive for nordboer. Man behøvede blot at have rejst som ung i
Frankrig og Norditalien eller været med skib til England for at
have fået den fjerne herlighed at se.
At de ægte kastorhatte således var kendte „af anseelse“ i Dan
mark, selv om de ikke bares her, lader sig påvise ad ret ejendom
melig vej. I Vendsyssel ville ved århundredets midte en stedlig
herremand, Jost Høg på Vangegård, pryde Sulsted Kirke med et
vægmaleri. Det skulle fremstille evangelisten Matthæus’ beretning
om, at der før korsfæstelsen raktes Jesus en blanding af eddike og
galde, som han dog vægrede sig ved at drikke. Efter sædvane blev
alle de fremstillede gengivet i det 16. århundredes dragter. Men én
af de to afgørende, enten Just Høg eller kunstneren, Hans Maler fra
Randers - eller muligvis begge - må for nylig have været i udlan
det og dér, senest 1548, da maleriet blev malet, haft lejlighed til at
se det nyeste nye, de begyndende spanske kastorhatte. Slig kund
skab skulle naturligvis komme maleriet til gode. Medens de andre
figurer da kun blev klædt som en datids landsknægt eller en lærd
mand, fik en af dem den værdifulde nyhed, en kastorhat, på hove
det (se billedet næste side).
Denne fremmelighed synes ikke at have undt Just Høgs efterkom
mer og arving, Stig Høg til Vangegård, blivende ro. Han måtte
drive det videre. Uvist af hvilken grund lod han allerede 1599 male
riet ommale. Landsknægten fik hue på og blev klædt som en fiks
ridefoged. Han med kastorhatten fik moderne knæbenklæder,
strømper og spidse sko. Men først og fremmest udstyredes både den
ne og den lærde med de allerfineste kastorhatte, af den slags, som
man måtte have færdedes blandt godtfolk i udlandet for at have set.
Begge giverne, både Just og Stig Høg, har naturligvis sørget for,
at deres navne er blevet anført ved maleriet. Eftertiden skylder dem

Johan III af Sverige. Omkring pulden på hans hat ses et udsmykket
hattebånd. (Maleri vistnok af B. van Uther fra 1582. Palazzo Reale,
Siena.).
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Til den ret begrænsede gruppe af efterreformatoriske kalkmalerier hører
dette optrin af Jesu lidelseshistorie i Sulsted kirke i Vendsyssel. Det blev
ifølge sin indskrift malet af Hans Maler i Randers i 1548. Bødlen, der
rækker Jesus eddiken, har - som Troels-Lund skriver - en kastorhat på
hovedet. Bemærk også de brede komulesko og - på soldaten til venstre
- de udskårne benklæder. (Efter akvarel i Nationalmuseet.).
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Kalkmaleriet i Sulsted kirke, således som det fremtrådte, efter at det
var „forbedret med formaling anno 1599 af ærlig og velbyrdig mand
Stig Høg til Vangegård.“ Ved overmalinger er tilføjet højpuldede hatte,
knæbukser og spidse sko. - Denne version af billedet forsvandt ved en
restaurering i 1882, da overmalingerne fra 1599 blev fjernet. Det kendes
nu alene fra en akvarel malet af Jakob Kornerup. (Nationalmuseet.).
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yderligere tak, for at de herved har givet sikker oplysning om, hvor
sent den gamle skik, at pryde kirker med kalkmalerier, endnu var i
live.

Brugen af hatte var trængt fredeligt igennem i Norden uden her
som andetsteds at vække standsstrid om retten til at bære denne
bedækning. Et andet spørgsmål måtte imidlertid nu naturligt frem
stille sig, det var om retten til at beholde hatten på. Til hatten knyt
tede sig et ubestemt begreb om selvstændighed og uafhængighed. I
den lange tid, man havde båret den faste hætte og siden huen, havde
spørgsmålet om pligten til at blotte hovedet hvilet. Men jo mindre
tilbøjelig man var til at tage hovedbedækningen af, blot fordi man
kom ind i en stue, des mere nødvendigt blev det nu at få klaret, om
og hvornår man skulle gøre det som ærbødighedstegn.
Vi står her over for et af de vanskeligste emner at finde rede i.
Så underligt det lyder, er nemlig alt, hvad angår høflighedsudtryk,
særlig måden at hilse på, noget af det mest omskiftelige. Hver tids
alder fastslår ubevidst noget nyt, med påstand om, at således har det
altid været. Det nye, som brugen af de høje hatte medførte, og det
bedste bevis for, hvilken opsigt indførelsen af dem vakte, var spørgs
målet, der nu rejstes om: hvorledes man ved hjælp af dem skulle
vise høflighed. Skulle man som ærbødighedstegn stryge dem helt,
som man strøg topsejl? Og i så fald for hvem? Eller skulle man nø
jes med at tage dem af og straks efter sætte dem på, altså blot kippe
med dem? Eller var det måske nok kun at hale i tovene, løfte hån
den derop og vrikke skyggen lidt op og ned? Eller kunne det også
være tilstrækkeligt blot at vise sin gode vilje ved at løfte hånden
derop, men ikke gøre noget ved hatten? Som bekendt er drøftelsen
af disse spørgsmål i vor tid endnu ikke afsluttet, men har medført
forskellig civil og militær fremgangsmåde.
For det 16. århundrede kom hertil endnu den vanskelighed, at
man desforuden havde gamle, anerkendte høflighedsudtryk, ofte
særlige for hvert land, hvilke på grund af den livligere samfærdsel
allerede var begyndt at krydses og blandes.
I Norden var den ældgamle form for hilsen at række hinanden
højre hånd og føre en bekræftende bevægelse med hovedet enten
til håndslaget eller til de samtidigt udtalte ønsker om en god dag.
Fra gudstjenesten havde man lært det sydlige ærbødigheds ud-
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tryk: at knæle. Dette anvendtes også over for kongen, dog vistnok
især kun ved halvt kirkelige handlinger som ved ridderslagning og
lignende, ellers næppe synderligt. Ærbødighed over for overordnede
var måske tidligere blevet udtrykt ved at holde huen i hånden. Brug
af jernhue, hætte, bindehue og lignende havde imidlertid i mid
delalderen bragt denne skik noget i glemme. Nu var ærbødighedsudtrykket mod overmænd, særlig kongen, samlet i dette: at vise sig
at være rede. I kongens nærværelse, og indtil han bød en at sætte
sig, stod man op, havde både kappen og huen eller baretten på, og
venstre hånd på sværdhæftet. Med højre hånd kunne man gøre de
få bevægelser, som talen krævede.
I Syden derimod hilste man ikke med hånd og mund, men med
ben og mund. Man knælede og kyssede kongens hånd eller sømmen
af hans kjortel. Ligemænd og mænd og kvinder indbyrdes omfav
nede hinanden og trykkede et kys på hver kind. I Rusland endelig
kastede man sig næsegrus for Gud og tsaren, medens hilsen mellem
ligestillede bestod i kys på munden.
Disse tre former for skik havde tidligt begyndt at mødes og blan
des. Romerkirken havde således, som vi alt har set, ført brugen
af at knæle til Norden. Ad samme kirkelige vej synes den sydlige hil
sen mellem ligemænd, at kysse hinanden, at være bragt til det fjer
ne Island. En tydelig midterlinje mellem Nord- og Sydeuropa gik
dog igennem Frankrig. Her havde fra gammel tid, måske allerede fra
den romerske kejsertids dage, udformet sig en selvstændig mellem
form for hilsen. Ligemænd, såvel mænd som kvinder gensidigt, hil
ste på hinanden dels ved direkte kys, dels ved blot at kysse på fin
geren og befordre kysset videre med en slængende håndbevægelse.
Over for kongen derimod og en meget højt stillet overordnet viste
man sin ærbødighed på en ejendommelig, på en gang gammelro
mersk og mere nymodens måde. Knælende omsluttede man på ro
mersk vis med venstre hånd vedkommendes knæ, men bøjede sig
samtidig frem og kyssede ham oppe på det tykke af benet. Der hørte
megen anstand til at udføre denne ærbødighedsytring, så at den
tog sig ud. For fremmede kunne det dog, i det mindste på lidt af
stand, syne, som om man blot kyssede hæftet på herskerens sværd
eller daggert. Men rent umuligt blev det at bevare alvoren, når der
med flid blandedes spas ind med fra en af siderne. Under Henrik IV,
der aldrig tog sig en spøg nær, hændte det f. eks. engang, at hans
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Slesvig var den eneste del af det danske rige, hvor den middelalderlige
besiddelsesform lensvæsenet for alvor slog rod. Hertugdømmets samhø
righed med det gamle tyske grevskab Holsten og det forhold, at danske
konger her havde en mulighed for at „afsætte“ brødre med lifligt klin
gende hertugtitler og meget små fyrstendømmer, uden at dette betød
noget større afbræk i deres kongelige magt, medvirkede til at holde
systemet i live. I 1580 afholdt Frederik II en stor lenshylding i Odense.
Kongen selv sad på en trone og modtog sine farbrødres - hertug Hans
den Ældres og Adolfs - hyldningsed. På broderen hertug Hans den
Yngres vegne fremtrådte Hans Blome, og da Frederik selv også var
hertug, men ikke kunne aflægge ed til sig selv, lod han Henrik Rantzau
optræde som sin egen repræsentant. Ceremonien holdt sig til de farve
rige middelalderlige former, hvor lentagerne kastede sig på knæ for at
bevidne deres lydighed og ydmyghed over for lensherren - den danske
konge. (Res Gestae Frederici Secundi.).
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hushofmester, Parfait, der havde sin frispas, satte uventet liv i taf
let. Han havde været så heldig på en vanskelig årstid at opdrive
Henrik IV’s yndlingsret, meloner, og bragte selv stolt sit bytte ind,
idet han to gange råbte til kongen, der sad ved bordet: „Sire, kys mig
bagpå, jeg har et par prægtige tingester!“203 Endnu under Lud
vig XIV anvendtes denne ærbødighedsform. Da f. eks. Louis de
Brienne måtte love kongen at opgive sin kærlighed til frøken de la
Valiére, som derpå blev Ludvig XIV’s elskerinde, bekræftede han sit
løfte om aldrig mere at ville tale til hende ved allerunderdanigst at
kysse Hs. Majestæts bagdel.204
Et spørgsmål, der besvaredes højst forskelligt i nord og syd, var
dette: skal en hilsen til en overordnet gengældes af denne? I syd
mente man ubetinget nej. Derfor stødte Filip II alle tyskere, da
hans fader Karl V havde kaldt ham til Augsburg for om muligt at
få ham valgt til kejser. På spansk vis kunne det ikke falde ham ind
at besvare undersåtters underdanighedstegn. Det kostede ham siden
den største overvindelse, da han i England som dronning Marias
brudgom måtte, for at vinde befolkningen, gøre sig gemen ved at
stille sig på lige fod med den og hilse igen. Da den spanske prinses
se, Maria Theresia, 1660 blev gift med sin fætter Ludvig XIV, og
man i Frankrig holdt på, at hun i det mindste burde besvare hilse
nen, når kongens broder hilste hende, brast hun i gråd over dette
urimelige forlangende. I Spanien havde hun kun skullet hilse to:
sin fader, kongen, og sin moder, dronningen.205
I Norden holdt man på, at den ene villighed var den anden værd.
En hilsen til en overordnet burde altså gengældes, men dog natur
ligvis på en måde, der angav afstanden. Man skulle ikke vise sig
koldt nedladende, men heller ikke være alt for indladende, men lige
som betegne højden ved en lidt bred, tvær velvilje. I Danmark i
det mindste sprængtes denne form dog vistnok ofte hos de mere
danskfølende konger: Hans, Frederik II og Christian IV, af et plud
seligt humor og lune, der uden for alle regler brød igennem og
synes at have vundet hjerterne for dem.
I Frankrig endelig gjaldt lige fra Frants I til Ludvig XIV’s tid
den grundregel, at kongevæsen var kronet ridderlighed. Enhver
hilsen og høflighed, selv af den ringeste, burde derfor selvfølgelig
gengældes, og det på en sådan måde, at selve svaret ligesom højnede, forædlede og uddybede, hvad der lå i vekselforholdet. At hilse
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var en kongelig kunst; ingen blev så stor en mester heri som Lud
vig XIV.
I alle disse regler og forudsætninger dumpede nu pludselig de
høje hatte ned i det 16. århundrede. Det kunne ikke skjules, at de
udgjorde en „hovedsag“ og måtte som sådan søges indordnet i de
gamle forhold. Men hvorledes? Over én ting synes man hurtigt at
være blevet klar: Der burde hilses med dem. Men enigheden i Nord
europa synes kun at være nået til det ene punkt: at hatten burde
aftages i kongens nærværelse. At dette var skik i Danmark kan ses
af en lille, tilfældig ytring af en fuld mand i Helsingør 1584, som vi
alt tidligere har haft lejlighed til at anføre. Han truede med at ville
anklage borgmestre og råd og det på et sted, hvor de skulle blive
nødt til at tage hatten af lige så vel som han.206 At han hermed
mente for kongen, kan der ikke være tvivl om. At samme skik fulgtes
i England kan ses af den gunstbevisning, som dronning Maria gav
greven af Sussex. Hun tillod ham: „selv i kongens nærværelse at
måtte sætte sin hue, sin baret, sin nathue på, ja hele to, om han
ville“.207 I Frankrig gjaldt den regel, at man skulle tage hatten af
ikke blot i kongens, men også i kronprinsens nærværelse. At dette
var skik, og at den havde særlig værd i en seksårig kronprins’ øjne
fremgår tydeligt af en dagbog fra den tid. „Den 6. april 1606 sad
den lille Ludvig XIII i et vindu, og en ved navn Dumesnil gik
forbi uden at hilse ham, fulgt af sin lakaj, der gjorde ligeså. Kron
prinsen sagde da: „Hvem er det, som går forbi uden at tage hatten
af? Bom par- ud og grib den lakaj!“ Hen løber ud og fører ham
ind. Man hvisker da bagfra til kronprinsen: „Ä, det er blot en
dårligt oplært mand og en lakaj af samme slags.“ Så råber kronprin
sen: „Lad ham gå igen, Bompar! hen er lige så fjollet som hans her
re!““ Hvor livlig interesseret den seksårige var i at indkassere den
ne sin fyrsteret kan også ses af en oktoberdag samme år. „Den
lille kronprins gik til messe. Hr. Birat gik foran med blottet hoved,
hr. de Belmont bagefter med hatten på. Næppe opdagede den
mindreårige hovedperson dette, førend han sagde til hr. Birat:
„Sæt kun hatten på!“ - „Tak, monsieur, det behøves ikke!“ - „Jo
vist, sæt hatten på! De er gammel. Men De, Belmont, hatten af!“208
Allerede på dette punkt: blottet hoved i kongens nærværelse, be
gyndte skikken at vakle i Frankrig. Man havde hurtigt vænnet sig
til at hilse ved hjælp af hatten. De tidligere fingerkys var jo som
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skabt til at udgøre led og bestanddele af hattegreb. Men skulle nu
alle, der var i sal sammen med kongen, have hatten af, var man jo
afskåret med det samme fra at hilse på moderne vis med hånd og
hat. Skikken svingede da tilbage til, at i større forsamlinger, ved
måltider osv., skulle enhver efter at have bevidnet kongen sin un
derdanighed atter sætte hatten på. Hertil sigtes der, når f. eks. SaintSimon siger i sine erindringer: „Fordum skulle man til stadighed
beholde hatten på. Når i kongens nærhed en tog den af, gjorde de
nærmeste plads for ham, da dette var et tegn på, at han skulle tale
med kongen.“209
I Danmark i det 16. århundrede tog man hatten af i kongens nær
værelse. På afbildninger af f. eks. ridderslagningen 1559 eller forleningen i Odense 1580 ses derfor alle de tilstedeværende med blot
tet hoved.210 Det samme synes at have været tilfældet ved særlig
højtidelige lejligheder, selv om kongen ikke var nærværende. På et
billede f. eks., der gengiver fredsslutningen i Stettin 1570 i det høj
tidelige øjeblik, hvor traktaten er vedtaget og vistnok oplæses, ses
alle udsendingene stående med blottet hoved, på en enkelt, uop
mærksom person til venstre nær, der vender ryggen til, men synes
at blive vist til rette. At trompeterene på samme billede har be
holdt hatten på antyder på en fin måde, at de lige skal til at blæse
freden ind. Derimod synes man ved andre lejligheder, ikke blot ved
selskabelige sammenkomster og forhandlinger, men selv ved gudstje
neste at have beholdt hatten på, ligesom tidligere baretten. Endnu
omkring år 1700 var det skik i Nørrejylland, at ikke blot menig
heden beholdt huerne på under gudstjenesten, men selv præsten
stod for alteret med hat eller hue på hovedet.211
Det er rimeligt nok, at der under disse forhold har hersket megen
tvivl, usikkerhed og uoverensstemmelse i, hvorledes man til en al
mindelig hilsen skulle manøvrere med disse ny hovedtøjer. Vi kan
ikke i enkelthederne godtgøre dette. Men det er næppe gået i Nor
den bedre end i Frankrig, hvor den ene måde at håndtere hatten
på til hilsen hurtigt afløste den anden. Kun to skikke synes for
Nordens vedkommende at kunne skimtes som mere almindelige, det
er de to, der er gået så dybt, at de har holdt sig hos Nordens landbe
folkning indtil vore dage. Den ene skrev sig, i Frankrig i det mindste,
allerede fra barettens dage og bestod i, at hilsen udførtes ikke ved
at aftage hovedtøjet, men blot ved at trække skyggen lidt op og ned
26 Troels-Lund. 2
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Udsnit af samtidigt stik forestillende fredsmødet i Stettin, hvor Den
nordiske Syvårskrig sluttede. På mødet, der varede fra juli til december,
kom foruden udsendinge fra de krigsførende parter også repræsentanter
og mæglere fra flere tyske fyrster, kejseren selv og fra Frankrig. For
handlingerne var langtrukne og vanskelige; men da hverken Sverige eller
Danmark formåede at føre kampen videre, opnåede man en afgørelse.
Nogen klar sejr kunne Danmark ikke vinde; men Sverige måtte afskrive
så mange af sine erklærede krigsmål, at Danmark var meget nær det
„herredømme over Østersøen - dominium maris baltici“, der var den
ledende tanke i dansk udenrigspolitik. (Res Gestae Frederici Secundi.).

i panden. De første stive skygger må have virket fristende til denne
håndbevægelse. Den gentages uvilkårligt den dag i dag af hvert
barn, der får sin første kasket med fast skygge, og den har holdt sig
som nem osr hensigtsmæssig overalt på landet i Norden. Den anden
skik bestod i, at hilsen med hat kun anvendtes over for mænd, ikke
over for kvinder. Oprindelsen var måske den, at disse ikke gengæld-
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te den på samme vis. I England er den ridderligt blevet udformet
til, at en herre ikke må hilse en dame, uden at hun først har antydet
sin tilladelse. Hos Nordens landbefolkning har den i det mindste
indtil for kort siden holdt sig i sin vistnok oprindelige form: mand
hilser kvinde ved at sige goddag eller række hånd, men ikke ved at
føre hånden til hovedbeklædningen.
Hvorledes den i det 16. århundrede begyndte bevægelse på hil
senens område ville have udviklet sig, hvis den kun havde bestået
i den blotte hatteglæde, er vanskeligt at sige. Under almindelige
forhold ville den vel være endt med at løbe sig træt, og hatten til
sidst groet lige så fast på hovedet som en østerlandsk turban. Men
her var mere end blot hat og glæde ved en ny hovedbeklædning.
Hatten var kun påskud, den mere tilfældige ytringsform. Under den
lå det egentlig virkende, renæssancens spirende kraft, dens trang
til også på hilsenens område at frembringe noget selvstændigt og
nyt. Bevægelsen blev derfor ved.
En ny og frugtbar opgave fik den, da Gustav Adolf og Ludvig XIV
omskabte hærvæsenet og frembragte uniform og militær i moder
ne forstand. En militær hilsen måtte nu skabes. Den blev, uden vå
ben, en efterligning af hattegymnastikken, „hånden til huen“. Un
der våben slog den sig løs i nye „præsentér“-greb med det bajonet
besatte gevær og i egne fredelige stillinger af den dragne kårde. At
„synke sablen“ som det for officerer hed, da skikken nåede Dan
mark.
Et nyt og voldsomt udslag fik hilsebevægelsen, da ved en naturre
volution en helt ny dannelse under navn af parykken skød op under
hatten. Herved blev denne så langtfra overflødiggjort, at den nu
ganske blev fri og helt kunne hellige sig til hilsen. Med dybe buk
kunne man hilse på bekendte og samtidig feje jorden med hat
ten. Uden at fryse kunne man, rustet med allongeparyk, både gå
barhovedet over slotspladsen og stå længe med hat i hånd for en
overordnet. En ændring indtraf vel, da ifølge moden i det 18. århun
drede alle skulle være gamle og hvidhårede ved hjælp af pudder.
Den tokantede hat forvandledes herved til en slags aflangt låg over
meltønden. Men des større blev også høfligheden, når man i blæse
vejr desuagtet tog den af og ligesom overdryssede genparten med
ærbødighed. Da efter den franske revolution den høje, sorte hat, der
kun havde holdt sig i live hos ligbærerne, atter genopstod til ære og
2. 26*
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værdighed, har den i det 19. århundrede moret sig med hos de en
kelte europæiske folk eller inden for de enkelte stænder hos disse at
gennemgå alle sine forberedende øvelser fra fordum. Snart har
den siddet mukkent fast under parlamentsmøder i London eller som
matadorskilt på vej til og fra børsen selv i beskedne handelsbyer;
snart er den fløjet dybt af i Paris eller som med sabelsving hos civil
klædte militære; snart har den i løndom lystret en uøvet ynglings
prøvende hånd foran spejlet. Så rask og rørig er den endnu, at den
er draget til Japan, Kina og Afrika og har lært gule og sorte folke
slag, hvori europæisk civilisation hovedsagelig består. Uformærket
er den på denne rejse dog blevet udvekslet med, at europæerne til
gengæld har antaget til hverdagsbrug en hovedbeklædning som et
overskåret græskar med skygge, den såkaldte lave filthat. Men, silke
eller filt, har mandshatten indtil nu troligt kæmpet under det gam
le, mere end trehundredårige løsen, der lød så nyt og så løjerligt, da
det første gang klang i det 16. århundrede: ved hjælp af mig hilses
der.

Den kvindelige hovedbeklædning udviklede sig i overensstemmelse
med den mandlige. Efter at de høje hovedtøjer var afskaffet, ind
førtes også her huen. Denne sluttede sig bestandigt tættere til hove
det, skjulte i reglen ganske ørene og gik langt ned i nakken. Hos
ældre kunne man ved århundredets midte endnu træffe den be
kvemmere form, omtrent som en mulepose. Forhåret lodes i begyn
delsen blot, senere dækkede huen også dette, så at håret var ganske
skjult. Blandt de mange klager, der i året 1563 førtes over den store
usædelighed i Maribo Kloster, var også den, at jomfruerne her vove
de at vise sig med blottet hovedhår i mænds nærveærelse.212 Om
trent fra år 1570 blev det dog atter skik at lade tindingehåret være
synligt, medens selve issen gerne dækkedes af en snip på huen. Disse
to moder: helt eller kun halvt skjult forhår, kæmpede så med
hinanden århundredet ud. Endnu i året 1634 påstår en udlænding,
at det var skik i Danmark at gå med håret helt skjult.213 På denne
tid var dog i samfundets øverste kredse huen allerede afskaffet.
Huen var af tæt tøj, hyppigt af klæde eller fløjl. Den egnede sig
ganske særligt til kostbar udstyring, og guldbesatte huer eller „per
lehuer“ hørte derfor til de mest yndede smykker.
Da huen hos mændene afløstes af eller rettere forøgedes med
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Dronning Sofie med en rigt perlestukken hue. - Sofie var datter af
hertug Ulrik af Mecklenburg og kusine til Frederik IL Han ægtede
hende i 1572, da hun var 15 år - han 38. Ægteskabet blev i øvrigt meget
lykkeligt. Af dette ungdomsbillede ser man næppe, at Sofie med årene
skulle blive meget stridbar. Af moderlig omsorg for de yngre sønner ka
stede hun sig ud i en heroisk kamp for at sikre dem fyrstendømmer og ind
tægter. Hun døde i 1631 efter treogfyrre års enkestand. (Maleri på Rosen
borg.).
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I Soderup kirke nær Holbæk findes denne ligsten over Erik Krabbe til
Åstrup, død 1564, og hans to hustruer. Erik er iført den for ligsten
obligatoriske pladerustning - i grunden ganske misvisende, da han var
en udpræget intellektuel type. Han digtede salmer, som faktisk blev
brugt, og han syslede med en samling af danske love til afløsning af
de middelalderlige lovbøger. På hans højre side står den første hustru
Karen Lykke med en lille baret over hovedlinet og pibekrave. På hans
venstre side står den efterlevende hustru Margrethe Reventlow klædt
i enkedragt med langt nedhængende hovedlin. (Nationalmuseet fot.).
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Frederik Il’s dronning Sofie efter et stik i Resens „Frederik Ils krøni
ke“. Oven på sin hue bærer hun en lille højpuldet hat.
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baretten, fulgte kvinderne straks med. Nærmere set var denne for
andring dog for Nordens vedkommende af en meget tvivlsom art.
Medens man f. eks. i Frankrig virkelig optog baretten og anbragte
den som dække på hovedet, gik man i Tyskland og Norden kun
ud på at værne om perlehuen, så at ingen af dens kostbarheder blev
skjult. I den anledning anbragte man baretten ikke på issen, men
på det ene øre og indskrænkede dens størrelse til det mindst mulige.
Dette gav vedkommende person noget over al måde kækt og ud
fordrende ved sig. Ser vi f. eks. prinsesse Anna af Danmarks eller
Birgitte Gøyes portrætter side 286 og 430, så forandrer dette ene
punkt kendeligt hele indtrykket af figuren. Selv på ligstene svækkes
ikke virkningen. Erik Krabbe mellem sine to hustruer, hvoraf den
ene er matroneklædt, den anden har baretten på snur, tager sig
ud som Herkules på skillevejen mellem dyden og lasten (side 398).
Ganske den samme fremgangsmåde anvendte man, da senere hat
ten afløste baretten. Man fulgte med, men formindskede hatten til
en sådan ubetydelighed, at den end ikke ville have passet til det
mindste barn. Dronning Sofie af Danmark i denne dragt gør på en
hver uindviet indtrykket af i spøg at have anbragt et dukkelegetøj
på hovedet (side 399). Det var klart, at med en sådan lille hat kunne
der ikke, selv om man havde villet, ydes genhilsen til mandens. Den
måtte hæftes fast for at sidde der. Højt regnet kunne den kun gælde
for et forståelsens nik til den mandlige mode, et bly, lille pip eller
kluk til svar på hannens fortryllende toner.
Kun ved én lejlighed dækkedes perlehuen ganske; det var, når
sørgedragten anlagdes ved begravelser, hvor jo efter datidens skik
kvinder fulgte såvel som mænd. Ved slige lejligheder indhylledes
hele hovedet i flor, hvis lange snipper hang ned ad ryggen. Det var
denne nonnelignende dragt, hvori det også var skik at afbilde af
døde, især på ligstene. Enkedragten afveg noget herfra, idet hove
det her kunne bevæge sig friere, i reglen kun med et hvidt lin som
overkast over huen.
Såvel ved begravelser som ellers, især vel på rejser, brugtes det
undertiden at tilhylle også det nederste af ansigtet. Hertil tjente de
såkaldte „mundduge“. De bandtes i reglen i nakken eller fæstedes
til huens tinding og dækkede mund og hage. Prinsesse Anna fik
seksten sådanne af fint linned med sig til Sachsen 1548.214 Også ved
disse uddannede den skik sig, at anbringe perler og guldpailletter
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Der findes kun ét portræt af Dorothea af Brandenburg - Christoffer af
Bayerns og siden Christian I’s hustru. Det findes til gengæld i mange
kopier og varianter. Noget indtryk af dronningens udseende får man
næppe. Hovedlinet og munddugen stjæler billedet. Indtrykket er tugt
og ærbarhed; Dorothea skildres som den satte matrone.

ligesom på perlehuerne. Mette Rosenkrantz f. eks. efterlod sig en
sådan guldbesat „munddug“.215 Brugen af munddug har i Dan
mark holdt sig lige til år 1900 såvel på Læsø som på Fur.
Men når alt andet var dækket, var det besynderligt ikke også at
sørge for næsen. I Frankrig indførtes der da en art masker, der var
til at sætte fast bag ørene og skjulte næsen, men lod øjnene frie. De
kaldtes „cachenez“. I Frankrig og de sydlige lande overhovedet gjor
de de megen lykke. Også til Norden nåede de op. Prinsesse Anna
fik seksten næsedækkere™ med sig fra Danmark.
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Medens kong Hans tilhørte en glatraget generation, tilhørte Christian II
en skægget. Hans ældre ven Erik Valkendorf kunne jamre over skægget
så meget, han ville. Christian vedblev at bære det - lige som sine sam
tidige Karl V af Tyskland, Frans I af Frankrig, Henrik VIII af England
og Gustav Vasa af Sverige. (Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.).
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Efterhånden var der ikke meget tilbage at se af de nordiske skøn
ne. Men forstår hertuginden af Braunschweig, der til samme kur
fyrstinde Anna udtalte sin beklagelse over, at når hun - indhyllet i
alt dette, der jo var nødvendigt for teintens bevarelse - til sidst
skulle binde sig dette tætte slør for øjnene, kom hun næsten altid til
at forrykke det alt påbundne eller krølle sin pibekrave. Kurfyrst
inde Anna gav et omstændeligt svar med oplysning om de småfif,
hun selv anvendte ved sådan lejlighed.217 Nærmere set var disse
dog egentlig kun en omskrivning af, at man burde have et let
håndelag. Hvor sligt eller andet manglede, skød man åbenbart en
genvej til den hele formumning, når man som kvinderne i Ribe
straks resolut tog „dannekvindekåben“ over hovedet.
Hvad hårsætningen angik, afveg man ikke fra den middelalderlige
skik: omtrent i et århundrede at gennemløbe alle de forskellige
yderligheder. Man begyndte for mændenes vedkommende med at
have håret tæt afklippet efter en lige streg i panden og meget langt
i nakken, så at det faldt ned over skuldrene. Hertil bares intet skæg.
Denne skik fulgtes både af kong Hans og hans broder, Frederik I.
Den unge Christian II anlagde skæg, men dette ansås uden tvivl
endnu for stridende mod god tone. I det mindste skrev Erik Valkendorf, der så utrætteligt arbejdede på at gøre alt godt for den konge
lige brud, som han førte med sig til Danmark: „Jeg beder eders
nåde ydmygeligen, at I modtager eders nådes fyrstinde med største
stads og lader de burgundiske og os alle i Danmark mærke at hen
des nåde er eder kjærlig og velkommen. Og lader nu straks rage
eders nådes skæg af, for mange sagers skyld! så kan eders nåde
med sådant, som forskrevet står, stoppe munden på os alle sam
men.“218
Hvis Christian II har efterkommet dette råd, må han, for at følge
moden, kort efter på ny have ladet det vokse ud igen. Omtrent år
1520 slog nemlig skikken om, og det blev nu højeste mode at bære
stort skæg. Christian II findes også stadigt afbildet med et sådant,
medens hans onkel og efterfølger, Frederik I, vedblev at være glat
raget, som brug var i hans ungdom. - Omtrent på samme tid afskaf
fedes også i udlandet det lange hår. For Frankrigs vedkommende
var grunden den, at Frans I år 1521 ved et spilleparti, hvor det
lader til at være gået muntert til, blev ramt i hovedet af en brand
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Er der en sammenhæng mellem hårlængde og livsholdning? Middel
alderens katolske præster var kortklippede; herremændene gik i reglen
med langt hår. Cromwells puritanere kaldtes „rundhoveder“, fordi de
gik med kort hår til forskel fra deres modstandere - de langhårede
kavalerer. Langt hår har ofte været et forargelsens tegn for moralister.
Det er da næppe noget tilfælde, at „præstekongen“ Christian III, der tog
sin religion meget alvorligt, bar en frisure, som minder om vore dages
tætte maskinklipning. (Efter stik formentlig af Jakob Binck.).

fra en kærte. For at forbinde såret måtte man afklippe hans lange
hår, og da hofmændene ikke ville svigte deres konge, lod også de
alle sammen deres hår afklippe.219 Således blev Frankrig korthå
ret. Herfra bredte moden sig til Tyskland. „Den 20. februar 1552
begyndte jeg at lade håret vokse ud på ny, hvilket ikke havde været
tilfældet siden 1528,“ skriver en tysk modeherre i sin dagbog.220
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Peder Skram (ca. 1503-81) deltog som stor dreng i Christian Il’s krige
mod Sverige, førte skibe for Frederik I, men udmærkede sig navnlig
under Grevens Fejde, hvor han vandt tilnavnet „Danmarks vovehals“.
(Frederiksborg).
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Eiler Hardenberg - død 1565 - var lensmand på Dragsholm under
Grevens Fejde. Siden fik han Malmöhus i forlening og var hofmester
for den unge prins Frederik, der i Christian Ill’s sidste regeringsår
blev en slags statholder i Skåne. Da Frederik besteg tronen, rykkede
Eiler Hardenberg op som rigshofmester. Han blev sendt til Moskva
for at oprette et forbund med zar Ivan den Grumme som et led i den
diplomatiske optakt til Den nordiske Syvårskrig. (Maleri på Gavnø,
Bengtsson fot.)

Langt og kort hår • 407
I Norden synes man i nogen tid at have kæmpet imod. Gustav
Vasa bar således i lang tid håret på den gamle vis, lige afklippet i
panden og længere i nakken. Først som gammel lod han det klip
pe kort. Med Christian III sejrede den nye skik i Danmark. Dog
vedblev endnu enkelte trofaste at bære håret på gammeldags måde.
En af de mest udholdende synes admiralen, Peder Skram, at have
været. Også studenterne bar fremdeles håret på den gamle vis.221
Under de følgende konger i Norden blev håret bestandig om muligt
kortere og skægget længere. Erik den XIV, Johan III, Frederik II,
alle bar de håret tæt afklippet og skægget studset på kinderne, men
endende i et langt, helst tvedelt hageskæg. Det var en selvfølge, at
deres mænd bar det ligeså. Evnen til her behændigt at holde trit
var dog naturligvis forskellig. Også rent frisørmæssigt set, synes man
at kunne forstå, at rigshofmester Hardenbergs i Moskva aftalte for
bund med de langhårede russere ikke var helt vellykket, og han selv
moden til brat afsked som rigshofmester 1565.
Så længe Frederik II levede, var den lille Christian IV under sak
sen. Når man i mørke strøg ham imod hårene, kunne man se det
gnistre.222 Sligt ville aldrig være blevet opdaget i århundredets be
gyndelse. Men da han var blevet sin egen herre, benyttede han lej
ligheden til forsøg på mere selvstændige måder at bære håret på.
En af disse var at lade håret i tindingerne vokse langt, flette det i
to piske og derpå bøje dem bag om ørene, så at de stak frem som to
stive spidser ved siderne af kinderne.223 Denne sidste fremgangsmå
de synes at have været særlig for Christian IV. Hvad der lettede opbindingen under ørene i ikke ringe grad var den mode, som datiden
synes at have hilst med en vis begejstring, brugen af ørenringe for
mænd. En af de første i Norden, der vides at have anlagt denne nye
pynt, var Nils Sture i Sverige, hvem Erik XIV år 1567 myrdede
med egen hånd. Ved dronning Elisabeths hof i England (1558-1603)
var ørenringe en sædvanlig prydelse for mænd. Så vidt man kan se,
lod Christian IV stundom tindingepiskene stikke ud gennem de to
store ørenringe.
Senere fulgte Christian IV vistnok mere jævnt tidens mode, der
bød, at de to tindingepiske skulle hænge foran ørene. Men da denne
mode ophørte, opgav kongen den kun halvt, idet han kun afskaf
fede den ene pisk. På venstre side af hovedet vedblev han til sin
død at bære en lang pisk eller flettet marelok, der gav ham et fra
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Peter Isaacs’ maleri fra 1612 viser den 35-årige Christian IV, den over
modige feltherre fra Kalmarkrigen. Håret er vokset langt ved tindin
gen, flettet til en lille pisk og trukket ind igennem ørenringen. Først
som ældre anlagde Christian IV den lange flettede „marelok“, der fra
venstre tinding faldt langt ned over brystet, og som - i forening med
pandehår, opadbøjet moustache og lille fip - skulle skabe eftertidens
billede af manden. (Frederiksborg).
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hans omgivelser meget afvigende ydre. De fleste af disse var allerede
i færd med at anlægge paryk.
Frankrigs konge, Ludvig XIII, var nemlig 1631, skønt han kun
var 30 år gammel, med ét blevet skaldet.224 Dette burde dækkes, og
troligt fulgte, som for hundrede år siden, først hoffet, så Frankrig,
så hele Europa med. Christian IV stod ganske ene og forladt med
sin marelok. Skønt med frodig hårvækst lod også hans søn, Frederik
III, stadigt sin isse barbere, ganske som Ludvig XIV, for en tre-fire
gange om dagen at kunne anlægge ny allongeparyk. Sligt var så ind
lysende bekvemt. Parykkerne lod sig jo krølle, uden at hovedet
behøvede at være under. „Det er i sandhed forbavsende, at en så
hensigtsmæssig mode har kun været kendt så kort.“225 I det 18.
århundrede blev alle parykkerne gamle og hvidhårede af pudder.
Men des skarpere i deres dom. Mod århundredets slutning var na
turlig hårvækst på isse eller kind en råhed, som enhver søgte at
skjule og skamfuld undså sig over. Først ved den franske revolution
erhvervedes atter frihed til at bære skæg og eget kortklippet hår.
For kvindernes vedkommende tilstedte hovedbeklædningen kun
ringe spillerum for forskellige hårsætninger. Kun ved en eneste lej
lighed i livet var det tilladt at bære udslagent hår, det var, når en
jomfru stod brud. Ved hendes senere mulige bryllupper, såvel som
til daglig, havde hun derimod at skjule „kvindens prydelse“ med
den ærbare hue. I så henseende var man langt strengere i Norden
end i Tyskland. Medens det her blev mode i århundredets anden
halvdel at bære en fletning ned ad nakken, tilstedtes aldrig slig
usømmelighed i Norden.
Al interessen samlede sig da om den smule forhår, der var synligt.
Men kredsen blev bestandig snævrere, og ved århundredets midte
lukkedes den ganske. Ubarmhjertigt skjulte huen de sidste tindingehår. Det lød næsten som spot, når det i en i de åringer fordansket
bog tillodes kvinderne at pleje deres hår:

Dog ej med „kirsekvad“ og „glintevand“
ej vride det i pinde, at det krølle kan.226
Alt sligt var der jo nu slet ingen anledning til.
Så meget des større var den iver, der udfoldedes, da den totale
formørkelse begyndte at vige, og omkring år 1570 to halvmånefor27 Troels-Lund. 2
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mige rande viste sig på hver sin side af huens pandesnip. Det gjaldt
om at pleje disse småpartier efter bedste evne. Det er i så henseende
højst betegnende, at den første mode, der nu opstod, var at under
bygge dem med valke, hvorved den smule, der fik lov at vise sig,
kom til at syne af langt mere. For Danmarks vedkommende kan vi
måle iveren ved hjælp af forskellige, endnu bevarede breve. Det
lykkedes at indforskrive en kvinde, der ganske særligt forstod sig
på at lave sådanne valke, og om denne kvinde, der bortførtes fra
gård til gård, blev der nu en overordentlig rift.
„Kære søster! som du og formelder i din skrivelse og er begæ
rende, at den kvinde, som er her hos mig, som gør de valke, at når
hun får afgjort for mig, at hun da måtte komme til dig, så må du
vide udi sandhed, at jeg ikke endnu til visse véd, hvor snart hun
kan få mit tøj færdigt, og må du tro for vist, at det første hun får
afgjort for mig, vil jeg lade en af mine egne vogne age hende
til dig, så hun vist skal komme til dig det allerførste mig muligt
er. 227
I dette brev fra Mette Rosenkrantz til Birgitte Bølle får man kun
en anelse om den ventendes utålmodighed. Men denne giver sig et
meget uforbeholdent udtryk i et brev som dette fra Anne Brade:
Allerkæreste søster! Som du skriver om den valke-kvinde, da
er mit bud for længe siden igen kommet. Han talte med hende, hun
var hos Anne Erik Hardenbergs, og der skulle hun være i otte dage,
og så skulle hun til Anne Christoffer Gyldenstjernes og gøre valke
for hendes datter; så hun svarede, at hun kunne for ingen del kom
me til mig før sankthansdag, dersom jeg kunne tøve så længe, da
ville hun gerne komme til mig. Om dit bud kunne få bedre svar,
det véd jeg ikke. Gud for sin kære søns skyld unde mig lykke til, at
jeg kunne få hende\ Ellers blive de lilla sætter (?) fordærvede,
jeg skal lade gøre til hende. Jeg kan tro, jeg får at bie en stund
også efter disse fjorten dage. Gud give, hun ville endda komme!“228
Ved århundredets slutning afskaffedes i samfundets højeste kred
se atter huen, og håret, der nu fik lov til helt at ses, opsattes gerne i
høje, bagværklignende former. Som det var at forudse, vakte denne
mode forargelse, ikke mindst, da den ledsagedes af stærkt blottet
barm. Det er imidlertid et bevis for modens magt, at ikke de spot
tende betegnelser for denne dragt, men det matte gensvar herpå
er gået over til at betegne noget letfærdigt. I Frankrig vidste man
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Ifølge sin inskription skal dette portræt forestille Birgitte Brock; men
som det ikke helt sjældent er sket, har man forvekslet modellen med en
anden. Det er snarest Karen Brahe (1598-1631), der ægtede Henning
Valkendorf i 1618. Hun bærer højt opsat hår efter sidste mode. (C. C.
Andersson fot.).
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intet andet at udsætte på dem, der forargede sig over den nye mode,
end at de selv gik med grå støvler. Det dertil sigtende navn „gri
sette“ har holdt sig indtil nutiden.

IO

Vi har hidtil væsentlig dvælet ved klædedragtens vekslende snit i
det 16. århundrede. Den hele til grund liggende bevægelse forstås
imidlertid først ret, når vi tillige betragter den mærkelige udvikling,
som samtidig gjorde sig gældende på stoffets område. Her, hvor det
ikke alene kom an på smag, kunne tidens trang til det nye, rige og
prægtige ganske anderledes skaffe sig luft. Renæssancens virknin
ger på dette område viser sig derfor også i så stærke overdrivelser, at
Nordens historie hverken før eller efter kan opvise magen.
Hvad der mindre falder i øjnene, men dog måske tydeligst ud
trykker strømningens kraft, er den store forandring, der foregik med
den nordiske bondedragt. Tidligere havde denne været forfærdiget
af hjemmelavede stoffer, fremfor alt af vadmel. I det 16. århundrede
forandredes dette forhold, og udenlandsk klæde blev meget al
mindeligt beklædningsstof. Allerede 1546 kunne Gustav Vasa klage
over, at de svenske bønder ikke ville slide andet end engelsk og hol
landsk klæde.229 Indførslen af klæde steg i Stockholm i løbet af 33
år (1536-69) fra 1362 stykker til 4816 stykker, altså til det firdobbelte, i Gefle i løbet af tolv år fra 125 til 1301 stykker, altså til det tidobbelte.230 Et ganske lignende omslag lader sig iagttage i Danmark.
I et af tidens skuespil udtrykker en bonde sin foragt for det hjem
melavede uldtøj således:

Min fattige hustru, jeg mig fik,
både ulden og nøgen hun for mig gik.
Medens derimod velstand betegnes således:
Min broder nu store heste rider,
hans kone „leidsk“ [dvs. klæde fra Leiden] og „engelsk“ slider.231
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Pålidelige oplysninger fra Ribeegnen fra århundredets slutning vi
ser os, at forandringen her var tilendebragt, så at fremmed, især
engelsk, klæde nu var landbefolkningens hovedbeklædningsstof.232
Som bekendt har i intet af de tre nordiske lande bønderne senere
været i stand til at vedligeholde denne overdåd. Tidernes ugunst har
nødt dem til at vende tilbage til det gammeldags vadmel. Selv i slut
ningen af det 19. århundrede var tilstanden endnu næppe nået op i
linje med forholdene i det 16. århundrede.
Det var en selvfølge, at &ø&sW-almuen ikke gav bønderne noget
efter. Ved festlige lejligheder forslog her ikke engang klæde. Man
får et mærkeligt indblik i, hvad også her de følgende tider har haft
at slå af på, når man læser en bestemmelse som denne: Ingen tje
nestepige skal efter denne dag bære fløjls slag, mårs- og herme
lins-slag, fløjls tøfler, guldlad eller perler, hvilket er imod kongl.
majestæts reces, alt under en bøde af 3 daler, hvilket straks er at
udgive og pante hende af, så tit hun det bruger.233
Det var naturligvis adelen og den højere borgerstand, hvorfra
eksemplet udgik. Lysten til kostbare, strålende stoffer kendte her
ingen grænser. Indførslen af silkevarer steg for Stockholms vedkommede under Gustav Vasas regering fra det beskedne tal 98 stykker
i året 1536 til den storartede sum af 1700 stykker i året 1559.234 Det
var aldeles fabelagtige masser, som en enkelt kunne bruge af fløjl,
silke, klæde og andre beklædningsstoffer. Gustav Vasas tredje dron
ning, Katarina Stenbock, og de fem kongelige døtre fik således i
det ene år 1559 udleveret til deres eget brug: 68 alen gyldendug, 115
alen hvidt sølvmor (sølver-bliant), 60 alen gyldenatlask, 555 alen
fløjl, 208 alen damask og over 1200 alen „skellert“. Hertil kom en
hel del silkeatlask, almindeligt atlask og taft, for hvilke tallene
ikke er anført. De to unge prinser, Magnus og Karl, der dengang
var sytten og ni år gamle, brugte i det samme år til deres klædedragt:
134 alen fløjl, 16 alen silke-atlask, 38 alen damask, 13 alen fløjls
„passement“, 207 alen „skellert“, 14 alen taft og 5 stykker (150 alen?)
„sindal“.235
Hvad der fremfor alt vakte begejstring var de guld- og sølvindvævede stoffer, gyldenstykke og bliant eller: fløjl, atlask, silke på
„guldbund og sølvbund“, som det i Danmark gerne kaldtes. Erik
XIV holdt til sit eget brug ikke mindre end syv guldvævere på Stock
holm Slot.236 Ellers tilvirkedes disse stoffer mest i Italien, og gen-
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nem tre store handelshuse i Tyskland, et i Leipzig og to i Nürn
berg,237 førtes de videre til Norden. I året 1555 var der ikke mindre
end fem kræmmere i København, der handlede med gyldenstykke
og bliant.238 Stundom gjorde man de øvre tråde ikke af forskellig
artet farve, men hvide eller gule som underlaget selv, undertiden
også ligefrem af guld eller sølv, så at det hele blev en art metalvæv.
Den danske prinsesse Anna fik således til sit udstyr 1548 blandt an
det en hvid bliants kjole, en gylden bliants og en gylden kjole, guld
på guld.239
Det var klart, at sådanne stoffer måtte være i høj grad kostbare.
60 kroner for alen var langtfra noget usædvanligt. Gustav Vasas
ene datter fik f. eks. ved sit udstyr 1562 ikke mindre end 160 alen
gylden atlask og 24 alen gylden damask til 60 kroner alen.240 Men
også de simplere stoffer, ensfarvet klæde og fløjl, kunne være dyre
nok. Vi hører tale om fløjl til 12-16 kroner alen, 241 klæde endog til
32 kroner alen.242 Sådanne priser vinder i forståelighed, når man
ved, at samtidig kostede en fed okse kun 36 kroner.243 Selv langt
ned i borgerstanden skyede man ikke at betale klæde med priser,
der nu ville forekomme urimeligt høje. Anders Sørensen Vedels hu
stru skriver således om en af sine sønner, der var kommet i Sorø
Skole: „Lad ham med det første få en god, engelsk klædning til en
fem [species-] daler alen, den kan han også bruge i vinter.“244
Farverne på disse stoffer var, som vi alt ved, så iøjnefaldende som
muligt. Det var tidens smag at gøre dragten stærkt spraglet ved at
lade skrigende farver mødes. De gennemskårne klæder gav rig lej
lighed hertil, de mange forskellige lag i kvindedragten ikke min
dre. Skarlagenrød, brandgul, papegøjegrøn, leverfarvet, himmelblå
og askegrå var især yndede. Betegnelser for farver, som nutiden
ville have ondt ved at forstå, forekommer ofte: nellikefarvet, hvid
nellikefarvet, tintebrunt, fiolbrunt, gul livfarvet, livfarvet carmoissin, rødt i blåt, papegøjegrønt i brandgult osv. Skaf mig noget „ret
smukt, sælsomt klæde, så meget som til femten herremænd, og fem
alen fløjl til hver,“ skrev Frederik II engang til Christoffer Valkendorf,245 da opfindelsesevnen svigtede ham.
At det ikke blot var ved hoffet, at disse mange farver trivedes, men
helt ned i samfundets lavere lag, kan ses af mangehånde klædefortegnelser. I et at tidens skuespil udbryder en borgerdatter ved
tanken om sin ungdomstid:
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Jeg var så hovmodig i de dage,
at jeg vidste aldrig, hvad jeg ville drage:
Brunt og blåt og dystergrønt,
høj fiolfarve, det var ret skønt;
brandgult og så lavendelblåt,
leverfarvet og askefarvet gråt,
sligt havde jeg nok, det var min dragt.246

En egen måde at gøre den enkelte farve levende på var ved at tryk
ke mønster deri. Så godt som alle skulle have deres fløjl „trykt i
blommer“. Om det så var bræmmerne på præstekjolerne, så var de
hyppigt således mønstrede. Det synes, som om denne påtrykning
undertiden er blevet foretaget her i landet, medens stofferne selv
alle forskreves fra udlandet. Selv om noget askefarvet, gråt atlask,
der var købt til Christian IV hedder det, at det blev „trykt i adskil
lige slags blommer til prinsens behov“.247 Blandt Gustav Vasas be
klædningssager på Stockholm Slot omtales to stykker kobber, som
man plejer at trykke fløjl med.248
En overvejende part af disse dragter var forede med skind. Dette
var en gammel skik og stemte med datidens opvarmningsforhold.
Også heri foregik der imidlertid i århundredets løb en forandring.
Hvad der tidligere havde været brugt alene ved vintertid mod kul
den, blev lidt efter lidt en nødvendig pragt, der anvendtes sommer
som vinter.
Almuen nøjedes i reglen med en lammeskindsforet kappe og hue;
men hos de højere stænder steg kuldskærheden i en mærkelig grad.
Gustav Vasa havde ikke blot skindforede kapper, kjortler, trøjer,
vamse, huer og vanter, men selv benklæder (overtøj), ja ulden
skjorte og brystduge forede med skind.249 Peder Oxe havde både
skindforet brystdug, slåbrok og nathue.250 Om et par brystduge,
forede med strudsedun, som kurfyrst August fik sig, skrev hans hu
stru, den danske prinsesse Anna: „Hans kærlighed synes godt om
dem og bærer dem gerne ned om maven for fordøjelsens skyld.251
Kvinder bar ikke blot skindfor under kappen og kjolen, men selv
under skørtet, indertrøjen, ja under det indre livstykke. Mette Rosenkrantz havde to sådanne forede med skind, det ene fløjlsbetrukket.252
I århundredets sidste halvdel hørte en skindforet kappe med til
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Et buntmagerværksted. Til højre sidder to mænd og syr gråværksfor til
kapper. På bordet ligger deres enkle værktøj - saks, tråd og buntmager
kniv. Bagtil er de endnu usyede skind ophængt. En kunde betaler bunt
mageren. Både de mange mønter, der risler ud af hans hånd, og hans
store pelsbræmmede - måske pelsforede - kappe røber, at han har råd
til at ofre meget på sin påklædning. (Olaus Magnus.).
festlig sommerbeklædning. Ved prinsesse Elisabeths bryllup, ved
Frederik IPs rejse til Holsten 1561, ved Christian IV’s kroning, lut
ter begivenheder, der foregik i den varmeste sommertid, fik adels
følget befaling til at møde klædt i pelsværk.253
Det skind, der anvendtes, var af meget forskellig art. I daglige
dragter var det sjældent andet end kaninskind, hare-, katte- og
egernskind, hvilket sidste gik under navnet „gråværk“. De tre små
søstre, Katrine, Else og Dorthe Gyldenstjerne, gik således alle med
kattefor i deres vinterkjoler og skørter. Den 22. november 1564 fik
Dorthe et kattefor, der havde siddet under hendes afdøde moders
kjole, og desuden en „mantel“ kattefor til at fore sig en vinterkjole
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med. Året efter på samme dag fik hun gråværk til et skørt, som
buntmageren lavede for hende, og desuden gråværk til selv at fore
sig en sort, engelsk trøje.254 For Slesvigs vedkommende forbød her
tug Johan Adolf år 1601 borgerkoner at have andet for i deres kå
ber end kaninskind, gråværk og i det højeste røde og hvide ræve
skind.255
Hos de højeststillede og til fest var det finere skind, der anvendtes,
især af mår, odder, zobel og hermelin. Disse brugtes ofte blot til
kantning. Således fik f. eks den lille Else Gyldenstjerne i året 1566,
samtidig med at hun fik kattefor i sit skørt, en kåbe og en trøje kan
tet med mår og to trøjer endogså kantede med hermelin.20® Mårs- og
hermelins-bræmmer omtales overhovedet hyppigt. Hvor der skulle
være fuldt for heraf, gik en stor mængde skind med. Under en fløjls
kjole, der tilhørte den danske enkedronning Dorothea, sad således
77 zobelskind, under en anden 55, under en kappe 75 mårskind.257
Yndet for under mandsklæder var foruden mår især ulve-, losse- og
sorte eller hvide ræveskind. Peder Oxe havde fem losseskinds- og to
ulveskinds-kjortler, 258 den lille Christian IV og hans broder Ulrik
fik år 1590 hver en kjortel med ulveskind, to år efter nye af samme
art.259 Sort ræveskind betaltes stundom seksten gange så højt som
almindeligt rødt.200
Lysten til at bære kostbare skind som for var lige så udbredt i
udlandet som i Norden. Grev Henrik af Schwarzburg skrev ikke
uden grund fra Bryssel: „Men går her så pragtfuldt klædt, at jeg
skammer mig over at bære mit bare fløjl; send mig snarest noget
kostbart pelsværk.“201 Disse forhold drev priserne på skindvarer til
vejrs også i Norden, hvorfra de hentedes. Fra Stockholm udførtes
år 1569 ikke mindre end 138,000 egern- og hareskind, fra Viborg i
Finland år 1558: 286,000, og i samme år 18,000 hermelin-, odder- og
mårskind.2®2 Det var derfor selv i Norden meget dyrt at følge sin
lyst. Et losseskind kunne koste indtil 36 kroner,203 et udsøgt ulve
skind 24 kroner,204 et mårskind 4 kroner205 Og hvad hjalp det, at
en mår var større end en hermelin, når moden bød kun at bruge
struberne til et for, som det burde være.
Hvo, der kunne, fulgte imidlertid med. Man sparede måske lidt,
hvor det gik an, som enkedronning Dorothea, efter hvis død det
kom op, at alle bagstykkerne i hendes zobelskinds kapper og kjo
ler kun var foret med zobelskind af meget tarvelig beskaffenhed.200
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Hermelinens vinterpels - kridhvid med sort halespids - er i nyere tid
blevet en slags symbol på kongelighed. Dette er Dorothea, Frederik I’s
datter (1504-1547). Hun var gift med hohenzolleren Albrecht, der blev
valgt til stormester for Den tyske Orden, og som benyttede reformations
opgøret til at „sekularisere“ Den tyske Ordensstat - herefter hertugdøm
met Preussen. (Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.).
Men selv med den største behændighed kunne man dog ikke undgå
at betale betydelige summer. Det samlede for i alle de klædninger,
som den svenske prinsesse Anna år 1563 fik til sit udstyr, vurderedes
til ikke mindre end 32,000 kroner.207 Under sådanne forhold var
det sikkert en meget velset foræring, som de fire danske gesandter
modtog år 1562 ved afskeden i Rusland: Hver en gyldenstykkes
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kjortel, foret med zobel, en stor sølvskål, to tønder, pakkede med
zobelskind og 4000 gråværk.268
I alt dette skete der et temmelig brat omslag, da i det følgende
århundrede de nyindførte kakkelovnes virkninger begyndte at
vise sig, og moden at bære skindfor for Nordens vedkommende tabte
sig i en mærkelig grad. Den ældgamle skik måtte vige for nye for
hold, og en af renæssancens smukkeste prydelser bortfaldt.

Klædningernes yderlag var kostbart, foret ligeså. Men dyrest af alt
var dog to former for anvendelse, som der hørte det 16. århundredes
tankegang til for fuldt at gennemføre.
Det havde tidligere været en indgroet opfattelse, at et klæde
bons godhed afhang af dets varighed. Stadsstykker gik i arv fra
slægt til slægt. I modsætning til denne gammeldags tarvelighed og
soliditet begyndte der imidlertid i det 16. århundrede at gøre sig
en hel ny betragtningsmåde gældende, hvis virkninger også blev
kendelige i Norden. Det ansås nu for upassende at optråde oftere i
en og samme dragt. Den enkeltes rigdom og smag burde netop vise
sig i en bestandig afveksling, der aldrig tillod øjet at vænne sig til
eller at genkende det samme klædningsstykke.
Hermed var der åbnet et bundløst dyb for forøget ødselhed. Om
end trangen delvis kunne imødekommes ved tilvirkning af strå
lende, men mindre holdbare tøjer, så var det dog umuligt ad den
ne vej at få regningen til at stemme. Det, at være på moden og at
kunne bevæge sig ved hove, blev nødvendigvis en kilde til uafbrudt
igenkommende udgifter.
I udlandet antog hele denne retning forbavsende omfang. Om
den franske prinsesse Elisabeth, der blev gift med Filip II af Spa
nien, fortæller således en samtidig beundrer,209 at hun ypperligt
vidste at omgå sin mands urimelighed. Hans forbud mod at skifte
mode holdt hun sig ganske vist efterretteligt, men til gengæld ind
førte hun at besætte hver dragt på en ny måde, og aldrig at bære
samme dragt, den være sig nok så kostbar, mere end én gang. Ad
denne vej lykkedes det hende at blive ham lige så dyr, som om hun
havde fået lov til at veksle snit. En venetiansk gesandt, der år 1577
besøgte Paris, beretter, at det ved hoffet dér var skik gentagne gange
om dagen at veksle dragt, og at ingen hofmand kunne optræde pas
sende uden at være forsynet med 25-30 forskellige stadsdragter.270
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Dronning Elisabeth af England, der trods al sin myndighed stadig
appellerede til mandlig beundring, efterlod sig ved sin død ikke
mindre end 3000 dragter.271
I Norden træffer vi tydelige spor af, at den samme lyst til af
veksling var ved at trænge igennem hos de højere stænder. Allerede
Frederik I måtte udstede forbud imod, at adelsmænd enten anskaf
fede sig selv eller udstyrede deres døtre med mere end seks silke
dragter.272 De enkelte fortegnelser over klædebeholdninger, som
vi endnu kan undersøge, viser os ofte en påfaldende rig forsyning.
Peder Oxe synes således at have ejet 34 kjortler.273 I Gustav Vasas
klædekammer på Stockholm Slot fandtes i året 1548 ikke mindre
end 30 trøjer, 52 hovedbeklædninger og 51 par hoser.274
Et ganske eget udtryk skaffede denne trang til afveksling sig i de
bestandig skiftende hoffarver. Under Christian III og Frederik II
synes hofsindernes dragt, der bestemtes af kongen og svarede til en
senere tids uniformer, sjælden to år i træk at have været ens. År
1538 var den således gule kjortler og gule hatte, år 1540 en anden
farve kjortler, grå hatte samt pikkelhuer under hattene. År 1543
skulle kjortlerne atter være gule, men med hvide, brune og røde
streger på bryst og arm, og i det ene ærme et grønt stykke tøj, kan
tet med hvidt og med de samme streger i. Hoserne og trøjerne måtte
denne gang være efter eget valg, men en sort fløjls pelsrok over det
hele, samt gule hætter og en gul hat over disse igen. År 1548 var
kjortlerne sorte, kappen og hoserne grå. Det følgende år blev kjort
lerne leverfarvede og hoserne af hvidt klæde. Ved Frederik II’s
tronbestigelse 1559 bestemtes først violbrun farve til kjortlerne, men
denne farve afbestil tes atter, og de blev sorte, hoserne gule. År 1561
bares askefarvede kjortler med kronet F på den ene arm, askefarvede
pelsrokker bræmmede med sort fløjl, sorte hatte og hoser. Året ef
ter skulle hoserne være røde, osv., osv 275
En sådan bestandig vekslen måtte naturligvis være meget kostbar,
ligesom den også var højst ubekvem for de pågældende. Hvert for
år gaves gerne parolen for sommerens hofdragt, og ridende bud afsendtes da med skriftlig besked og vedlagt tegning til de på landet
boende hofmænd. Vi har endnu ikke få af disse breve med mønster
tegninger. Billedet side 275 viser os den, der omsendtes 1543.
Medens hele denne skik med de mange forskellige klædedragter
var en udenlandsk plante, der kun delvis slog rod i Norden, var der
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En af de ældste her i landet bevarede lavsgenstande er en bøsse - altså
en indsamlingsbøsse, der har tilhørt det københavnske guldsmedelav.
Den har inskriptioner, der dels fortæller, at i „1578 blev denne bøsse
ombåret første gang,“ dels opremser navnene på lavets otte medlemmer.
Desuden er den dekoreret med billeder. Her vises en scene fra et værk
sted. Til venstre står glødeovnen, til højre to blokke, en stor med spær
horn og en mindre med spandambolt. På gulvet står fra venstre til højre
støbeformen til barrer, svalekarret og kisten, hvor råmaterialerne blev
opbevaret. Et slagsmål er i gang. Det kan være mesteren - manden i de
ikke længere helt moderne pludderbukser, der toppes med svenden iført
knæbukser. Mesteren svinger en ildklemme, svenden en blæsebælg. (Na
tionalmuseet. Tegnet af I. Arthur-Nielsen.).
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en anden sydlig mode, der straks blev hilst med jubel heroppe og
senere netop her udvikledes til en overordentlig højde. Det var den
skik, at besætte klædebonnet med ædle stene og metaller.
Selvfølgelig var lysten til at bære smykker gammel i Norden. Men
her som andetsteds havde den hidtil været holdt inden for visse
grænser. Metalrigdommen var ikke stor, ædle stene en sjældenhed,
og brugen af rustninger havde givet trangen til smykker en naturlig
retning mod våbenprydelser. Så kom det store omslag, da det nyopdagede Amerika og den direkte forbindelse med Indien bragte sølv
og guld, perler og ædelstene i masser til Europa. Samtidig medførte
brugen af krudtvåben en skarpere sondring mellem våben og smyk
ker. Rustningerne veg og gav plads for det blotte klædebon, der
trængte til metalglans. Da så tilmed den lange kappe afløstes af den
korte klædning, åbnedes en hel ny skueplads for smykker og besæt
ning.
Som så ofte ved slige lejligheder ledsagedes hine store omvæltnin
ger af en lille opfindelse, der gav dem forøget betydning. Brugen
af diamanter havde hidtil kun været ringe i Europa, da man ikke
forstod sig på at slibe dem. Så fandt i året 1476 en guldsmed i Brüg
ge på at gnide to diamanter imod hinanden så længe, indtil der
fremkom en glat flade. Det stærke stråleskær slog ham, og hurtigt
uddannedes den kunst: ved slibning med diamantstøv at tildanne
den døde overflade til et væld af strålebrydninger.270
I forening nærede alle disse betingelser hin umættelige lyst til an
bringelse af ædle stene og metaller, der blev et særkende for renæs
sancen. I de sydlige lande, især i Italien, fremgik heraf den mær
keligste samvirken mellem kunst og håndværk. Næsten enhver af
renæssancens berømte mestre har stundom virket som guldsmed og
herved bidraget sit til at iklæde tidens smag ædlere former. Selv i
Norden gjorde denne trang sig gældende. I flere nordiske byer, f. eks.
Odense, København og Stockholm, uddannedes lidt efter lidt en
stab af dygtige guldsmede, der efter evne hævede deres håndværk
til virkelig kunst. Men hos folkets flertal holdt naturligvis den hele
tilbøjelighed sig inden for en forestillingskreds, hvor det skønne og
vægtige faldt umiddelbart sammen.
Bevægelsen lader sig for Nordens vedkommende føre tilbage til
en bestemt lejlighed, da det første stød gaves. I året 1501 holdt kong
Hans’ datter Elisabeth bryllup med markgreven af Brandenburg.
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Sofie Rud, malet 1585. Hendes tunge kæder snor sig flere gange om hal
sen og ligger tredobbelt ned over brystet. Pibekraven holdes sammen af
et klenodie, og et andet hænger i kæden. (Frederiksborg.).
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Ved festlighederne i Steinthal i denne anledning så de danske adelsmænd, at blandt de tyske gæster bar ikke blot fyrster, grever og rid
dere halskæde, men selv almindelige adelsmænd ligeså eller dog
mindst en snor om halsen med et par vedhæftede ringe. Dette måt
te naturligvis efterlignes, og skikken førtes med hjem til Danmark,277
hvor den i få år udvikledes til en forbavsende højde. Snart bar alle
adelsmænd ikke en snor med ringe,278 men en virkelig kæde fire,
fem gange om halsen. Det var en selvfølge, at deres hustruer og døtre
måtte have lignende. Og inden århundredet var omme, var det
skik, at ikke blot enhver, der stod brud, men alle velstående, borger
lige kvinder til almindelig fest ligeledes bar gylden halskæde. År
1560 bestemtes det således i Ålborg, at ingen brud måtte bære mere
end fire halskæder.279 Og år 1601 forordnedes det for Slesvigs ved
kommende, at borgerdøtre først måtte begynde at bære en guld
kæde med deres fyldte 12. år, medens det tillodes deres mødre at
bære to.280
Men der var jo egentlig slet ingen grund til at indskrænke an
bringelsen af guldkæder alene til halsen og brystet. Her var plad
sen dog altid forholdsvis snæver. Langt rigeligere var den nedefter,
hvad enten man så ville lade kæderne hænge ned ad ærmerne eller
som kantning løbe omkring hele kjortlens nederdel.
Også dette gennemførtes. Ganske som om halsen begyndte man
først med en snor, så gik man over til hele kæder. Guldsnorenes tid
varede i Norden omtrent til århundredets midte.281 Så gik man
videre til guldkæderne. I Danmark fik således prinsesse Anna år
1548 en hvid „bliants“ kjole bræmmet med guldkæder,282 og prin
sesse Dorothea år 1561 en violbrun, tavlet fløjlskjole, „med dobbelt
belægning guld omkring og gennemtrukken med guldkæder“.283
År 1552 holdt Gustav Vasa, der kort før var blevet enkemand,
sit tredje bryllup og ægtede den unge Katarina Stenbock (se bil
ledet side 251). I den anledning havde Jost Guldsmed i tre uger
travlt med at bearbejde en hel del dukater og gylden, som kongen
havde leveret ham. Resultatet blev en 32 alen lang guldkæde, der
skulle anbringes på den „nådige frues og frøknernes gylden- og
sølvdugs kjortler“.284 Den sidste gang, vi i det 16. århundrede hø
rer tale om guldkæder til kjoler, var, da enkedronning Sofie af
Danmark under rigsrådets lydelige indsigelse sørgede for udstyr til
sine to døtre. Hverken hun eller Danmark skulle have skam af
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Anne Skovgård Hansdatter til Gundestrup, gift med Holger Ulfstand
til Häckeberga 1590. Hun bærer tre svære guldkæder, to klenodier og
flere fingerringe. Dertil kommer perlestukken hue, pibekrave og knip
lingsmanchetter, der kanter ærmegabene på den mørke overkjole. (Det
nationalhistoriske Museum på Frederiksborg).
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deres dragt. Derfor fik også guldsmed Fuiren i Odense befaling til
at lave kæden på 60 alens længde.285
Alle disse guldkæder var dannet i meget forskellige former. Der
var „ringkæder“, „s-kæder“, med hvert enkelt led i form af et „s“,
„murkæder“, „panserkæder“, „tomkæder“, „sietkæder“286 og hvad
de alle hed. Nemmest slap man dog, når man lavede kæden lige
frem af guldmønter, hver enkelt mønt blot gennemboret med et
hul på hver side. Denne art kæder synes at have været meget al
mindelige;287 de havde den fordel, at værdien angav sig selv. Fæl
les for alle arterne var, at de efter nutids begreber var overordent
lige grove. Allerede Birgitte Gøyes portræt på side 430 giver os et
indtryk heraf. Endnu synligere er det på en mængde af malerierne
i Gripsholms rige samling. Leddene i hertug Albrechts kæde er så
store som en amindelig toøre, i Klas Horns som en femøre, dron
ning Katarinas og dronning Sofias kæder ligner hundelænker.
Hvad der ikke lidet forøgede deres drabelige udseende var deres
længde. Man havde halskæder på 10-14 alen. På Johan Rantzaus
hustru går kæden fem gange om hals og bryst,289 på Birgitte Gøye
mindst seks, på hertuginde Christina af Holsten syv gange.290 Væg
ten svarede hertil. Henrik Rammel bar til stads en vægt af 92 tyve
kronestykker om halsen. Den fjortenårige Christian IV en vægt af
120, Christoffer Valkendorf endog af 190 tyvekronestykker.291
Hermed var dog langtfra halsens tynger til ende. I reglen endte
kæden i et forsvarligt klenodie, der hang foran på brystet. Men
dertil kom desuden for alle velstående kvinders vedkommende et
særligt og meget solidt halsbånd eller rettere halsbind af guld, der
ligeledes endte i et tungt klenodie. Storfyrsten af Ruslands pynt be
skrives derfor således af Jakob Ulfeldt: Om hans hals hang et guld
smykke med adskillige ædelstene, moksen på den måde som vore
adelige kvinder i Danmark plejer at bruge.292 Stundom, men
sjældnere, dannede dette halsbånd et uhyre lænkesmykke, der i

Dorothea af Sachsen-Lauenburg (1511-71), Christian Ill’s dronning, er
her gengivet på et yngre stik efter en forsvunden original. Med højre
hånd griber hun ned i et smykkeskrin - med venstre synes hun at ville
lette vægten af kæden, der næsten når ned til gulvet og afsluttes med et
klenodie i overstørrelse.
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lutter svære led strakte sig lige ned til tåspidsen. Vi har enkedron
ning Dorothea afbildet med en sådan kæmpeprydelse.
Hørte et sådant klenodie til sjældenhederne, så var det derimod
en nødvendighed at have et bælte, af guld hos rigere af sølv hos
mindre bemidlede. Dette indskrænkedes nødigt til blot midjens
længde. Man skelnede mellem „guldbælter“ og „lange guldbælter“,
hvis snip hang ned imod foden. Mette Rosenkrantz var udstyret
med begge arter;293 Gustav Vasas to dronninger af navnet Kata
rina er afbildede med guldsnippen ophæftet som et sabelgehæng;294
på Klas Horns hustru går guldbæltet omkring livet lige ned til
fødderne og ender i et „klenodie“.295 I Rostock forbødes det borge
mestres og rådmænds hustruer at have guldbælter tungere end to
pund.290
Hals, bryst, liv og nederdel omgærdede med gyldne kæder, kunne
der tænkes noget mere fængslende! Hovedet var og blev dog det
punkt, hvorfra pragten bedst kunne syne. Mændenes hattebånd
med „klenodiet“ og kvindernes perlehuer spillede derfor med rette
en afgørende rolle. Vi har allerede omtalt guldhattebåndene og de
res diamantsmykkers værdi. Perlehuerne gav dem intet efter. Hvad
der her yderligere forøgede kostbarheden var den skik, at man bur
de besidde flere af dem. Fire, fem, seks perlehuer var den stående
forsyning.297 Det tarveligste udstyr var påsyede guldmønter. Sådan
ne brugtes også af mændene i deres underhuer. Knud Rud mistede
således under Grevefejden „fire møtser, som der hang guldstykker
i“.298 Langt mere strålende var dog perler, ædelstene og diaman
ter, anbragt på guldbund. Det funklede og skar i øjnene selv ved
den mindste vending af hovedet. En af de prægtigste perlehuer fra
den tid er uden tvivl den, hvormed den danske prinsesse Anna,
gift med kurfyrst August af Sachsen, findes fremstillet på det yp
perlige portræt, der nu bevares på Rosenborg. Det giver et godt
begreb om dette rigt udstyrede stykke. Guldladet er som oversået
med perler og ædelstene. - Om al denne herlighed bevarer endnu
kun de danske bønderpigers huenakke en svag erindring.
På hænder og fødder nær var nu alle pladser optaget. Også disse
blev imidlertid inddraget. De fløjlssko kunne besættes med perler.
Og ved hænderne havde man valget imellem, om man ville be
klæde dem med fingerringe og armbånd eller dække det hele med
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Anna af Danmark, kurfyrstinde af Sachsen, som ældre. På brystet bærer
hun et enkelt hængekors. (Maleri på Rosenborg.).

perlehandsker. I århundredets første halvdel foretrak man den før
ste måde. Ingen finger blev forurettet, alle blev de besatte.
I hvo mig får, han får god lykke,
jeg har nok både klæder og smykke.
Til hver min finger har jeg en ring,
et skønt sølvbælte og anden god ting.
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Birgitte Gøye fremviser halsbånd, kæder og klenodier, men det var
også hendes husbond Herluf Trolle, der til Niels Hemmingsen sagde:
„Ved I, hvorfor vi hedder herremænd, hvorfor vi bærer guldkæder og har
jordegods og vil være højere agtet end andre? Derfor har vi den ære frem
for andre, at når vor konge og herre, land og rige har det behov, da skal
vi rigets fjender afværge ... at vore undersåtter må bo og være i fred og
rolighed. Ja, vil vi have det søde, så må vi og tage det sure med.“ (Frede
riksborg).
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udbryder en ung pige i et af tidens skuespil.299 Birgitte Gøye er
afbildet med ring også på tommelfingeren, Mette Rosenkrantz med
en ring endog på langfingerens mellemled. Sidsel Urne efterlod sig
24 ringe. Af disse vejede de to forlovelsesringe, begge skænket hen
de af Albert Oxe, tilsammen to pund og to og et halvt lod.300
Under sådanne forhold kunne handskerne kun spille en liden
rolle. De var endnu i reglen kun de gammeldags vanter, der kun
brugtes, når kulden tvang dertil. Ved fest mødte man altid barhåndet. Således stod forholdene omtrent til århundredets midte;
da syntes der at ville indtræde en forandring, idet fingerhandsker
blev moderne. Perlestukne måtte de kunne opveje en ringbesat
hånd. En tid syntes man at være i tvivl, så fandt man på en meget
heldig løsning. I århundredets slutning mødte alle til fest med
bare hænder som fordum, men holdende et par perlebesatte hand
sker i venstre hånd.
Nu var alt fuldt besat. Selv den mest opmærksomme ville ikke
kunne opdage et ledemod, der ikke var guldbehængt. Tiden lod
sig dog ikke forknytte. Man kunne jo strø perler og guld ud over den
hele person i almindelighed. Trøstigt skred man til arbejdet. Perle
stikkerne måtte anbringe perleprydelser overalt på klædebonnet.
Erik XIV, der i så henseende var den mest umættelige, holdt ikke
mindre end femten perlestikkere på Stockholm Slot, der havde at
arbejde for ham alene. En af dem lønnedes med den anselige sum
af 800 kroner om året, de andre fik det halve.301 Den svenske prin
sesse Anna fik til sit udstyr en „perlekjole“ til 3.000 kroner. Prinses
se Elisabeth fik en til 20.000 kroner.302
En fuldt så yndet mode som at perlebesætte klædningen var at
anbringe de såkaldte guldstifter. Disse omtales i en mængde af da
tidens fortegnelser over velståendes klædedragter.303 De var en
slags knapper, der lod sig anbringe efter behag på ærmer, skuldre,
ryg og hvor man ellers lystede. De var enten blot af guld eller med
en roset af diamanter og ædelstene. To særlig yndede former var
gyldne blomster, især roser og liljer med ædelstene i midten, eller
også en agernlignende figur, der tog sig ud som bagkroppen på en
bi. Malerisamlingen på Gripsholm frembyder mange eksempler på
begge. Dronning Elisabeth af England findes blandt andre afbildet
i en kjole, hvor guldstifterne er anbragt i overordentlig mængde.
På afstand set ligner det en sværm af guldbier, der alle med velbe-
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hag borer sig ind i det tykke, røde fløjl. Den danske prinsesse Doro
thea fik på sin violbrune fløjlskjole med guldkæderne om indsat
73 almindelige guldstifter og desuden en hel del andre, hvori der
var anbragt 30 rubiner og 49 safirer. Mette Rosenkrantz havde end
også guldroser på et par af sine strømper (se billedet side 374).304
Ved ingen lejlighed var man så rundhåndet med anbringelsen af
alle disse guldprydelser, som når en brud skulle pyntes. Det var en
kvindelig ærespost at være den, der „udredede“ bruden. Hermed
fulgte forpligtelsen til at stille alt sit eget til fri rådighed og des
uden skaffe til låns fra venner og bekendte. Der er en egen bitter
hed i en skrivelse som denne fra Anna Lykke til Birgit Bølle: ...
„Jeg har givet eders foged en forseglet æske, hvori ligger eders
fire smykker og salig Birgitte Trolles lille rubinhalsbånd. Hendes
jomfru, Birgitte Rosenkrantz, var til stede, da jeg modtog det, og
hun talte alle leddene på halsbåndet; der var 25. Jeg har slet ikke
brugt noget af samme smykker, thi jeg smykkede ikke jomfru Inge
borg Hartvigsdatter, som jeg havde lovet og var tilbuden“.305 At
være brud i hine dage var da en betydelig kraftanstrengelse. Forgæ
ves søgte man at indskrænke vægten ved at begrænse smykkernes an
tal. I Ribe måtte en brud kun bære tre halskæder. I Ålborg fire.300
Hvor smykkerne imidlertid vejede i pundevis, forslog sligt kun lidet.
Det var langtfra uden eksempel, at en brud segnede under byrden.
Men også i en anden henseende tyngede disse smykker Det var

Bortset fra tilfældigt tabte, nu genfundne smykkegenstande, er der næ
sten intet levnet af det 16. århundredes store rigdom på smykker. For
klaringen er, at de på modens bud blev sendt tilbage til guldsmedene,
hvor de blev indsmeltet for at genopstå som nye smykker. Til gengæld
er Christian IV’s tid ret godt repræsenteret, takket være de skjulte skatte
fra svenskekrigene. I muren i Skjern kirke har man fundet et træskrin,
der indeholdt en lille æske af læder og en hel samling smykker. Ini
tialerne på det ene - IGH - henfører smykkerne til Iver Gregersen
Hemmet, der var sognepræst i Skjern 1633-71. Der er fingerringe - den
ene med en sten, og der er hængesmykker, hvoraf to er udformet som
Kristi monogram IHS. Formentlig er det præstefruens smykkeskrin,
der her er gemt væk. Nogle mønter daterer fundet til Karl Gustavs
krigen 1657-60. Hvorfor det ikke blev bjerget efter krigen er gådefuldt,
da i hvert fald præsten overlevede. (L. Larsen fot.).
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klart, at slig overdådighed måtte virke i høj grad ødelæggende.
Ganske vist lånte man sig frem, som vi har set. Det var vel heller
ikke alt sammen guld, hvad der glimrede. Med rette siger uden tvivl
en kræmmer i et af datidens skuespil:
Finans kan jeg og bruge dertil
for almues folk, i når jeg vil:
Spansk messing for guld jeg sælge kan,
dermed bedrager jeg mangen en mand;
besynderlig piger og unge kvinder,
der sådanne smykker have kær i sinde,
dem kan jeg sætte briller på,
at de vide aldrig, hvad de få.307

Men i de store træk set var det dog en yderst betænkelig rus, der
havde grebet hele folket, og enhver, der havde klart blik herfor,
måtte med grund nære frygt for følgerne.

Det er af særlig interesse at lægge mærke til, hvorledes de, der be
fandt sig midt i bevægelsen, dømte om al denne overdådighed.
Alt imens de selv reves med af strømmen, følte de trang til at op
løfte en advarende røst. Følgen blev en række af formaninger og
forbud, der, magtesløse fra fødslen af, kun tjente til at afmærke
udviklingens trin, men ikke formåede at standse den.
Formaningerne udgik især fra gejstligheden. Ingen har her kæm
pet så tappert imod, som Sjællands biskop, Peder Palladius. Han
søgte at godtgøre, at alle de nye moder var stridende imod Guds
vilje, hvilket klarligt fremgik af, at de straks blev efterfulgt af lan
deplager. Fik man ikke den spanske skab her i landet, da man ind
førte spanske moder, og de frantsøsiske pokker, da man klædte sig
på fransk! „For tredive år siden kom Guds fortørnelse herned
fra England,“ så fulgte den „engelske svedesyge“ efter, og nu for
nogle år siden kom den „hede syge af Skotland“ for lige sådanne
sagers skyld.
Lidt efter lidt vokser imidlertid bevisførelsen forfatteren selv
over hovedet. Han gribes af iver for at forklare alle sygdommes
oprindelse. „Den spedalske syge, der synes at være vandret hid fra
Jødeland,“ den faldende sot, den „dråbe eller slag, som man bliver
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rørt med og kaldes almindelig popelsi“ osv. Fra alle verdens hjørner
manes onderne frem, og den eneste følgerigtige slutning, som Peder
Palladius dog undlader at drage, ville være den, at man helst bur
de opgive at gå med klæder, for at man kunne få det så godt som
„udi den gyldne alder, der var før syndfloden“.308
Det er kun en mat efterklang af samme tankegang, når rektor
Niels Bredal en halv snes år efter synger:

Siden danske fik engelske klæder at drage,
monne de og engelske svedesyge have.
Da frantsoske klædebon kom her i land,
kom og frantsoske pokker blandt kvinde og mand.
Desligeste med flere nye klædebon og sygdom at have,
som er en advarsel og timelig piave.309
Men i begyndelsen af det næste århundrede blev disse advarsler
fra oven dog alt for tydelige. I Mørkhøj ved København fødtes en
pige med en høj, bred ophøjning bag i nakken, „lidt spidsagtig, i
mønster som hine virkede huer eller med ståltråd oprejste sørge
hatte og andre sådanne forargelige huer, som nu af kvindekønnet

bruges“.310
Et par år efter fødtes i Nakskov en dreng, hvis tykke ben grangi
velig „var at ligne ved de store, vide bukser“, medens fødderne „var
ligesom de støvler med de store opsmøjede kraver“.311 Det var for
meget. Præsten i Gladsaxe slog til lyd og udgav en beskrivelse af
„det sørgelige spektakel og vundertegn i Mørkhøj“. Den tykke
dreng i Nakskov blev aftegnet og beskrevet. Bevægelsen voksede.
Sagen kom for rigsrådet, det afgav sin betænkning, og sluttelig skrev
Chrnstian IV til det teologiske fakultet: „Vider, at eftersom aldeles
ingen tvivl er om, at Gud den almægtigste jo højligen fortømes
af den store hoffart, som menneskene i denne tid følge, særdeles
med deres klædebon, toppede luer og anden letfærdig dragt, så at
endog Gud i himlen sin særdeles mishag til sådant ved underlige
fødsler og adskillige tegn tit og ofte giver til kende. Thi bede vi
eder og nådigst ville, at I dette flittigen af Guds ord overveje og os
eders betænkende meddele, hvad deri gudeligen kunne anord
nes.“312
Klædedragtens forbedring syntes nær, nu da den verdslige magt
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tog gejstligheden på råd for at oprette det forsømte. I virkeligheden
var dette dog kun en gensidig falliterklæring. Begge magter havde
vist sig ude af stand til at bekæmpe ondet.
Thi ved siden af gejstlighedens frugtesløse formaninger var år
hundredet forud gået en lang række af regeringsforbud, der ikke
havde virket en smule mere. Det 16. århundrede var luksuslovenes
tid. Man begyndte i Frankrig, og alle de øvrige lande fulgte med.
I Frankrig udstedtes alene i de en og tredive år 1545-76 ikke min
dre end otte vidtløftige love imod den stigende overdådighed i
dragt.313 Selve deres antal viser deres magtesløshed.
I Norden tog Frederik I alvorligt fat år 1528. For at „afskaffe den
Guds fortørnelse over det hoffærdige klædebon“ forbødes det adelsmænd og deres hustruer og døtre at have mere end tre par silke
klædninger hver. Ingen måtte mere købe bliant og gyldenstykke;
perlekjortler skulle helt afskaffes og ligeså de brede damebonnetter.
Hullet, hvorigennem hele forordningens indhold skulle drysse ud,
var imidlertid tydeligt angivet i forordningen selv. Den tillod nem
lig at slide - hvad der alt var tilskåret og perlestukket.314 En snes
år efter, da virkningerne ret skulle vise sig, var også forordningen i
den grad ude af kraft, at alverden gik med bonnetter, perlekjortler
brugtes som førhen, og regeringen selv tillod alle „kræmmere“ i
København at handle med bliant og gyldenstykke.315
År 1547 udstedtes der en ny kongelig forordning. Denne gang
lod man Gud være udenfor, men gav til gengæld bestemmelserne et
I 1625 oplevede præsten i Gladsaxe ved København Hans Nielsen, at
hans sognebarn Johanne Ejlersdatter nedkom med et „pigebarn, på hvil
ket man så bag på hovedet ikke uden hjertens vemodighed en høj, bred,
rund bue af kød, noget i højden spidsagtig i mønster som hine virkede
huer eller med ståltråd oprejste sørgehatte og andre sådanne forargelige
huer, som nu af kvindekønnet ... imod mange sådanne Guds vredes
tegn og daglig formaning bruges.“ Hans Nielsens bekymring gav sig ud
slag i en lille tryksag med en gengivelse af barnet ledsaget af formanende
bibelord. Hän kunne ikke vide, at Ludvig Holberg et århundrede senere
skulle finde den slags varsler overdådigt komiske. Det københavnske
publikum måtte da juble over en provinsiel Jeronimus, der ved for
lydender om en forunderlig kælving - ”... der er født en kalv med top
på hovedet og falbelader på benene“ - straks beordrede ændringer i sin
unge kones påklædning. (Det kgl. Bibliotek.).
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mere folkeligt snit ved at meddele, at de var taget „efter den me
nige adels begær“. Disse selvfornægtende sjæle havde bedt om, at
det fremtidig måtte være dem og alle andre forbudt at bære gylden
stykke, bliant, sølvmor, perler eller guld- og sølvsnore på klæderne.
Hvo, der gik med sligt, skulle have dragten forbrudt til nærmeste
hospital.
Dog var det en selvfølge, at kongen, dronningen og deres børn
skulle være undtaget. Ligeledes måtte dronningens jomfruer gå
med guld- og sølvsmykke, dog kun „den stund de er i gården og

ikke længere“.
Til løn for denne opofrelse skulle adelen så have den nydelse, at
det blev alle borgerlige forbudt at gå med fløjl, damask eller silke.
Alt sligt skulle straks afleveres til nærmeste hospital. Kun måtte
de ugifte, unge piger — man mærke „menige adels“ galanteri — bære
en lille, koket „fløjlsbindike“ på hovedet.310
Forordningen udkom. Hospitalerne blev ikke rigere, kræmmerne
ikke fattigere. Den måtte udstedes på ny år 155s,31' med samme
resultat.
Men det blev bestandig værre. I Ribe drev tjenestepiger det til
at gå med fløjl, hermelin og perler.318 Og for adelens vedkommen
de var snart gyldenstykke og perlekjoler kun fattigdom mod, hvad
der nu forlangtes. Ædelstene på huen, diamanter i halsbånd og
bælte, guldkæder om kjolen og juvelbesatte guldstifter strøet over
hele dragten! Det kunne umuligt gå. År 1576 rettedes da en skarp
forordning mod alt dette uvæsen. Alle disse nye unoder skulle være
forbudt. Som sædvanligt skulle alt sligt afleveres til nærmeste hos
pital og enhver lade sig nøje med gyldenstykke og bliant og et par
ædelstene i halssmykket319 - rigtignok lutter forbudte sager ifølge

de sidst udstedte love.
Nogen tid efter tog man fat også i Sverige. To forordninger ud
stedtes, den første år 1585, den anden 1589. Genstanden var den
samme. Kun havde man her opstillet den nye form for bøde: at skul
le underholde en landsknægt.320
Virkningen af alle disse love var i Norden som andetsteds en og
samme. Gentagelsernes hyppighed viser det. Endnu i året 1618 for
nyedes i Danmark forbudet mod brugen af gyldenstykke, sølvstykke,
guld- og sølvsnore og guldstifter med ædelstene.321 Det var der
imod noget ganske uvant, at regeringen fire år efter virkelig gjorde
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Birgitte Akselsdatter Brahe (1576-1619), gift med Henrik Gøye 1611,
fremviser kvindemoden anno 1600. Hendes underkjole og ærmer er syet
af stift, overmønstret brokadesstof. Over den bærer hun en mørk over
kjole, om halsen en enorm pibekrave, i den ringprydede højre hånd en
sammenfoldet vifte. (Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.).
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sig den ulejlighed at tilbagekalde denne forordning, efterdi Hs. Ma
jestæt havde „forfaret, at guld- og sølvsnore med bedre fordel end
silkesnore kunne bruges“.322
Spørger vi om årsagen til, at alle disse regeringsforbud så ganske
forfejlede deres hensigt, så lå denne allerede synlig i forordningerne
selv. Det var åbenbart en aldeles forkert måde at angribe ondet på,
i samme åndedræt at fordømme al denne overdåd og så alligevel
opstille den som et gode, der kun tilkom de højeste stænder. Enhver
kunne på forhånd sige sig selv, at man ved sådan rangforordning
kun føjede en ny tiltrækningskraft til de i forvejen alt så fristende
sager. Ville man ikke, som i Tyskland ved pludderhoserne, gå den
modsatte vej og gøre dem til embedsdragt for bødlen, så kunne man
sætte straffen nok så høj, true som i Frankrig 1561 med, at skrædder
ne skulle piskes af skarpretteren, og kræmmerne have deres beta
ling for de ulovlige klæder forbrudt.323 Alt sligt ville, selv om det
virkelig kom til udførelse, kun blive modens matyrium, der gik for
ud for dens sikre sejr.
Dette forordningernes fejlsyn var imidlertid selv netop et ud
slag af det samme, som de søgte at bekæmpe. Til grund for begge
lå den fælles begejstring for det glimrende, det kostbare. Aldrig har
noget århundrede i den grad troet på dettes magt som det 16. år
hundrede. Disse stærke farver, dette gyldenskær over alt er et af
renæssancens ejendommeligste kendetegn. Dens klædedragt var ikke
et tilfældigt modetræf. Tidens inderste trang kunne kun skaffe sig
luft i sådanne udtryk.
Det vil da forstås, at det var én og samme fælles drift, hvad enten
så Erik XIV satte Sveriges indtægter over styr for at få sig en ny, end
nu skønnere diamant, eller formående velyndere morede sig med
at pynte en fattig pige som brud. Og kun med denne forudsætning
bliver enkelte ejendommeligheder ved klædedragten i det 16. år
hundrede os fuldt forklarlige.
Vi kan nemlig spore en bevægelse på klædedragtens område, der
tilsyneladende peger vidt ud over tidens øvrige tankegang. Medens
standsforskellen i øvrigt var dybt indgroet i tidens bevidsthed og i
det 16. århundrede vel snarere vandt end tabte i styrke, møder vi
det særsyn, at inden for klædedragtens enemærker gør sig den dri
stigste fordring på frihed og lighed gældende. De fleste samtidige
forfattere er opmærksomme herpå. Således hedder det:324
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Menneskene monne sig så udsmykke
med silke, fløjl og gyldenstykke ...
ikke alene fyrster og herrer,
men og de, som fast ringere mon være,
at man ikke kan i denne tid
gøre nogen forskel eller underschied
mellem en hertug, greve og herremand,
mellem borger, bonde og embedsmand [dvs. håndværker].

Lignende ytringer kommer ofte igen.325 Især vakte det med rette
forbavselse at se, hvorledes bønderne og tyendet grebes af bevægel
sen. Bønderkarle med fjer i hatten, tjenestepiger smykkede til fest
rigere end adelskvinder for et par menneskealdre siden, kunne ikke
andet end vække anstød.
Og dog ville man sikkert misforstå det hele, hvis man heri så
udtryk for en virkelig frihedsbevægelse. Forløbere for en senere
tids fordringer på lighed og broderskab. I det 16. århundrede var
det ikke lysten til social lighed, der affødte en fælles, ensartet dragt,
men kappelysten efter det mest strålende klædebon fremkaldte et
tilfældigt skin af en tilgrundliggende frihedsbevægelse.
Når vi undrer os over det 16. århundredes ødselhed i klædedragt,
har vi kun delvis ret hertil. Den var nemlig fra en vis side set na
turligt fremkaldt af datidens pengeforhold. Hvor skulle man an
bringe sine penge? Statspapirer kendtes ikke. Jordegods var borger
standen udelukket fra at måtte opkøbe. Der stod da kun tilbage at
måtte låne dem ud på sikre hænder eller at anbringe dem i løsøre.
Men intet løsøre var så nær ved at svare til virkelig værdi som klæ
der og smykker. Hvad enten man gemte hundrede gylden på kiste
bunden eller bar dem som en kæde om halsen, forvaredes de lige
vel. Hattebånd, knapper, kæder og stifter var derfor lige så meget
udtryk for vedkommendes formuesvilkår som for hans pragtlyst.
Endnu langt ind i det 19. århundrede måltes i Danmark en bonde
mands velstand efter sølvknapperne i hans vest og trøje.
Men hertil kom - og her står vi over for et af renæssancens reneste
udtryk - tiden glædede sig ikke blot over disse kostbarheder som
udtryk for velstand, den troede i virkeligheden på dem. Det kost
bare og glimrende, det gode og heldbringende gik umiddelbart i ét
for den. Disse smykker, disse pragtfulde farver og stoffer var langt
29 Troels-Lund. 2
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mere end blotte prydelser; på hemmelighedsfuld vis virkede de til
bedste for besidderen, glimt af den lønlige kraft, hvis forløsende
ord guldmagere og filosoffer søgte at udgranske.
„Jeg havde længe haft ondt i mit ene ben. Så kom jeg for nogle
år siden til Nederlandene og så, at alle de gamle kvinder dér bar
skarlagenrøde kjortler. På mit spørgsmål hvorfor? svarede man
mig, at denne farve mægtigt styrker lemmerne. Jeg lod mig også
sy en, og efter en måneds forløb gjorde mit ben ikke mere ondt.“
Således skriver den gamle grevinde Dorothea af Mansfeld til den
danske prinsesse Anna, idet hun samtidig oversender hende en rød
underkjole.326
Under pesten år 1588 skrev Johan III af Sverige til sin søn Sigis
mund: „Vi have fomummet, at iblandt andre ædle stene skulle og
smaragder og hyazinther have en stor kraft imod pest, og fornævn
te hyazinther endda mere end smaragder, endog de i værd agtes
mindre. Vi råde derfor, at vor kære søn ville beflitte sig på nogle
hyazinther, jo flere og større des bedre, hvilke vor kære søn altid
kan bære på sig nær livet, efterdi det er et aldeles godt og forsøgt
præservativ.327
Henrik Rantzau meddelte sine sønner følgende gode råd mod be
ruselse: „Jeg bruger altid at bære en stor ama tyst på brystet, da
nogle holder for, at den hjælper imod at blive drukken, fordi den
ikke tillader vædskerne at stige op til hjernen. Det forekommer
mig, at den hjælper.“328
Med langt større sikkerhed kunne han dog udtale sig om andre,
pålideligere virkninger af guld og ædelstene: „I skulle altid have
i eders hænder koraller, rav, vellugtende pulver eller kostbare ædel
stene. I skulle bære ringe med smaragder og safirer. Stundom skulle
I putte en amatyst i munden eller noget krystal, en granat, noget
rent guld og sølv, eller noget meget hvidt sukker. Thi stor er vel
urternes magt, men større er de ædle stenes, der sikkert er udrustet
med hemmelige kræfter.“329
Under sådanne omstændigheder var det indlysende, at: „det at
drikke af guld- og sølvbægre har ikke liden betydning for sundheden,
ligesom det også er gavnligt at slukke glødende guld eller sølv i drik
ken“.330
Men var alle disse kostbare sager gode til udvortes brug, skulle
det dog være højst besynderligt, om de ikke også var det til indvor-
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tes. Man forsøgte virkelig at anvende dem således. År 1545 fandt
den berømte, tyske læge, Dr. Johan Megabachus, på at tillave en
olie af rav, og denne vandt hurtigt ry som lægemiddel. Blot et par
dråber i et bæger vin havde de mærkværdigste virkninger. Men dyr
var den; et lod kostede tyve kroner. Dog, hvad var dette imod kost
barheden af de andre lægemidler! Perletinktur og amatystvand
kostede jo over 200 kroner. Da pave Clemens VII år 1534 blev me
get syg, anvendtes flere af disse dyrebare midler, til sidst endnu det
ypperste af alle: diamantpulver. I løbet af få dage nød han for
12,000 kroner. Derpå døde han.331

1 I

Inden vi forlader klædedragten, må vi endnu blot betragte sel
ve den måde, hvorpå påklædningen foregik, og hvad der efter da
tidens begreber hørte til for at være fuldt påklædt og i orden.
Begreberne herom var naturligvis højst forskellige. Der var vid
afstand mellem, hvad de mest forfinede og hvad folkets flertal fandt
nødvendigt. Men dog lader sig netop her en bevægelse spore, hvis
udstrækning og omfang det naturligvis er vanskeligt i det enkelte at
bestemme, men hvis retning ikke er til at tage fejl af. Fremskridtet,
som vi hidtil på alle områder af datidens vilkår har fulgt, lod sig her
for en stund lokke i et baghold og på vildspor. Forholdet forstås
bedst ved at ses under det simple synspunkt: renlighed.
Samler vi, hvad vi fra forskellige sider har lært at kende som de
goder, datiden enten havde opnået eller dog var ved at tilkæmpe
sig, så bestod disse jo især i brug af linned og dermed lejlighed til
hyppigere at kunne skifte inderklædning; brug af strømper i stedet
for det ene par hoser; anvendelse af lagener, der lod sig vaske; større
varme i værelset ved hjælp af kakkelovn, i seng ved hjælp af dyner;
nemmere adgang til vand og mulighed for at kunne vaske sig nu,
da håndklæder og vaskefade begyndte at blive mere almindelige
end førhen. Målt med nutids øjne tager alle disse fremskridt ligesom
fart, og uvilkårligt forkorter vi afstanden til de forhold, som i vore
dage er de herskende.
Allerede herved begår vi en fejl, thi ethvert fremskridt kræver tid,
ofte lang tid, for virkelig at mangfoldiggøres og fuldt at tilegnes.
2. 29*
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Men hertil kom, at til alle hine fremskridt svarede et samtidigt,
stærkt tilbageskridt: lukningen især i Danmark af de offentlige
badstuer og den heraf følgende, aftagende brug af varme bade. På
en højst uheldig måde droges herved først Danmark, senere lidt
efter lidt også Norge og Sverige, ind i den syd- og mellemeuropæi
ske udvikling, der af sædelige grunde opgav de ældgamle badstuer
og den almindelige badning. Frankrig og Tyskland blev for Norden
de toneangivende. Mere og mere skiltes vi fra den form for renliHiedskrav, som især i Holland til dels i England, trods de ændrede
forhold, dog vedblev at gøre sig gældende.
I Frankrig, Tyskland og Norden blev med stigende forståelse den
ny forklaring denne: badning og vaskning er ikke længer nødven
dige for den, der har lejlighed til at skifte beklædning. Det allerrenligste er netop at vaske og bade ikke krop, men klædning.
Legemet er ligesom sjælen inde i klædningen. Sjælen lader sig
ikke rengøre uden i moralsk henseende. Det sande bad, den sande
renselse er at rense og vaske sjælehylstret, klædningen. Ved et un
derligt træf nåede denne forklaring til Danmark omtrent samtidig
med, at her just de gunstigere betingelser var til stede for vask af
også klædningens sorte sjæl. Vandledning endog ind i slottes og
herregårdes sovekamre, tin- eller messingvaskefade og håndklæder
som fornemt sovekammertilbehør, alt var som rede til at tage de
dertil trængende under grundig behandling. Men tidsånden dre
jede atter af. Følgen blev en vigende anvendelse af de nyopnåede
goder, en tilbagegang i renlighed hos folkets øvre lag, ganske sva
rende til den, som vi for boligernes vedkommende har set hos land
befolkningen især i Danmark henimod år 1800. Da var for resten
fortryllelsen hos folkets øvre lag og bybefolkningen alt ved at hæves.
Det 18. århundredes franske filosoffer, især Rousseau, havde for
kyndt det naturliges ret med så megen varme, at den rev mange
med sig. Hvad var naturligere end vand, ferskt og salt vand? I Dan
mark flyttede omkring år 1800 den rigeste hovedstadbefolkning
om sommeren først ud til ferskvandssøerne, så til havkysten. I det
19. århundrede voksede Sommer-København langs Sundet op forbi
Helsingør og videre til Gilleleje. Koldt vand blev det sikre lægemid
del mod indre og ydre sygdomme. Badeanstalter ved kyst, i by og i
hver enkelt bolig toges med stigende begejstring i brug. Selv land
befolkningen puttedes modstræbende deri, når den, tvunget af den
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almindelige værnepligt, nødtes til by. Først i det 19. århundrede
fuldbyrdedes altså det, som renæssancen havde båret frem imod
og delvis tilstræbt. I de mellemliggende århundreder havde befolk
ningen kun drevet det til at stikke foden i vandet, men finde van
det for vådt og derfor klæde sig på igen.
Når vi med dette kendskab til udviklingens gang ser på morgen
klædningen i det 16. århundrede, har vi forudsætningen til at for
stå og omfordele meget, som ellers ville vildlede. De snavsede tig
germunke i århundredets første årtier - hvis hele morgentoilette
bestod i at skutte sig lidt, en slurk godt øl og så ud for at tigge til huse
- disse fedtede fremtoninger, der til sidst blev datiden så modbyde
lige, at den lod sig bevæge til derpå at lave reformation og skænke
konge og adel det rige klostergods, forekommer ikke os så meget
værre og frastødende end mange andre. Med kendskab til den siden
da foregående reformation på renlighedens område har vi lige så
godt et øje til farisæerne som til disse toldere. Vi tror ikke på ren
heden af fingrene mod århundredets slutning, hvis hele renselses
proces var lidt krads i håret, stryg på bagsmækken og derpå alle
fem i saucefadet. Vi holder os ærbødig på afstand, når én triumfe
rende melder, at han heldigvis ikke er som andre, der går halvan
det år med samme par skindhoser; ved hjælp af to par sokker kan
han nu skifte hveranden måned og ganske undvære bad. Og vi bli
ver ikke overbeviste, når datiden med stille inderlighed går ud fra,
at det bedste, renligste dampbad, der unødvendiggør hvert andet, er
et natteleje selvfemte i en dynefyldt himmelseng.
For os står med andre ord afstanden mellem det 16. århundredes
begyndelse og dets slutning, trods alle de virkelige fremskridt, alli
gevel som ringe. For at bruge en fransk og kongelig målestok: Vi
ser ingen synderlig forskel mellem dronning Margrete af Navarra
og hendes barnebarn Henrik IV. Margrete af Navarra lader i et af
sine kærlighedsdigte den skønne sige til sin tilbeder: „Se disse mine
dejlige hænder! Skønt de ikke har været vasket i otte dage, over
stråler de dog langt eders.“ Om Henrik IV erklærede en af de man
ge kvinder, der stod ham særlig nær: „han stank som et ådsel“.332
Således forberedt, er vi i stand til uden at besnæres at forstå, hvad
der ligger i udtalelser, selv af de mest forfinede nordboere i det
16. århundrede. Vi vælger til eksempel Henrik Rantzau, der
ubetinget var en af sin tids rigeste og mest forvænte mænd. I sin bog
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Henrik Rantzau, den store Johan Rantzaus søn, var kongens statholder
i hertugdømmerne Slesvig og Holsten. I modsætning til faderen var
Henrik især en lærd mand, der på enhver måde forsøgte at give renæs
sancens nye tanker indpas i sine omgivelser. Det skyldtes også hans ener
giske indsats, at Danmark og hertugdømmerne blev stærkt repræsenteret
i Georg Brauns og Franz Hogenbergs topografiske storvaerk „Theatrum
Urbium“. (Se bind I side 124 og 160). Billedet viser ham som han så ud
i 1598, da han kort før sin død måtte nedlægge statholderembedet efter
en strid med Christian IV. (Det nationalhistoriske Museum på Frederiks
borg.).
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„om at bevare sundheden“, der oprindelig blot var forfattet til brug
for hans børn, men som siden udkom på latin i mange oplag i Tysk
land, rådede han ikke blot sine børn så godt han formåede, men
stillede sig også efter evne i europæisk positur som elegant leve
mand. Af begge grunde er hans skrift ypperligt til at få forstand af,
når spørgsmålet er om, hvor langt datidens forreste var nået.
Henrik Rantzau beskriver morgentoilettet - overgangen fra nø
gen blot med nathue i dynehavet til fuld påklædning - således:333
„Når I vil til at stå op, skal I først strække alle eders lemmer. Her
ved trækkes nemlig livsånderne til yderdelene, hjernen bliver klar
og legemet får sin fulde kraft. Derpå skal I gnide hele legemet nogle
gange med hænderne; bryst, ryg og underliv let, men stærkere på ar
me og ben, enten med hænderne alene, eller med et klæde, der har
ligget til varme. En sådan gnidning er i øvrigt fuldt så nødvendig
om aftenen. I kan, ligesom jeg, stille eder ved arnen og lade eders
tjenere give eder denne gnidning og frottéring. Den hjælper fortrin
ligt til den fjerde fordøjelse, som foregår i årerne. Lad til sidst eders
negle gå let igennem hovedbunden fra panden til nakken.“
„Idet I står ud af sengen, må I straks sørge for at tage noget på
hovedet og fødderne. Morgenkulden er yderst farlig for nakken.
Eders klæder skal, førend I tager dem på, være bestænket med
vellugtende vande. Lad dem om vinteren tillige være tørret ved ild
af egetræ eller andet brænde, der ikke oser.“
„Om sommeren anbefaler jeg især en dragt af hjortelæder, thi
hjorten er et længelevende dyr og en fjende af gift og slanger.
Jeg bruger sådanne klæder også om vinteren, men så naturligvis
under den anden klædning. Om vinteren passer bedst klæder fore
de med mår-, ulve- eller ræveskind. Dog må sådanne bestemt fra
rådes, når der er pest, thi hårene opfanger let og holder på den
smitsomme luft.“
Værd at lægge mærke til er her et dobbelt. Dels anbefaler han
øjeblikkelig at dække hovedet, der, varmt af dyner og nathue og om
dagen altid tildækket af hue eller hat, ikke tåler at være blottet.
Dels holder han på som en nødvendighed, at klæderne skal være
tørret ved ild af ved, der ikke oser, og derpå være bestænkt med
duftende vande. Gennem den hele anordning lige fra massagen
foran kaminen til klædernes afdampning, tørring og bestænkning
skimtes tydeligt nok en hel stab af tjenende ånder, et talrigt tyende
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og tilsvarende forvænthed. Nutiden ville - måske på neglene nær
i hovedbunden fra pande til nakke - finde det hele fortræffeligt, på
en gang forstandigt og rigt, uden at ane spor af uråd. Datiden vid
ste bedre, hvor skoen trykkede, og havde en fyldigere forståelse af
ordene.
Thi selv om man havde råd som en Krøsus og hoser i alle farver,
både gule, grønne, røde, sorte og himmelblå, så at man vel kunne
skifte, så undgik man sjældent at få dem våde gentagne gange i da
gens løb, enten ved regn, ridt eller uføre. Herimod hjalp det natur
ligvis at lade dem afdampe og tørre, førend man stod op. Men den
lugt, den lugt, der hang både i hoser og skindvams! Duftende vande
hældt derpå forslog kun for et øjeblik; det var galgenfrist. Ingen
vidste dette bedre end de mest forfinede selv. Henrik Rantzau gør
den træffende bemærkning, at under pest er langhåret skindfor
farligt, da det lettest opfanger og holder på smittespirerne. Han
siger ikke, men ved kun alt for vel af erfaring, at luften i datidens
opholdsrum ofte var forpestet. Også den hang som fint spind fast
ved de lange hårspidser, den drillede den rige og forvænte mere
end den fattige, men ingen af dem kunne unddrage sig.
Vi kender gennem det tidligere omtalte nogle af de væsentlige
grunde til denne slette lugt i det 16. århundredes boliger. Vi ved,
at den ikke mindst stammede fra forhold, som datiden forgæves be
nævnede „hemmelighed“. Thi den forrådte sig selv og var lige tryk
kende med sin fortrolighed, selv under de rigeste forhold, i Windsor
som i Københavns Slot. Men hertil kom en anden grund, der mere
hæftede ved den enkelte. Datiden havde andre begreber om natur
lige „udtalelser“ end nutiden.
I middelalderen og så længe katolicismen herskede i Norden, hav
de der på dette område været udøvet en vis tvang. Vel havde kir
ken ikke fuldt ud påskønnet renlighedspleje, men tværtimod i visse
måder forkastet den som verdslighed og synd. Datidens tiggermun
ke var da også som nutidens lavere spanske gejstlighed den mest
snavsede del af hele befolkningen. Men med hensyn til gudstjene
sten havde der hersket strenge regler. Den græsk-romerske oldtids
skik var gået i arv: ingen må ofre med utoede hænder. At forglem
me sig foran alteret, særlig under messen, var en svarlig synd. Skete
det i selve det øjeblik, forvandlingen foregik, var det en dødssynd.
Men renæssancens begejstring for det naturlige og lutherdommens
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ophævelse af faste og de gamle påbud havde nu sprængt alle reg
ler. Hvad var så naturligt, hvad så hjerteligt ment som de menne
skelige udtryk - opbud og nedbud - med tak for Guds gaver! Et
mildt „velkommen“, en frejdig tak for øl og mad. I alt sligt ytrede
sig naturligvis forskel mellem stand, køn og alder. Det var rørende
barnligt og ret fra første hånd, når alle de små, en for hver årgang,
glade lod sig mærke i den fælles stue før sengetid, mens også lyset
osede, fordi ingen under den fælles munterhed havde tanke for at
pudse det. Omvendt kunne det naturligvis blive, vel især en udlæn
ding, for meget, når han f. eks. på vejen over land til Stockholm og
tilbage, stadig ved middagsbordet i de lave bønderstuer blev tiltalt
af mand, kone og børneflok i et og samme, klangfulde dobbeltsprog.334
Det gik imidlertid hermed som med så meget andet, opdragelse og
takt gjorde skel mellem plumpt og belevent. At slige udtryk ret var
efter folkets smag, kan ses af de mange kælenavne derfor, som
sproget dengang omfattede. Men der var naturligvis forskel her som
i så mange andre forhold. Det samme var dog ikke det samme. Også
port og porthunde hørte til i boliger. Men hvilken forskel dog på,
om bæstet kom farende ud med glam som en uopdragen køter, eller
om den ydmygt logrende, næsten kærtegnende kom en venligt i mø
de. Godlidende mødtes al nordisk tankegang i, at det inderste: hyg
ge og dannished, dog var noget hjemmelunt og veltilpas, mildt og
smutsomt som en lønvind.
Det er betegnende for Henrik Rantzau, hvad han andetsteds i
samme sin bog siger herom. Han lærer sine børn: „Hold aldrig en
vind tilbage, når I er alene!“ Hermed tog han parti for det natur
liges ret; han tilføjer, at det modsatte er unaturligt og sundhedsfar
ligt. Han tog selvfølgelig dette sit stade med omsigt og med en ver
densmands belevenhed. „Når I er alene“. Men alligevel tog han
parti i dagens brændende spørgsmål, den strid, der dengang skilte
gotogermaner og franskmænd. På gotogermansk side havde hoved
talsmanden hidtil været den berømte Erasmus fra Rotterdam. I sit
skrift af 1530 „Om høflighed i omgang“, grundloven for datidens
dannede optræden, havde han lært: „Man skal aldrig tilbageholde
en vind, Er man i selskab med andre, skal man blot ledsage den
med en vildleednde hoste.“335 Ved denne lære havde Erasmus som
renæssancens forkæmper kastet handsken til den strengere retning,
hvis hovedtalsmand Jean Sulpice (1483) var. „Hvor meget så natu-
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Ellen Marsvin overlevede ikke alene sin husbond Ludvig Munk, men
også sin svigersøn Christian IV. Her er hun gengivet som en aldrende
dame i 1652. Ned foran hænger en kæde, der afsluttes i et dødninge
hoved. I virkeligheden er det en „balsambøsse“ eller „desmerknop“, dvs.
en lille beholder for vellugtende stoffer. Der findes nogle få desmerknopper bevaret - nogle af samme makabre udformning, en enkelt mere
neutral af form som en kugle, der når den åbnes falder fra hinanden
som appelsinstykker - hver og én beholder for en særlig parfume. (Ma
leri på Rosenborg.).
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ren trænger på og vil, at du skal slippe en vind og lade den fare,
anspænd al din kraft, knib bagmusklerne sammen og hold den til
bage! Vogt dig vel for at følge stoikernes lære, der holdt på, at
alt sligt var tilladt og lovligt.“330 I bunden stil, på vers og som tænkt
tvistepunkt mellem elskende var dette emne blevet ivrig behandlet
i Frankrig.337 Og ikke uden virkning havde man endog bortført
Erasmus selv ved gentagne gange at oversætte hans bog på fransk,
men udelade hans vranglære.338
Nu tog altså nordboen Henrik Rantzau parti i den gamle strid
og lagde et vægtigt lod i vægtskålen for den friere synsmåde. Her
med antog spørgsmålet mere og mere præg af at være et tviste
punkt mellem katolikker og kættere. Hvor djævelen her drev sit
spil, var fra kirkelig side let at se. Fra modsat side gjorde man spas
hermed og påstod, at selv ikke fanden kunne fange det flygtige em
ne. Det var svar på tiltale, når man blandt protestanter kaldte
„hemmeligheden“ for „paven“. Men det blev et udtryk blandt de
mange for, hvor skadeligt det var for Frankrig, at kætteren Henrik
IV besteg dets trone: at man nu også her vovede at tage parti for
Erasmus. Et par år efter kongens mord understod en sig at bear
bejde Erasmus’ lære og i følgende gengivelse endog tilegne sønnen
Ludvig XIII den: „Der er nogle, som befale den unge at holde en
vind tilbage ved at knibe sig sammen. Men det kan umuligt være
sand høflighed at påtage sig sygdom for at få navn af velopdragen.
Hvis det er den unge muligt at træde til side, så gøre han dette
og befri sig i ensomhed! Hvis ikke, bør han, som det gamle ord hed
der, skjule mavelyd med hoste. Ellers skulde man jo med samme
ret forbyde folk at „gå på garderoben“, thi det er som bekendt far
ligere at holde en vind tilbage end blot at holde sig“.339
En grundig eftertid har betegnet den hele strid som et udslag af
forskellen mellem øl- og vindrikkende lande. Man kommer dog
uden tvivl sandheden nærmest, når man over forskellen ikke glem
mer ligheden. Endnu i slutningen af det 16. århundrede hed det i
Frankrig, at hver enkelt adelsmand kendtes på lugten.340 Mangehånde sammensat, urenlig luft var derhos fælles for datidens stuer og
blev værre, hvor badning afskaffedes. Den hæftede sig til vamsfo
rets hårspidser, selv om man så befandt sig i Louvre eller Windsor,
på Københavns eller Stockholms Slot. Man vidste kun ét middel til
at bekæmpe lugten, det var ved hjælp af en stærkere modlugt. Her-
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af tidens iver for at lave blomstervande. I Londons teatre brølede
tilskuerne, når det blev for galt: „ryg med enebær!“ Det var derfor
en velsignelse, da man i det 17. århundrede indførte at mætte luften
med tobaksrøg og i det 18. at stoppe næsen med snustobak. Først i
det 19. århundrede opdagede man, at den „rene luft er uden lugt“.
„Når I har tilhyllet legemet“ - fortsætter Henrik Rantzau i sin
belæring til sine børn - „skal I omhyggeligt, men dog ikke alt for
voldsomt rede håret med en elfenbens kam, fire strøg fra panden
til nakken.“
Hurtigt set, gør disse ord nu intet synderligt indtryk. Datiden
beundrede dem. Kam af elfenben, hvor han er rig! Fire strøg, hvor
han er sirlig! Ingen ville dengang ane et misforhold mellem elfen
benskammen og de blot fire strøg. Thi disse strøg var netop det nye
og fine. I umindelige tider havde alt af hankøn nøjedes med de
ovenomtalte „negle gennem hovedbunden fra pande til nakke“.
Denne hændernes dobbeltkam med fem tænder i hver, var jo na
turens egen hårrenser. Hvor måtte ikke heste og hunde misunde na
turens herre dette hans fortrin! Kam havde selvfølgelig længe været
kendt, men det var et kvindeværktøj, en efterlavet hånd til at kæm
me det lange hår og til at lade blive deri for at fæste det op om.
Også mænd kunne dog stundom trænge til kam. Derfor var det et af
de mest yndede kærtegn og venskabsbeviser, at en kvinde kæmme
de og rensede en mands hår, „løskede“ ham, som det kaldtes. Når
han i den hensigt knælede med hovedet i hendes skød, var han lige
så vel tilpas og from som en hest, en tyr, en hund, man kløede med
dupskoen af sin daggert.
Hvor nyt og fremskredent Henrik Rantzaus råd til sine børn
var, kan bedst ses ved sammenligning med, hvad Erasmus 1530 havde
udtalt om samme sag. Han havde kun forbudt at huse smuds og
smådyr i håret og i selskab kradse sig i hovedet, så at man overføg
naboen. I den anledning havde han krævet, at man, førend man
tog til fornemt gæstebud, skulle kæmme sig.341 Hans franske over
sætter og bearbejder Pierre Saliat (1537) gik heller ikke videre.
Først dennes efterfølger Calviac (1560) lærte, at man burde hver
morgen kæmme sit hoved, strygende forfra bagud „for således at
drive alle de onde sager tilbage, der ellers kommer ned over øjne
og ansigt“. Dog skal man alligevel vogte sig for „at slå med hovedet
og ryste med manken; sligt gør kun heste, der pruster“.342
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Var fire strøg med en redekam det højeste, hvortil datiden, og
endda kun dens mest forfinede udkårne, drev det, vil man kunne
slutte sig til tilstanden i almindelighed. Det vrimlede. Hvor hård
før end hin slægt var, så led den herunder og følte det. Det var nemt
nok at sige til børn: „Lopper og sådant lad fare og gå! - Ser du
det på en anden, gør ikke spe! - Lad som du det monne ikke se“!343
Men selv både så og følte man dem. Tilstanden måles bedst ved
massen af råd, både mod de kravlende, springende og natligt sni
gende. Disse råd var lige så talrige som unyttige. Thi ingen enkelt
kunne sikre sig, når de små sataner holdt til huse alle vegne: hos
medskabninger, tobenede som firbenede, lige fra husherren til borgestuebefolkningen og den gabende jagthund på gulvet, i paneler,
bænke, senge, spærlagen, skindpels, hjemme og ude, i rejsestald og
på smakke. Ikke uden grund gentog Sjællands biskop to gange i
sin visitatsbog: „Man tør ikke sætte lus i en skindkjortel, hun kom
mer der vel selv.“344
Hvor trang og vildsom vejen har været til de renlighedsbegreber,
som nutiden har nået, ses bedst af et af de kraftige midler, som da
tiden i sin fortvivlelse greb til. For os, der er oplært i, at væde og
træk er bedste værn, forekommer det fremmed, næsten stødende.
Des bedre viser det os, hvad der gentager sig overalt, at den simple
ste løsning gerne er den sværeste at finde. Vand og vinduer er ikke,
som vi kunne synes, medfødt tilbehør til menneskebolig. Det er
langsomt tilkæmpede, sent forståede goder.
I Frankrig kom man under kampen mod utøj til den erfaring,
at hårvækst var gunstig for snyltedyr. Den slutning lå da nær, at
renlighed kræver hårene borttagne. Ud fra denne forudsætning vi
ser sig det, som vi tidligere har hørt om de fra Frankrig udgående
moder, i et nyt lys. Når under Frans I håret blev bortklippet og
under Ludvig XIII parykken indførtes som dække over den glatra
gede isse, så skyldtes begge forandringer kun delvis fyrsteluner og
hofmænds efterligning. Bagved lå en dybere bevægelse, den voksen
de tro på, at stærk hårvækst svarede til urenlighed. Allerede før 1521
havde denne tro i Frankrig bevæget fremskredne mænd og kvinder
til at underkaste sig den smertefulde kur at lade hvert enkelt hår
på legemet udrykke. Og når efter år 1631 mændene lod hovedhår
og skæg afrage og erstatte med den let aftagelige paryk, så gjorde
de herved kun skridtet fuldt ud ved at bekæmpe al hårvækst.
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Egentlig burde jo hvert enkelt hår udrykkes for ikke at komme
igen. Men da dette voldte smerte, indskrænkede mange sig blot til
afragning. Hårudtrækning foretoges i det 16. århundredes første år
tier på badstuerne og udgjorde en ikke ringe indtægt for „bad
skæreren“. Da de offentlige badstuer efterhånden lukkedes i Fran
krig, blev denne renlighedsforholdsregel vistnok noget begrænset,
men vandt i fornemhed. Kunsten gik i arv til barbererne. Skikken
holdt sig i Frankrig indtil den store franske revolution. Endnu un
der Ludvig XVTs regering hedder det: alle prinser og stormænd la
der deres hår udrykke, forinden de indlader sig i et kærlighedsfor
hold.345
Skikken synes ikke at have bredt sig til Norden. Den var selv i
Frankrig måske blot en ubevidst efterklang fra romertiden under
dennes forfald. Den synes at forudsætte som ideal den nøgne mar
morstatue og svarede i visse måder til romertidens forsøg på ved
hjælp af pimpsten at hvidne og glatte lemmerne. For nordboerne
måtte den hele fremgangsmåde forekomme både unaturlig og unyt
tig. Den danske prinsesse, kurfyrstinde Anna af Sachsen havde ret,
når hun - i øvrigt i anden forbindelse - skrev til en af sine veninder,
der udbad sig et middel til at fjerne vansirende hår: „Jeg kender
nok kunstige midler til at få hår bort; men de vokser altid uformærkt ud igen“.
Nærmest ved vor tids begreber var Henrik Rantzau, når han
sluttelig lærte sine børn: Derpå skal I vaske alle sanseredskaberne,
altså øjne, øren, næse, tunge og tænder, kort sagt hele ansigtet med
koldt vand. Det er ikke nok for øjnene blot at vaske dem. Dyp
ansigtet ned i vandet og åbn dem dernede! En gang imellem skal I
bag efter stænke dem med rosenvand eller fænnikelvand. Nakken
må I aftørre med et grovere klæde.“346
Disse ord var imidlertid dem, der måtte forekomme datiden mest
fremmede. I virkeligheden betegnede de også kun et kortvarigt ud
slag af den nordiske springvandsbegejstring, der snart atter tabte
sig. Før Henrik Rantzau havde man f. eks. i Frankrig 1560 kun dre
vet det til en sådan formaning: „Den unge skal hver morgen vaske
sin mund og sine øjne“.347 Og efter Henrik Rantzaus tid gik be
vægelsen i Frankrig, der mere og mere blev det toneangivende land,
i modsat retning. I en bog, „Galanteriets Lovbog“ (1640), hedder
det: „Man bør hver dag have den ulejlighed at vaske sine hænder,
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og man bør lade sit ansigt vaske næsten lige så til, og en gang
imellem sit hoved.“ År 1782 udtaltes det: „Det er renligt hver
morgen med hvidt linned at tørre smudset af ansigtet. Men det kan
ikke anbefales at vaske sit ansigt med vand, thi dette gør ansigtet
modtageligt for kulde om vinteren, hede om sommeren.“ I over
ensstemmelse med denne opfattelse undgik man da i det 17. og
18. århundrede mere og mere brugen af vand. Det var ikke blot
dronning Kristina af Sverige, hvis hænder under hendes ophold
i Frankrig beskrives som ukendelige af smuds. Også enkelte af Lud
vig XIV’s sygdomme er man nu tilbøjelig til at forklare som simpelt
hen følge af mangel på renlighed.348
I første øjeblik forekommer denne beskrivelse så utrolig, at man
uvilkårlig stempler den som overdrivelse. Og dog stemmer den vel
med hele den tankegang, der begyndte at gøre sig gældende i det
16. århundrede. Man var selvfølgelig ikke bevidst urenlig. Tvært
imod, man fandt sig selv overordentlig renlig. Men begreberne om
renlighed var blot forskellige fra nutidens. Man holdt, som vi har
set, legemet rent ved blot at vaske dragten. Man holdt, som vi lige
ledes har påvist, luften i stuerne ren ved at dæmpe og mætte den
forpestede lugt ved en modlugt af vellugtende brændsel, røgelse, par
fume og blomstervand. Man holdt endelig hænder og ansigt sirlige,
ikke ved at vaske dem virkelig rene, men ved at overtrække dem
med et nyt lag af sæbe, salve, sminke og pudder.
Hvor yndet salve var kan ses af, at man anvendte den også til
tænderne. Henrik Rantzau anbefalede vel sine børn brug af tand
pulver og lærte dem flere sammensætninger. En lød f. eks. således:
Tre æggeskaller, tre kvintin røde koraller, to kvintin hvid silketråd
brændt til aske, alt omhyggeligt stødt og blandet. Men den danske
kurfyrstinde Anna i Sachsen tillavede selv sin egen „tandsalve“349
og var heri i overensstemmelse med det forfinede Europa. Skønt
brug af tandbørster ikke var ubekendt, anvendte man hellere den
tildækkende fremgangsmåde. I samklang hermed holdt hun sine
hænder hvide ved en egen art sæbe og vellugtende salve. Det er be
tegnende ikke blot for hende, men for tiden i det hele, at alle disse
sæber, salver og parfumer ikke var at få til købs, men betragtedes
som hemmeligheder, der nødigt røbedes, selv til de bedste venner.
Birgitte Gøye fik vel lov at give hende gode råd, men fik ikke til
svarende oplysninger. Tilvirkningen foregik i smug. Kurfyrstinde
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Der findes ingen billeder af danske damer med de i det 17. århundrede så
populære skønhedspletter eller „mouches“, så vi må lade os nøje med
denne engelske gengivelse af fænomenet. Damens teint smykkes - eller
skæmmes? - af en halvmåne, en stjerne, et kors og en rudelignende figur.
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Anna tillavede således selv alle sine sager, ingen mandsperson
blev det betroet at hjælpe med i hendes laboratorium. Derimod
mødtes mænd og kvinder mere og mere i anvendelsen. Det var ikke
blot kvinder, der sminkede sig og hvidnede næse og pande med
pudder. Henrik III a£ Frankrig var dækket af et tykt lag af begge
dele. Allerede år 1566 kunne en tysk bog advare mod at få vand
stænk på sig eller danse sig varm, når man havde blyhvidt eller rød
farve på kinderne.350 I slutningen af det 16. århundrede kom her
til for kvindernes vedkommende skønhedspletter. I Frankrig bar
inden år 1600 alle kvinder sådanne ,/mouches“ (fluer). Forgæves var
man vittig og påstod, at de vistnok måtte have flere inde i hovedet.
Forgæves påstod man, at det var helvedsmærker, tegn fra Belzebub
på, at man hørte ham til. Kort ind i det 17. århundrede tilegnede
mændene sig dem også, og ingen sømmelig gejstlig kunne optræde
uden med det behørige antal skønhedspletter. Naturligvis anvendte
man alt sligt egentlig mod sin vilje, kun af hensyn til andre, kvin
derne for mændenes skyld, mændene for kvindernes. Allerede kur
fyrstinde Anna skrev: „Det er ingen synd, at en kvinde sminker
sig, når hun gør det for at behage sin mand.“351 Henrik III gjorde
det uden tvivl alene for sine damers skyld. Gejstligheden vel for at
behage Gud. Hvorledes man imidlertid end vil bedømme disse mo
der, der alle hver på sin vis krævede hensyn til sig ved morgentoi
lettet - én ting står fast, de hvilede på et andet grundbegreb om
renlighed end nutidens.
Hvad der især i århundredets første halvdel gjorde det meget van
skeligt at sikre sig et net ydre, var de ufuldkomne spejle. Disse var
nemlig endnu fremdeles ligesom i oldtiden af metal, og hvor blan
ke de end kunne være, så gengav de dog kun sjældent et ret tydeligt
billede.
Det var derfor et fremskridt, der hilstes med jubel, da man op
fandt glasspejle. Allerede i det 13. århundrede havde man anstillet
forsøg i denne retning og prøvet på at belægge glas med blade af
tin. Forsøget var imidlertid atter opgivet. Så fandt man i det 16.
århundrede på at belægge glassets bagside med en blanding af tin
og kviksølv.352 Det hjalp. Hurtigt udbredtes disse nye vidundere
og gjorde fortjent lykke. Endnu i året 1543 omtales blandt den
svenske kansler Pyhus’ ejendele, som i dette år blev beslaglagt, kun
30 Trocls-Lund. 2
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ct stålspejl.353 Allerede år 1560 kunne småspejle af glas leveres i
Stockholm til samme priser som de af stål. Ønskede man dem af
krystal, var de naturligvis langt dyrere.354 Man skelnede mellem
„store“ og „små“ spejle (speculum).355 De store var omtrent som
en tallerken, de små langt mindre.350 Pontus de la Gardie ejede
tre store krystalspejle, det ene forgyldt og stående på piller.357
Peder Oxe besad to „store spejle“ og så en lille mærkværdighed: et
kammehus af ben med kam, spejl og børste.358
Glæden over disse nye spejle og trangen til at have dem ved hån
den fremkaldte ganske naturligt den skik at bære dem på sig. I
lommen kunne de ikke godt gemmes, og kvinder havde jo desuden
ingen lommer. Det blev da mode at bære dem i en kæde enten om
halsen eller om livet. Smukt indfattede tog de sig på afstand ud
som et smykke. Moden begyndte i Frankrig. „O Gud“! sukker en
af datidens forfattere, „hvilken fordærvelse, at vi se spejle, hæn
gende foran på maven, blive båret med ind i kirken. Så stærkt
har nu djævelen i Frankrig siedet sig løs fra sin lænke; dette er for
Gud og mennesker langt mere fordømmeligt end alle andre afskye
ligheder. Vel bæres de endnu kun af løse kvinder og jomfruer med
masker på, men om føje tid vil der næppe være en borgerkone de er jo alt godt på gled - uden at hun kommer anstigende med
spejl på maven.“ Fra Frankrig trængte skikken til England og
Tyskland og videre til Norden.359
Ved siden af spejlene fik mod århundredets slutning urene deres
plads. Man fandt nemlig på at lave ganske små sådanne, beregnet
på at kunne bæres. Enhver skulle også her vel vogte sig for at
skjule slige klenodier i en lomme - benævnelsen lommeur er af se
nere oprindelse - de anbragtes frit hængende ved en kæde i bæltet.
Til denne udsatte plads var de bedre udrustet end spejlene. De
havde nemlig ingen glasside, men skærmedes overalt af en kapsel,
der efter omstændighederne var af horn, perlemor eller metal. De
res indhold og form afveg ikke lidet fra en senere tids. Den indre
kæde bestod af en tarmstreng,300 kassens ydre var tykt og kluntet.

Ifølge en desværre noget usikker tradition skal dette spejl have tilhørt
Frederik II’s dronning Sofie. Den overdådigt dekorerede ramme henfører
det i hvert fald til hendes tid. (Rosenborg.).
2.
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I Norden kaldtes de gerne efter tilvirkningsstedet for „Nürnbergeræg“.
Til fuldstændigt toilette hørte endnu adskillige sager, blandt hvil
ke må fremhæves lommetørklæder, ørenringe og til dels briller,
samt for kvinders vedkommende vifter, for mænds våben.
Brugen af lommetørklæde opstod vel ikke, men tog et overor
dentligt opsving i det 16. århundrede. Tidligere havde folk i almin
delighed til næsens pudsning alene betjent sig af fingrene. Nu be
nyttede man tillige dette nye stykke, idet man vistnok i reglen delte
den hele akt i to, hvoraf den første del foregik på gammeldags vis,
medens til slutning den moderne luksus blev udfoldet. Disse nye
stykker kaldtes ikke for „lommetørklæder“ og bares ikke heller i
lommen, men holdtes i hånden eller var stukket i bæltet. Deres al
mindelige navn i Norden var: „næseklud“ eller „næsedug“, en be
nævnelse, som har holdt sig endnu i Sverige, og i Danmark først
tabte sig i det 18. århundrede.
Et vævet tapet eller tæppe i Norge, fremstillende de fem kloge
og de fem dårlige jomfruer, giver et ret godt indtryk af lommetør
klæderne og deres anvendelse i den første tid. Tæppet selv er næppe
så gammelt, men figurernes dragter synes at tyde på, at dets oprinde
lige forbillede skriver sig fra en tid op imod år 1600. Alle de ti jom
fruer - kloge som dårlige - er her hver især i besiddelse af et lom
metørklæde. De kloge holder deres ærbart nedad i strakt højre hånd,
medens de bærer en tændt lampe i den oprakte venstre. De dårlige
derimod har deres utændte lamper i den nedadvendte højre hånd,
og bruger den opløftede venstre til med lommetørklædet at aftørre
deres tårer. På samtiden må dette rige udstyr med lommetørklæder
have gjort et fornemt og festligt indtryk og enten have draget op
mærksomheden alt for meget til sig eller måske netop fremkaldt og
forøget deltagelsen med disse godtfolk og deres ulige skæbne.
Thi i det 16. århundrede var det endnu langtfra alle, der kunne
forudsættes at være i besiddelse af sligt kostbart og forfinet stykke.
I en bog fra hine dage, betitlet: „Alle christelige jomfruers æreskrands“, hedder det vel: „Når hoste, nysen, gaben eller andet kom
mer dig på iblandt andre folk, da vend dig lidet bort, om du kan,
eller hold en næseklud for dit ansigt.“301 Men digteren Niels Bredal
udtrykker sig med mere forbehold:
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Når du næsen rense eller tørre vil,
så have en synderlig næsedug dertil,
eller at kaste det på jord vær straks rede.
Det skal du med foden borttræde,
lad dine fingre ikke derved røre,
eller dine klæder dermed at besmøre.362
Hvor fremmelig Norden var, ses måske bedst af, at heller ikke Frank
rig var videre. Det var jo først i året 1530, at Erasmus havde anbe
falet brug af lommetørklæde, idet han dog, ligesom Niels Bredal
efter ham, havde stillet frit valg mellem det og anvendelse af to
fingre samt fodudtræden.363 I Frankrig var man omtrent ved det
16. århundredes midte ikke videre end, at man fandt det fornødent
at opfordre ungdommen til, når der spistes kød af fad, da ikke at
pudse næsen med de samme fingre, der puttedes i fadet, men til
pudsning anvende venstre hånd.364 Det tør da måske formodes, at
samtidig just ikke „alle kristelige jomfruer“ i Norden har besiddet
næseklud.
Omvendt kan vi ligeledes fra franske forhold slutte os til, hvor
langsomt brugen af lommetørklæde til næsepudsning banede sig vej
selv hos samfundets øverste. Omtrent hundrede år efter forefaldt
følgende optrin blandt franske adelsmænd. Turenne (f 1675) og en
hel del andre af den franske adel spiste til middag hos en stands
fælle. Under bordet påkom der værten trang til at få næseluft. Han
satte da, som passende var, en finger på det ene næsebor og pustede
til, alt med så megen elegance og behændighed, at det gav knald
som et pistolskud og forladningen ramte den lige overfor stående
kamin. Under selskabets jubel benyttede Turennes nabo anlednin
gen til at gribe dennes hånd og spørge: „De blev da ikke såret?“365
Dette optrin afgiver tillige et betegnende eksempel på den mode,
der alt var i opkomst i det 16. århundrede og holdt sig lige til den
store franske revolution: at pudse næsen med en bestemt art skrald.
Ikke blot pistolskud, men alle hånde instrumenter og dyrelyde efter
lignedes lige fra kukken til kattemjaven.
Derimod iagttog man i det 16. århundrede megen alvor og høj
tidelighed over for nysen. Den skik at udtale gode ønsker for den
nysende var ældgammel. Allerede hos romerne havde de tilstedevæ
rende brugt at sige: „salve!“ Lignende skikke fulgtes af andre folk,
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og i det 16. århundrede var det Europa over almindelig brug at tage
tilbørligt hensyn, når nogen nøs. Påkommende nysen betragtedes
som en indgriben, en tilkendegivelse fra en højere magt. Den var
slede noget afgørende, godt eller ondt. I en enkelt form for pest
f. eks. betød den, at man var angrebet, i andre sygdomme, at man
ville komme sig. Nøs man, idet man sagde noget, gjaldt dette som en
bekræftelse med ed. „Det nøs man på.“ Det var uheldigt, når en
brud nøs på bryllupsdagen. Omvendt måtte djævelen ufejlbarligt
nyse, når han så et kors. Nøs et genfærd tre gange, og man passede
at besvare dets nysen på rette måde, var det forløst med det samme.
Når man selv om natten nøs i søvne, var dette et udtryk for, at en
sjæl i samme stund var blevet forløst.366
Af disse og mange andre mere eller mindre klare grunde blev der
straks tavshed, når i et selskab en skulle til at nyse. Vedkommende
selv korsede sig, og når det hele var omme, frembar alle deres gode
ønsker. Almindelige mennesker sagde gerne: „Gud signe!“ eller
„Krist signe!“ Lærde viste deres større dannelse ved at sige: Prosit
[gid det må være til gavn! Til lykke!]. Til begge svarede den, der
havde nyst: Tak. Det hed derfor i datidens børnelærdom:

Når gisp eller nys vil yppe sig,
hold for munden, gør kors for dig!
Gør det en anden, da sig: „Krist signe!“
Man skal tjene hverandre allevegne.367
I Frankrig var man ikke færdig hermed. Alle, der var til stede, hilste
tillige på den nysende ved at tage hatten af, og denne tog efter at
have korset sig sin hat af til gengæld.368 Skikken at hilse med hat
ten ved denne lejlighed synes først i det 17. århundrede at være
gået til Norden. I det 18. måtte man altid have højre hånd parat til
at lette på hatten, så såre man havde budt den, man mødte, en pris
snustobak og nysen altså var i anmarch. Derimod spillede lomme
tørklæde lige fra første færd ved dets komme i det 16. århundrede

Dorothea af Danmark var datter af Christian II. Hun blev gift med en
tysk fyrste - Frederik II af Pfalz. Billedet viser hende i fyrreårs-alderen.
I bæltet bærer hun et sammenfoldet lommetørklæde. (Det nationalhisto
riske Museum på Frederiksborg.).
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en smuk rolle ved nysen. Det var tidligere høflig skik blot at vende
sig lidt til siden og holde hånden for munden, når man skulle nyse.
Nu blev det fornemt ved samme lejlighed at tage sin næseklud af
bæltet og udfolde den foran ansigtet. Selv om det blot truede med
nysen, kunne „alle kristelige jomfruer“ herved få lejlighed til tyde
ligt at godtgøre, at de havde en sådan, og benytte den på så smuk
en vis til tugtelig at skjule ansigtet.
Som det var at forudse, antog den nye nødvendighedsgenstand,
særlig hos kvinder, allerede i det 16. århundrede overdrevne for
mer. Lommetørklæderne udstyredes med broderier og kniplinger,
så at de blev rene kostbarheder. En yndet måde at forskønne dem
på var at anbringe en kvast i et eller flere af hjørnerne. På billedet
på modstående side af fru Edel Hardenberg, enke efter under
admiral Frans Bille, der var faldet i søslaget ved Öland 1563, ses
hun i delvis enkedragt og med kun få smykker, men med den mest
moderne næsedug, rigt baldyret og med kvast. Nye mønstre var gen
stand for livlig efterspørgsel. Da enkedronning Sofie skulle sørge
for udstyr til sine to døtre, skrev Henrik Rantzau til hende fra Hol
sten, at hans hustru havde truffet et lommetørklæde syet i et sjæl
dent mønster til en pris af 100 kroner. Da mønstret var så smukt
og usædvanligt, havde han købt det på eget ansvar og sendte det
hermed.309 Intet under at regeringerne i de forskellige lande under
sådanne forhold følte sig opfordret til at skride ind. I Magdeburg
blev der således år 1583 udstedt en prisliste over, hvor kostbare lom
metørklæder hver stand måtte tillade sig at anskaffe.
Det er ret interessant at lægge mærke til, hvorledes den middel
alderlige skik, at skænke en skjorte til sin elskede, efter lommetør
klædernes opkomst gik i arv til disse. For en stund blev lommetør
klæder det stående elskovspant såvel i Tyskland som i Norden. Da
denne skik fristede til særlig luksus, blev den imidlertid forfulgt
fra oven. I Dresden blev det f. eks. år 1595 forbudt de lavere stæn
der at give slige fæstensgaver. Spor af skikken har holdt sig indtil
vore dage i enkelte selskabslege og det ubestemte begreb om udvæl
gelse, som endnu stundom knyttes til det at kaste sit lommetørklæde
til en.
Ved århundredets midte blev det almindeligt, at også mænd bar
ørenringe. Vi har allerede hørt om, at Nils Sture endog bar øren
lokker, og den unge Christian IV brugte så store ørenringe, at
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Edele Hardenberg til Hvedholm, gift med Frans Bille til Søholm. Bille
det, der er malet af Thomas Gumperlin 1580 - året før Edele Harden
bergs død - viser fruen med et pyntelommetørklæde i hånden. Det er
rigt broderet og forsynet med en kvast. Tilsvarende lommetørklæder
hørte endnu i det 19. århundrede til amagerkonernes egnsdragt. (Det
nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Bengtsson fot.).
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der var plads til at stikke en hårpisk gennem dem. Skikken holdt
sig hos de højere stænder nogenlunde uforstyrret lige til den store
franske revolution. Som bekendt har den endnu ikke helt tabt sig
hos Nordens almue. Det synes, som om man stundom knyttede til
ørenringe begrebet om noget skærmende og afværgende, og derfor
bar indfattet i dem sager, der tillagdes hemmelighedsfulde virk
ninger. Det var rester af denne gamle tro, når bønderne i Nordsjæl
land endnu i begyndelsen af det 19. århundrede lavede deres øren
ringe af kirkebly, for derved at skræmme djævelen bort.370 Chri
stian IV’s elskede, Vibeke Kruse, bar i et par ørenringe nogle små
stumper kobber, der sagdes at være udtaget af hans hoved, da han
såredes i slaget på Kolberger-Heide.371
Det 16. århundrede blev vidne til brillernes fremkomst. De æld
ste briller lignede nutidens „næseklemmer“, idet de savnede stæn
ger. Glassene var ganske runde. Derfor benævnedes de også i Frank
rig: „små måner“ (lunettes). Det nordiske navn „brille“ skal komme
af, at man i begyndelsen lavede dem ikke af glas, men af beryl. De
gjorde, som det var at formode, megen lykke, og hurtigt uddannede
den mode sig at bære briller, selv om ens syn ikke var svagt. Om
trent fra århundredets midte blev det skik i det dannede Europa,
at lærde folk bar dem, om ikke på næsen så dog hængende i en snor
på brystet tilligemed et skrivetøj ved bæltet, begge dele sikre tegn
på lærdom. At man kunne læse den fineste skrift uden at behøve
dem, burde ikke afskrække fra at bære dem. De kunne jo altid
måske bruges, når det gjaldt om at skære den fine split på fjeder
pennen.
Vi er ikke fuldt i stand til at forfølge denne modes fremkomst og
udbredelse for Nordens vedkommende. Der er imidlertid ingen
grund til at antage, at efterabernes flok her skulle have været rin
gere end andetsteds. Kun ét, ret betegnende vidnesbyrd kan vi på
vise, det er, at briller for den almindelige nordiske bevidsthed snart
gik over til at betegne, ikke noget synet forstærkende, men en slags
skyklapper, der hindrede en i at se så godt som ellers. At „sætte én
briller på“ blev da et udtryk for at føre en bag lyset. En af datidens
forfattere lader Absalon sige, da han foreslår at skuffe David: „En
brille vi vor fader opsætte!“372 I et ovenfor (side 434) anført vers, ud
trykker en kræmmer sin evne til at narre unge piger, når de køber
guldstads, i følgende ord:
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Ligesom det var en selvfølge, at adelsmænd på deres ligsten lod sig af
bilde i fuld rustning - på malerier med gyldne kæder - således skulle
lærde mænd afbildes med beviserne på deres lærdom. Reformatoren
Hans Tausen sidder og skriver i en udgave af Bibelen - Paulus’ breve.
Åbenbart har synet svigtet den aldrende Hans Tausen, for på bordet
foran ham ligger et par briller. (Frederiksborg).
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Dem kan jeg sætte briller på,
at de vide aldrig, hvad de få.373
Endog Frederik II skriver i et embedsbrev således til Jørgen Daa:
„Du vil nok sætte os briller og voksnæse på.“374 Og en præst for
hører en kvinde om, hvem der er fader til hendes barn, med føl
gende ord: „Han bad hende ikke sætte briller på den almægtigste
og alvidende Gud, der alting véd og ser og straffer alle dem, der
sådant understår sig at gøre.“375
I bestemt modsætning til denne opfattelse opstod imidlertid også
en anden, der har holdt sig indtil vore dage, nemlig den, at anse
det for en uhøflighed at betragte en gennem briller. Allerede på
Frederik Ill’s tid fik denne opfattelse et klart udtryk. Den fran
ske rejsende, Huet, der ivrigt ønskede at få kongen og dronningen at
se, og derfor, da han var nærsynet, i kirken betragtede dem gennem
briller, pådrog sig herved i den grad kongens forbitrelse, at Huet
fandt det rådeligst straks at forføje sig bort fra København.376
En toiletgenstand, der blev mere og mere almindelig, stadig dog
kun iblandt kvinder, var viften. Den ældste form, der var den bru
gelige ved århundredets begyndelse, mindede stærkt om sin øster
landske oprindelse, idet den, blot i formindsket målestok, svarede
til dem, der endnu bruges i Indien. Den bestod af fjer og lignede
i reglen en flad fjerkost. Dens forbillede var uden tvivl påfugleha
len, og hyppigt anvendtes ligefrem påfuglefjer dertil, hvis rigdom
på strålende farver, metalglans og naturlige spejl gjorde dem selv
skrevet til dette brug.
Noget ind i århundredet opstod imidlertid vistnok i Italien, en
hel ny form, der lignede en lille skralde eller et stift udspændt flag.
De forfærdigedes af silke og gav rig anledning til udsmykning så
vel ved broderi på flaget som indlægning på skaftet.
Den sidste form endelig, der blev opfundet i århundredets anden
halvdel og snart skulle fortrænge alle andre, var den, der bruges
den dag i dag, den halvmåneformede. Den havde den store fordel, at
den kunne foldes sammen og frembød i øvrigt rigere lejlighed end
nogen af de tidligere til kosteligt udstyr. De første vifter af denne
slags synes at være fremkommet ved det franske hof og omtales som
overordentlig kostbare. Ved århundredets slutning var en vifte af
denne art et lige så nødvendigt tilbehør til kvindedragten som spejl
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„Af alle de nordiske folk er, så vidt det gælder skydefærdighed, goterne
de mest forfarne og flinke i at håndtere en armbrøst, ligesom finnerne
(dvs. samerne) er berømte for deres dygtighed til bueskydning, hvorimod
sveerne er vant til at kæmpe med økser, biler og spyd.“ Således skildrer
Olaus Magnus brugen af folkelige våben i Sverige. Fra venstre til højre
ses gengivet en russer, en sveer i lange bukser med økse og lang bue, en
pelsklædt same med bue samt en hoseklædt göte med armbrøst. Han
bærer en klumppil med bredt hoved. Den var beregnet til jagtbrug, idet
den kunne dræbe f. eks. en fugl, uden at fuglen blev helt knust.

og ur. Som disse anbragtes den i en kæde ved bæltet, hvor altså nu
tidens tre fremskridt hang udstillet.
Til den mandlige påklædning hørte med nødvendighed våben.
Enhver, selv drenge, gik bevæbnede. Vel var der udstedt i Danmark
ikke få forbud mod at bære våben i byer, men disse forbud over
holdtes kun for de allerfarligste våbens vedkommende. At komme
dragende ind i by med spændt armbrøst eller ladt gevær medførte
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uden tvivl endnu påtale, men ingen synes at have taget sig nær, om
man i øvrigt gik fuldt bevæbnet.
De hyppigste våben var spyd, sværd og dolk. Spyd bares gerne
som en art stok, der sattes til side i forstuen, når man besøgte folk.
Havde man i købstad glemt at tage det med, var der sjældent langt
hjem, så at det i en fart kunne hentes, om det gjordes fornødent.
Om aftenen afgav spyddet en højst nødvendig støttestav for enhver,
der vaklede hjem, fulgt af sin lygtemand. Alle borgere var som med
lemmer af borgervæbningen forpligtede til at besidde slig en „spids“
(spiesz), som det gerne kaldtes.377 Navnet: spidsborger er i en sene
re tid gået over til en halvkomisk betegnelse for en ægte borger
mand; oprindeligt brugtes det i fuldt alvor for at skelne dem fra de
fremmede, hvervede „lanseknægte“.
Hvad der gjorde spyddet til et mindre farligt våben, end det ved
første øjekast skulle synes, var den lemfældige brug, som man i reg
len gjorde af det. Når folk kom i skændsmål, var de som oftest hin
anden så nær på livet, at der ligefrem ikke var plads til at stikke
med spyd. Vi hører derfor ofte tale om, at den og den har „slået“
en anden med sit spyd,378 sjældnere derimod, at nogen er blevet
„stukket“ dermed. Man synes næsten altid at være begyndt med at
slå med skaftet som med en stok, og først når striden udartede, eller
den ene part flygtede, at have brugt odden til stød. Som en følge
deraf forekom der i datidens utallige gadekampe og slagsmål et for
holdsvis ringe antal drab ved spyd. De fleste dødelige sår tilføjedes
med sværd eller dolk.
Sværdet var det gammeldags våben, der i umindelige tider havde
været brugt i Norden. I slutningen af middelalderen var det tiltaget
meget i størrelse og tyngde for at kunne virke på de bestandig al
mindeligere rustningsplader. Til sidst kunne et sværd i reglen kun
føres med to hænder. Men som rustningerne i det 16. århundrede be
gyndte at vige for skydevåbnene, således tabte disse tunge sværd
sig nu mere og mere, og afløstes af kårder, beregnede både til hug
og stød. Af Mellemeuropas lande gik Frankrig i spidsen. På Frans
I’s tid blev det her skik i stedet for de store, uhåndterlige sværd, der,
når man ikke just var til hest, bestandig måtte bæres i hånden og
derfor stundom manglede, just når man skulle bruge dem, til stadig
hed at bære en let kårde fastgjort ved bæltet. Hurtigt udviklede sig
evnen til at bruge disse våben, en ny fægtekunst, hvor det behæn-
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En armbrøstmager i sit værksted. Foran ham står en limpotte i vandbad;
til venstre ses to forskellige slags anordninger til at spænde strengen
med. Fordelen ved armbrøsten - eller låsbuen — fremfor den enkle
bue var nemlig, at skytten kunne trække strengen tilbage med en krog,
der hang i et „samsonbælte“ omkring livet, medens han støttede arm
brøsten mod jorden. Herved udnyttede man musklerne i ben og ryg og
akkumulerede megen styrke i den spændte bue. Særligt kraftige arm
brøster spændte man med et håndsving. - Armbrøsten blev indført i
Norden o. 1200, og den spillede endnu en rolle som krigsvåben i begyn
delsen af det 16. århundrede. Den blev snart efter fortrængt af de mere
effektive ildvåben, men lod sig endnu anvende til jagt.

dige stød afløste de tidligere tunge slag. Til Norden nåede det nye
våben over Tyskland, og navnet degen blev heroppe den almin
delige benævnelse derfor.
En sådan „degen“ var et yderst farligt våben. Blev den først dra
gen, beroede det som oftest på et blot tilfælde, om den ene af par
terne skulle blive livsfarligt såret. Thi selv om man begyndte med
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en flad klinge, behøvedes der blot en uheldig vending, en ubereg
nelig tumlen af den ene berusede part, til, hvis modstanderen stod
i dækstilling, at løbe sig kården gennem livet. Utallige var de slags
mål, der begyndte med mundhuggeri halvt i spøg og rent ved et
uheld endte med drab.
Foruden kården, der bares ved venstre side, havde man gerne i
bæltets højre side hængende en dolk. Manglede denne, så bar dog
selv drenge altid et uundværligt våben hos sig, nemlig en kniv, der
vistnok ligeledes var fastgjort i bæltet. Der fandtes en mængde over
gangsformer lige fra den lange dolk og daggert og ned til den korte
kniv. Det er nutiden umuligt at skelne ret mellem disse mange nav
ne på knive af forskellig længde. Kun ét synes fælles for dem alle,
at de yderst sjældent var til at lukke sammen og derfor gerne bares
i skede.
Det kunne synes i høj grad misligt således at betro selv børn vå
ben, om hvis fare den daglige erfaring noksom bar vidne. På den
anden side var det langt mere end blot den barnlige stolthed, der
ville være blevet krænket, om man havde taget dem fra dem. Disse
knive brugtes nemlig på mange måder, ikke mindst ved måltiderne.
Når maden vinkede, drog alle, store og små, fra læderet, kniven fik
travlt, den smurte og skar eller jog som harpun til bunds efter kød i
det varme saucefad.
Det var naturligt, at landbefolkningen og enhver, der var på rejse,
rustede sig yderligere end folk i by. Selv til korte ture uden for køb
stadporten glemte man ikke at tage spyddet med. I et af datidens
skuespil beskriver derfor en købmand sin søndagsvirksomhed såle

des:
Om søndagen og andre hellige dage
udi kirken gør jeg ingen umage.

Frederik II malet af Hans Knieper 1581. Han støtter venstre hånd på
sværdfæstet og fatter med den højre om en stok, nemlig feltherrens
kommandostav, der endnu overlever i marskalstaven. Ved højre hofte
bærer han en dolk eller jagtkniv foruden krudttaske m. v. Handsker og
hjelm ligger på gulvet. Over højre skulder bærer han et skærf i rødt og
gult - huset Oldenborgs farver. (Det nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg.).
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Når andre did gå, både læg og lærde,
tager jeg et spyd op på min herde,
så lader jeg ud til landsbyen glide,
jeg nænner end ikke min hest at ride379 osv.
Et ypperligt våben var selvfølgelig en bøsse. I Norge og Sverige
brugte man desuden meget stridshamre og især økser. I Danmark
havde bonden et godt værge i høtyven eller forken, der nødigt lodes
hjemme, når han agede til købstaden.380 Intet er måske så oply
sende om de almindelige begreber på dette område som de bestem
melser, der blev truffet med hensyn til præster på landet i Dan
mark. Sjællands biskop måtte forbyde sine præster at møde til kirke
med bøsse eller bevæbnede at forrette gudstjeneste. Derimod tillod
han dem år 1572 at have et spyd liggende i vognen, og år 1584 fik
både præsterne på Sjælland og de på Fyn lov til at have et sværd i
vognen; „dog at de bruge disse våben kun til forsvar, ikke til an
greb“.381 At præster gik med kniv i bæltet fulgte af sig selv.382
Der kunne kun i meget ringe grad rådes bod på alle de heraf
følgende ulemper. De værste yderligheder søgte man at undgå ved
bestemmelser som disse: at alle kirkegængere skulle sætte deres vå
ben fra sig i våbenhuset. Ved lavsgilder skulle ligeledes våbnene af
leveres, førend drikningen begyndte. Det var studenterne i Køben
havn strengelig forbudt at bære spyd, sværd eller kårde osv.383 Men
det var kun lidet, der opnåedes herved. Madkniven havde man jo
altid hos sig, og selv de ubevæbnede studenter, der måtte nøjes med
at svare: „Lars Kiltekniv“, når bevæbnede „hofkarle“ råbte det yn
dede skældsord: „Halepeter“ eller „Peter Skofte“ efter dem, viste i
mangt et natligt sammenstød, at de, når det kom til stykket, kunne
bruge mere end mund og stundom lade modstanderne blive liggen
de på pletten.384
Vi skal i en anden sammenhæng nærmere betragte følgerne af
denne almenvæbning, der i forbindelse med tidens varmblodighed
og hang til drukkenskab frembragte højst ejendommelige tilstande.
En jagtkniv i forgyldt skede. Den opbevares på Nationalmuseet og siges
at have tilhørt Christian IV. Om dette er sandt, er tvivlsomt; men det
er i hvert fald en jagtkniv af nøjagtig denne type, Hans Knieper har
gengivet Frederik II med på sit maleri (se side 473).
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Her skal vi nøjes med blot ved et par eksempler at belyse, hvorledes
slige forhold tog sig ud i det daglige liv, hvorledes virkelig enhver
bar våben og forstod at bruge dem.
I august 1582 gik en murermester og hans svend på vejen fra Hel
singør sydefter. Undervejs indhentedes de af en vogn, hvori sad en
tømmermester og hans svend, der ville til Hørsholm. Murermeste
ren råbte til den kørende: „Får jeg snart mine penge, som du er mig
skyldig?“ Straks sprang tømmermesteren af vognen og løb ind på
de gående med sit sværd. Murersvenden holdt sit spyd imellem og
bad dem forliges. Tømmersvenden sprang da også af og løb under
råbet: „Hvad, to mod en!“ frem med sin økse. Svenden med spyddet
ville tale ham til rette, men den anden løb under spyddet og true
de ham med øksen. Da greb den første sin daggert og stak ham i
livet, så han straks døde. Drabsmanden flygtede til skoven, men blev
senere grebet og henrettet.385
En familiescene i Ribe 1598 beskrives således: På festdagen den
1. maj kom rådmand Anders Sørensen ind til sin søstersøn, magister
Svanning. Senere kom også en herredsfoged derind, og de sad nu
fra kl. 3 til 9 sammen i „ærlig og fredsommelig glædskab“, dog be
mærkes det, at herredsfogden „fluks blev drukken“. Kl. 9 var en af
de andre gæster bukket under og faldet i søvn. Herredsfogdens hu
stru stod ude på gaden og råbte på ham for at få ham hjem. Råd
mandens tjener kom ind for at hente sin herre. På vejen hjem måt
te rådmanden dog ind at se også til sin svigersøn, biskop Hege
lund, og hans lille søn, der lå for døden. Spyddet sattes i forstuen,
herredsfogden gik ind med og havde sit sværd hos sig. I dagligstuen
traf de bispen og den lille patient. Døtrene kom ligeledes ind samt
bispens amanuensis, og snart kaldte også rådmanden sin tjener ind
i stuen. I forening sad de nu og spøgte, drak og sang salmer. Så skul
le rådmanden ud i gården og fulgtes af sin tjener og bispens ama
nuensis. Lidt efter skulle herredsfogden samme vej. En pige, der
bragte mere øl, løb han omkuld i gangen, tabte sin hat og stod snart
barhovedet i gården, svingende sit sværd over hovedet og råbte:
, Jeg er en gammel hofmand.“ Rådmanden kastede hatten hen til
ham, men han satte sig i fægtestilling. Rådmanden sendte da sin
tjener ind efter spyddet, fældede det mod ham og sagde: „Det skulle
være mig en let sag, hvis jeg ville dig noget.“ Derpå sænkede han
atter spyddet, men herredsfogden tumlede snublende mod ham og
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gennemborede hans ben med sit sværd. Såret var livsfarligt. Alle
ilede ud, herredsfogden listede bort, kastede sværdet på gaden, hvil
ket dog fandtes af nogle skoledrenge. Et par dage efter døde råd
manden, herredsfogden dømtes fredløs.380
Til nærmere oplysning om forholdene kan tjene, at den her dræb
te rådmand Anders Sørensen selv i sit 20. år havde begået et drab,
samt at hans søn blev dræbt, og en af hans søstersønner dømt fred
løs for begået drab.
En sommeraften 1585 sendte Christen Riber i Helsingør pigen
hen efter en kande øl. På vejen fik hun nogle knubs af Hans Kjø
benhavns hustru, Marine. Christen Riber gik da hen til Hans’ dør
og bad ham straffe sin kvinde i denne anledning. Denne opfordring
blev meget ilde optaget. Ægteparret løb ud i gården, hentede sten
og begyndte et bombardement på Christen Riber, der stod på ga
den. Efter nogen tids forløb åbnedes døren, Hans fortsatte kast
ning med sten, samtidig med at Marine gjorde et udfald, væbnet
med en skovl. Christen drog sin „degen“, og nu begyndte et livligt
håndgemæng. Christen huggede under kampen dyb terts, nedenfra
opefter, og ramte hende på håndledet, så hånden fløj af. Hun lod
imidlertid ikke til at lægge videre mærke hertil, men førte skovlen
kraftigt med den anden hånd. Da sagen kom for retten, „forligtes
de venligt“, idet Christen betalte hende 27 daler for den mistede
hånd.387
Peder Sandberg til Vestergård kom i året 1589 kørende forbi An
ders Bjelkes gård, Bellinggård. Anders Bjelke bød ham indenfor.
De sad så og drak sammen og under samtalen lovede Bjelke ham
et jægerhorn, såfremt han kunne blæse i det. Han kunne virkelig,
og jægerhornet blev hans. Derpå drak de videre, skød til måls, drak
igen og endelig skiltes de ad i venskab, idet Anders Bjelke og hans
hustru fulgte ham på vej, medens vognen kom bagefter. Da de
var skiltes ad, kom Bjelke til at tænke på sit jægerhorn, og da han
mødte Sandbergs vogn, just som den skulle køre ud af porten, smæk
kede han porten i og sagde, at vognen kom ikke ud, førend han fik
sit horn. Peder Sandberg vendte tilbage for at se, hvor vognen blev
af, men modtoges af Anders Bjelke, der kom løbende selv sjette og
forlangte, at han skulle slås som en ærlig mand. Sandberg sprang
bag et gærde, men kom dog frem for at kæmpe tvekamp med Bjelke.
Sandberg huggede med degen. Bjelke stak med spyd. Under kampen
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Foroven en pistol med sølvbeslået skæfte og ætsede ornamenter. Låsen
bærer et monogram, som viser, at den har tilhørt Heinrich Julius til
Braunschweig og Lüneburg. Hans datter var gift med Christian TV’s
søster Elisabeth. Pistolen er vel kommet til Danmark som en gave. Her
under ses tre krudthorn - et ringformet af træ samt to, der er skåret af
hjortetak. Det ene - længst til højre - har en gengivelse af syndefaldet,
det andet har en afbildning af en knælende skikkelse foran en korsfæstelsesscene og inskriptionen „Michel Stabel von Douaw 1558“. Hvor
ledes denne - åbenbart meget personlige ting - er kommet i dansk eje,
kan ikke oplyses; men det er ikke noget tilfælde, at en meget stor del
af de her i landet bevarede pragtvåben er af tysk oprindelse. 1 mange
tyske byer som f. eks. Augsburg, Nürnberg og Solingen fandtes der en
våbenindustri, der såvel i produktionsevne som i kvalitet langt overgik
den danske. (Nationalmuseet.).
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løb Bjelkes foged bagfra til og huggede med sin degen et stykke af
nakken på Sandberg, „så stort som et saltkar“. Sandberg vendte sig
og stak ham, så han styrtede. Men i samme øjeblik ramte Bjelke
ham med spyddet, så han tumlede ind i gærdet. Da Bjelke ville gen
nembore ham med spyddet, huggede Sandbergs kusk med sin bøsse
dertil, så at stangen knækkede. Derpå gennemborede Sandberg Bjel
ke med sin degen, og angriberne ledte den døende bort. Retten frifandt drabsmanden, da det var simpelt hen nødværge.388
En nat i januar 1593 10b Harder Jensen hujende og skrigende om
på Ribe gader. Vægterne kom til, og det lykkedes dem at få både
kårde og daggert fra ham. Han havde dog endnu to mindre knive
hos sig, hvormed han ihjelstak to vægtere. Han henrettedes i fe
bruar måned. Hans fader var sluppet langt nemmere fra det, da han
i sin tid uden årsag dræbte sin karl.389
En tolvårig skoledreng i Århus jog sin kniv i underlivet på en
kammerat, så at denne kort efter døde. Konsistorium anbefalede
ham senere til et præstekald, han behøvede jo ikke at søge embede
just i samme stift, hvor det var sket.390
Den 2. juli 1570 stak en ung dreng ved navn Påske en af hørerne
ved Bergens Skole med en kniv i brystet, så han straks døde. En
månedstid efter begik en borger sammesteds tredje gang drab, og
Peder Reidarsøn i Trondheim omtrent samtidig femte gang.391
Da de to naboer, Torgjer og Jørgen, oppe i Telemarken Kristi
Himmelfartsdag fulgtes ad fra kirke, hvor de havde været til alters,
bad Jørgen, om Torgjer, der bar en sleben økse i hånden, ikke ville
gå foran. Da han gjorde det, skød han ham bagfra med sin bøsse ™2
Disse eksempler på, at man altid gik fuldt væbnet og ikke undlod
at bruge sine våben, kunne fortsættes i det uendelige. Kun sjældent
bidrager de til at kaste et mildere lys over tiden, som når det hed
der, at borgerne i Odense brugte at „opgå på rådhuset med deres
våben og værge og true borgmestre og råd,“ hvilket kongen alvor
ligt påmindede dem om at lade være med.393 For den, der ikke
kender forholdene, stiller brøden sig her som langt større, end den
var. Det utilladelige lå blot i, at de brugte trusler, thi bevæbnede
var de jo til enhver tid.
Sporene af denne fortids bevæbning er nu for en stor del udvi
sket i Norden. Længst har de holdt sig i Sverige og Norge, hvor
befolkningens brede lag endnu ofte bærer kniv i bæltet. På enkelte
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gårde i Telemarken og Gudbrandsdalen gemmes endnu de gamle
stridshamre, der rigtignok i lange tider kun har tjent som stokke.
På lignende måde tabte øksen sig, der endnu i midten af det 17.
århundrede ses at have været båret til daglig i Valdersdalen. Snart
fulgte den kun med til gæstebud og kirke som en slags gammeldags
pragt og tjente langt mere til støtte end til værn. Den yngste strids
økse, der nu findes opbevaret, bærer årstallet 1704.
Sværdet synes i Norge at være blevet aflagt længe førend øksen,
måske allerede ved reformationstiden, da det i byerne afløstes af
kården. Dog holdt det sig såvel i Telemarken som i Sætersdalen lige
ned mod år 1800 som et nødvendigt tilbehør til brudgomsdragten.
Det var brudgommens pligt at bære et sværd, omviklet om hæftet
med et hvidt tørklæde. Under bryllupslaget skulle han gøre et hug
dermed i den øverste bjælke i gavlvæggen for at vise, at sønnerne
ikke var vanslægtede fra fædrene. På gamle vægge i Sætersdalen ses
endnu spor af mange sådanne, velførte hug.391
I Danmark vedblev man at bære kården langt ned i det 18. århun
drede. Endnu ved midten af det 19. sås lavsbrødrene i festdragt med
kårde ved side. Spyddet derimod tabte sig hurtigt efter det 16. år
hundrede. Bladet bortfaldt og ombyttedes med en guld- eller sølv
knap. I det 18. århundrede havde stokken endnu nogenlunde spyd
skafts højde og bares som dette ved et greb midt om skaftet. Henimod den franske revolution blev stokken imidlertid kortere og kor
tere og måtte til sidst helt bøje nakke, da dens øverste ende om
dannedes til håndgreb. Dette håndgreb var måske endnu en ube
vidst efterligning af stridshammeren og øksen, der jo ligeledes var
endt som spadserestokke.
Kniven i bæltet forsvandt i Danmark, efterhånden som gafler
indførtes. Begge blev fra nu af et bordtilbehør. De enkelte stænder,
der fremdeles havde brug for kniven til deres daglige dont, indførte
lidt efter lidt den uskadeligere foldekniv. Hos bybefolkningen blev
denne bestandig mindre. Den gamle daggerts sidste fredelige hverv
var indtil 1850 som pennekniv at spidse gåsefjer, senere at radere,
sluttelig at skære spidsen af cigarer.

HENVISNINGER OG ANMÆRKNINGER

Forkortelser:
CCD - Forordninger, Recesser og an
dre kongelige Breve, Danmarks Lov
givning vedkommende 1558-1660
udg. ved V. A. Secher. II-IV. Kbh.
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G. K. S. - Gammel Kongelig Samling.
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R. A. - Rigsarkivet i København.
S. K. A. - Svenske Kammerarkiv i
Stockholm.
S. R. A. - Svenske Rigsarkiv i Stock
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Tredje bog
HERREGÅRDE OG SLOTTE
BYGNINGERNES FORSVARSEVNE (S. 15-I 14)

i. Arrild Huitfeld: Danmarckis Rigis
Krönicke. Kbh. 1650. I 605.
2. Samme skrift II 972. Aarsberetninger fra det Kgl. Geheimearchiv II
54. I den såkaldte Kalmar Reces af
1483 tillades det ligeledes adelen at
befæste sine gårde. Sverges traktater

med främmande makter jemte andra
dit hörande handlingar utg. av. O. S.
Rydberg. 3. Delen s. 529. 1895.
3. Burman Becker: Efterretninger om
de gamle Borge i Danmark og Her
tugdømmerne. Kbhvn. 1832. Ill 56.
Slange: Kong Christian IV’s Histo
rie IV 1252-53.
4. Gillberg: Beskrifning öfver Christianstads Län. Lund 1767. s. 117,
122 og 138.
5. Burman Becker: Efterretninger om
de gi. Borge i Danmark og Hertug
dømmerne I 145-46.
6. C. Linnæus: Wästgöta Resa. Stock
holm 1747. s. 19 og 51.
7. Gillberg: Beskrifn. öfv. Christianstads Län. Lund 1767. s. 285. C. Lin
næus: Skånska Resa. Stockholm

1751- s. 33i8. T. A. Becker: Prospekter af danske
Herregaarde med historisk Beskri
velse. VII Hesselager. Burman Bec
ker: Efterretn. om de gamle Borge i
Damn, og Hertugd. III 13-15.
9. T. A. Becker: Prospekter af danske
Herreg. XVIII Nørlund. Burman
Becker: Efterretn. om de gi. Borge i
Danm. I 149.
10. T. A. Becker: Prospekter af danske
Herreg., se de enkelte herregårde
Spøttrup, Egeskov, Rygård og Borreby. Historisk Tidsskrift I 227.
11. C. Linnæus: Skånska Resa. Stock
holm 1751. s. 253.

482 • Henvisninger og anmærkninger
12. Orion. Månedsskrift udg. af T. A.
Becker III 328.
13. Ifølge velvillig meddelelse af den
nuværende besidder af „Egeskov“,
hr. kammerherre, hofjægermester J.
L. greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille. På
min forespørgsel om bygningens un
derlag har samme erklæret, at „det
er utvivlsomt, at Egeskov er bygget
på nedrammede pæle“.
14. Malmöhus Lensregnskab 1. maj
1579 - 1. maj 1580. R. A.
15. Nødskov: Beskrivelse over Thimgaard. Viborg 1787 s. 123.
16. Samme skrift, s. 124.
17. Afbildningen i: Prospecter av
märkvärdige Byggnader, Säterier och
Herregårdar uti Skåne, utg. 1756 av
Abr. Fischer. Også for byers vedkom
mende brugtes sligt: „900 bøgepæle
til hjælp til et pæleværk, som er be
gyndt at sættes nedenfor Malmö
mellem stranden og byens grave,
byen til befæstning“.
18. Orion. Kvartalsskrift redig, af T.
A. Becker II 118-19. Om lignende
udenværker i middelalderen se: A.
Schultz: Das höfische Leben zur
Zeit der Minnesinger. I (Leipzig
1879) 16-17.
19. P. Lindeberg: Hypotyposis arcium
a H. Ranzovio conditorum. Frank
furt 1592.
20. Historisk Tidsskrift IV 230-31.
21. Prospect, av mrkv. Byggnader uti
Skåne, utg. 1756 av Abrah. Fischer.
22. Gillberg: Beskrifn. öfv. Christianstads Län. Lund 1767. s. 117 og 122.
23. Prospect, av märkv. Byggnader uti
Skåne, utg. 1756 av Abrah. Fischer.
24. Samme skrift. Brunius: Konstan
teckningar under en resa år 1849.
Lund 1851. s. 744. Forf.s egne un
dersøgelser på stedet.
25. O. F. C. Rasmussen: Optegnelser

om Gisselfeld. Næstved 1868. s. 32324.
26. Prospecter av märkv. Byggnader
uti Skåne, utg. 1756 av Abrah. Fis
cher.
27. Orion. Kvartalsskrift redigeret af
T. A. Becker I 155-59.
28. Prospect, av märkv. Byggnader uti
Skåne, utg. 1756 av A. Fischer. Carl
Linnæus: Skånska Resa. s. 105. Gillberg: Beskrifn. öfv. Christianstads
Län. Lund 1767. s. 73. Brunius:
Konstanteckningar under en resa år
1849. Lund 1851. s. 725.
29. Burman Becker: Efterr. o. d. gi.
Borge i Damn, og Hertugd. III 46-

4730. Samme skrift III 27-31.
31. K. Hansen: Danske Ridderborge.
Kbhvn. 1832. s. 67-68.
32. O. Nielsen: Hist. Efterr. om Skadst
Herred s. 115.
33. P. Lindeberg: Hypotyposis arcium
a H. Ranzovio conditorum. Frank
furt 1592. p. 61.
34. Carl Linnæus: Skånska Resa.
Stockholm 1761. s. 291.
35. Burman Becker: Efterr. o. d. gi.
Borge i Danm. og Hertugd. I 88-91.
III 13-15. T. A. Becker: Prospekter
af danske Herreg. VII Spøttrup. Hi
storisk Tidsskrift IV 230-31. Nød
skov: Beskr. o. Thimgaard. Viborg
1787. s. 122.
36. Eksempelvis kan anføres, at på
Kronborg synes ingen hestestalde at
have ligget inden for fæstningsvær
kerne, på Københavns Slot fandtes
flere hestestalde og tillige svinehus
(Kbhvns. Diplomat. IV 524. KD IV:
643-50. På Ly dumgård i Jylland
fandtes bagerset i ladegården (Cancelliets Aflev. Besigteiser no. 189.
A. 44. R. A.). På Kieldvid Gård i
Sønderjylland, Fügende i Skåne, Sta-
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rupgård og Voergård i Nørrejyl
land fandtes bryggers og bagers i
borggården. (Cancell. Aflev. Besig
teiser no. 189. B. 15 og 38 og E. 43.
R. A. Saml. t. jysk Hist, og Topogr.
VI 3.). På Damsgård i Jylland fand
tes ikke blot bryggers og bagers, men
tillige melhus og kornhus i borg
gården. (Saml. t. jysk Hist, og To
pogr. VI 9-10). På Hundsbæk fand
tes bryggers, ja endog svedekammeret i ladegården. (Sml. t. jysk
Hist, og Topogr. VI 11.). På Krog
agergård på Langeland fandtes
mælkestuen i borggården. (Cancel.
Aflev. Besigteiser. 189. B. 8. R. A.).
På Riberhus lå stegers, bryggers og
slagterhus i borggården. (Thorup:
Historiske Efterretn. om Riberhus.
Ribe Skoleprogram 1835. s. 36)
o.s.v.
37. Danske Magazin IV 200.
38. Rygård på Sjælland. 1573. „Fore
skrevne bygninger og grave [gravene
kun halvt færdige] have vi vurderet
for 800 daler“. (Cancel. Aflev. Be
sigteiser no. 189. A. 6. R. A.).
39. Orion. Kvartalsskrift redig, af T.
A. Becker I (Kbhvn. 1843) 155-59.
40. Burman Becker: Efterr. o. de gi.
Borge i Danmark og Hertugd. III
27-31.
41. G. Crusius: Descriptio Bredenbergæ. 1569. fol. B.
42. Orion. Kvartalsskrift, redig, af T.
A. Becker II (Kbhvn. 1851) 120.
43. C. Linnæus: Wästgöta Resa. Stock
holm 1747. s. 51.
44. Det må vist anses for noget usæd
vanligt, når Erik XIV befalede, at
gravene om Kalmar skulle være fire
favne dybe. Silfverstolpe: Historisk
Bibliothek II 122.
45. Cancel. Aflev. Besigteiser, no. 189.
B. 15. R. A.

46. Silfverstolpe: Hist. Bibliothek II
122.
47. Orion. Kvartalsskrift red. af T. A.
Becker I 155-59.
48. Gillberg: Beskrifn. öfv. Christianstads Län. Lund 1767. s. 73.
49. Karl Hansen: Danske Ridder
borge. Kbhvn. 1832. s. 122.
50. Burman Becker: Efterr. o. d. gi.
Borge i Danmark og Hertugdøm
merne I 101.
51. Samme skrift I 62.
52. Prospect, av märkv. Byggnader,
Säterier och Herregårdar uti Skåne,
utg. 1756 av Abr. Fischer. Carl Lin
næus: Skånska Resa. Stockholm
1761. s. 253.
53. Lindeberg: Hypotyposis arcium a
H. Ranzovio conditorum. Frankfurt
1592. p. 54, 56, 58, 61.
54. C. G. Brunius: Beskrifning öfver
Hälsingborgs Kärna. Lund. 1845. s1955. Besigtelse af Voergaard 1578. Besigtelser no. 189. B. 15. R. A.
56. C. G. Brunius: Konstanteckningar
under en resa 1849. s. 744.
57. Rasmussen: Optegnelser om Gisselfeld. Næstved 1868. s. 323.
58. Burman Becker: Efterr. o. d. gl.
Borge i Danmark og Hertugdøm
merne I 64.
59. Silfverstolpe: Historisk Bibliothek
II 97 og 122.
60. „600 søm til at slå nogle stakitter
op med på slotsvolden, som var nedblæst“. „26 træer, som kom til at
forbedre slotsvolden med, som var
nedfalden“. Malmöhus Lensregn
skab 1. maj 1579 - 1. maj 1580.
R. A. Smign. Afbildningen i Braunius: Theatrum Urbium IV.
61. Arbejderne skal møde med „spader
og hakker“. KB 1566-70: 78. „Vol
den på Bohus“ 1584. Topogr. Saml.
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Bohus no. 5. R. A.
62. „Volden på Akershus på den side
mod klippen aldeles nedfalden“. En
voldmester, Valentin Graver, sendes
derop. KB 1593-96: 243.
63. „Voldmuren“. „Brystværn af hugne
sten“. Danske Samlinger V 151, 167
og 169. Tapet-afbildningen på Det
oldnordiske Museum i København.
64. A. Schultz: Das höfische Leben
zur Zeit der Minnesinger I (Leipzig
1879) 16.
65. Se tegningerne og beskrivelserne i
Brauns Theatrum Urbium IV. Bru>
nius: Beskrifn. öfv. Hälsingborgs
Kärna. Lund 1845. s- 19- Trap: Stat,
top. Beskr. af Kongeriget Danmark.
2. Udg. III 245-47.
66. H. Rørdam: Historiske Kildeskrif
ter II 382.
67. Brunius: Konstanteckningar under
resa 1849. (Lund 1851). s. 116.
68. Aarsberetn. f. 1875 fra Foren, t.
norske Fortidsmindesmærkers Beva
ring. s. 20-30.
69. Lars Salvius: Beskrifning öfver
Uppland (Stockholm 1741). s. 168.
70. Forfatterens egne undersøgelser.
71. Viollet-le-Duc: Dictionnaire raisonné de l’architecture I „architec
ture militaire“; Il „bastion“. Max
Jähns: Handbuch einer Geschichte
des Kriegswesen von der Urzeit bis
zur Renaissance. 11 te Lieferung.
(Lpzg. 1880) s. 1155-91. I dette skrift,
der selvfølgelig især tager hensyn til
udviklingen i hovedlandene, frem
hæves ikke overgangen fra „rund
dele“ til „bastion“ så skarpt som af
mig. Dette er uden tvivl rigtigt, når
hensyn tages til den almeneuropæi
ske udvikling, idet den forsøgsvise
overgang fra murede „runddele“ til
indvendigt murede bastioner med
jordklædning udenom rimeligvis er

foregået gradvis og næsten umærke
ligt. Albrecht Dürer bruger år 1527
de to benævnelser „Pastey“ og „Run
del“ i samme betydning (s. 1184).
Anderledes stillede forholdet sig i
Norden, hvor man havde ondt ved
at følge med og derfor stundom kom
til at springe mellemled over. Her
danner indførelsen af bastioner i
midten af det 16. århundrede en
skarp modsætning til den tidligere
befæstningsmåde med runddele.
72. Littré: Dictionnaire de la langue
frangaise „boulevard“. Grimm: Deut
sches Wörterbuch II „Bollwerk“.
„Dieses Ausdruck scheint erst die
Kriegskunst des 15. Jahrhundert ein
zuführen; aus dem 14. ist kein Bei
spiel zur Hand“ o.s.v.
73. Oplysende med hensyn til navnets
opståen er et udtryk som dette om
Nuys belejring år 1474 ... chacune
d’elles [les portes] avoit en front
son boluvert å maniére de bastilion.
Viollet-le-Duc I 417-18.
74. Brugen af ordet bulværk i betyd
ning af bastion er meget sjælden i
Norden. År 1619 synes det at være
taget i denne tydning i et konge
brev, Norske Magasin II 295. En af
de sidste gange, det forekommer, er
år 1772. (Forsøg i de skønne Viden
skaber X 173). Jeg er i øvrigt kom
met i tvivl om, hvorvidt det er det
franske „bastion“, der er blevet til
„Postej“; det er måske snarere det
italienske „bastia“ (= bastione), der
er blevet fordrejet, thi det var vist
nok fra Italien, at de indførtes til
Tyskland og Norden. Såvel bastia
som bastion kommer af samme rod,
det gammelt romanske „bastire“, på
fransk „båtir“. Smign. Max Jähns.
Handbuch einer Geschichte des
Kriegswesens von der Urzeit bis zur
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Renaissance, 11te Lieferung. Lpzg.
1880. s. 1120 anm. 3.
75. Friis: Saml. t. dansk Bygn. og
Kunsthist. s. 70.
76. Således forstår jeg gangen i den
række temmelig utydelige befalinger
om fæstningsværkerne, der findes i
Danske Samlinger V 135-36, 140,
155 fgg. og Friis: Saml. t. dansk
Bygn.- og Kunsthist. s. 282-83, 287,
296, 302, 309, 330, 338.
77. „Postejer“ omtales ikke en eneste
gang i de mange dokumenter ved
rørende Københavns befæstning i
det 16. århundrede, der findes i Kø
benhavns Diplomatarium I-IV.
78. Silfverstolpe: Historisk Bibliothek
II 90 fg.
79. Formen er tydeligt gengivet på
Hans Kniepers tapet. (Nationalmu
seet i København).
80. Tegningen i Oskar Alin: Sveriges
Nydaningstid. Stockholm 1878. s.
411.
81. Viollet-le-Duc: Dictionnaire raisonne de l’architecture II 229. De
ældre betegnes som circulaires I 429.
82. Silfverstolpe: Historisk Bibliothek
II 205.
83. Den mærkelige stjerneformede
vold om Nørrevosborg i Jylland
(Burman Becker: Efterr. o. d. gi.
Borge i Danm. og Hertugd. II 69),
de underlige bastioner ved Skov
gård øst for Randers, hvor ved
hvert hjørne den ene voldside er
fortsat længere end nødvendigt, så
at den anden må gøre et retvinklet
knæk udefter for at støde til den
(K. Hansen: Danske Ridderborge.
Kbhvn. 1832. Afbildning s. 120) og
de tydeligt runde bastioner ved
Fårevejle på Langeland (B. Bec
ker III 27-31, smign. afbildn.) er
muligvis de ældste eksempler på ba

stioner ved danske herregårde.
84. Forfatterens egne iagttagelser på
stedet.
85. T. A. Becker: Prospekter af danske
Herregaarde. VIII Spøttrup.
86. Nødskov: Beskrivelse o. Thimgaard. Viborg 1787. s. 122.
87. C. Linnæus: Wästgöta Resa. Stock
holm 1747. s. 19.
88. Se tegningen og beskrivelsen i Bur
man Beckers Efterr. o. d. gi. Borge
i Danm. og Hertugd. III 25-32. Om
farerne ved forborgens fald, selv på
så stærkt et slot som Kalmar, se
Silfverstolpe: Historiskt Bibliothek
108-09.
89. T. A. Becker: Prospekter af danske
Herregaarde. VII Hesselager. Bur
man Becker: Efterr. o. d. gi. Borge
i Danmark og Hertugd. III 13-15.
90. C. Linnæus: Wästgöta Resa. Stock
holm 1747. s. 159.
91. Brunius: Beskrifning öfver Häl
singborgs Kärna. Lund 1845. s. 1520.
92. Viollet-le-Duc: Dictionnaire raisonne de l’architecture. „Donjon“. Jahrbücher des Vereins von Alter
thumsfreunden
im
Rheinlande
XXVIII (Bonn i860) s. 1-53. Alwin
Schultz: Das höfische Leben zur Zeit
der Minnesinger I (Leipzig 1879)
36 fg93. Hofberg: Genom Sveriges Bygder.
Örebro 1872. s. 9. Brunius: Beskrifn.
öfver Hälsingborgs Kärna. Lund
1845. s. 18.
9P „Far’s Hat“ fandtes på Bohus Slot
(Linnæi Wästgöta Resa. Stockholm
1747. s. 159). Nykøbing Slot (Dan
ske Magazin 4. Række II 6), Kalund
borg Slot (Tegningen i Trap: Sta
tist. top. Beskriv, af Konger. Dan
mark. 2. udg. III 245) o. fl. st. På
det sidste slot var „Far’s Hat“ et led
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af ringmuren, medens „folen“ var
det store enlige tårn.
95. Brunius: Beskrifn. öfver Hälsing
borgs Kärna. Lund 1845. s- 15-18.
96. „Folen“ brugtes i det 16. årh. til
arkiv. Se f. eks. kgl. befaling af 16.
april 1564 til lensmanden om at til
stede dr. Hieron. Thenner adgang
til „foellen“ for der at udtage nogle
breve. A. D. Jørgensen: Udsigt over
de danske Rigsarkivers Historie s.
218. 1884.
97. Historisk Tidsskrift I 467-81. Til
ladelse for Joh. Taube til på Søborg
eller Gurre at bryde så mange sten,
som han til skorstene i sit hus måtte
behøve. KB 1576-79: 261.
98. Dahlberg: Suecia antiqua et hodierna. Tom. III.
99. Samme skrift.
100. Norske Rigsregistranter I 292.
Opførelsen synes at have varet lige
til 1567. Norske Magasin II 70-71.
Tårnets indre har forfatteren haft
lejlighed til at undersøge under et
ophold i Bergen 1878.
101. Norske Magasin II 82-83. Norske
Bygninger fra Fortiden med Tekst
af N. Nicolaysen. Kristiania 186066. I s. 6 fg. plan X-XVI.
102. Brunius: Beskrifn. öfver Hälsing
borgs Kärna. Lund 1845. s- 3°103. Historisk Tidsskrift. V 577 fgg. og
I 217 fgg. Liunggreen: Skånska Her
regårdar. VI Glimminge.
104. Historisk Tidsskrift I 238 og V
607. Det gamle hus på Tjele i Jyl
land er vistnok også en sådan gam
mel hovedbygning. Burman Becker:
Efterr. o. d. gi. Borge i Danmark og
Hertugd. II 55-56. Ret oplysende er
beskrivelsen af det gamle stenhus på
Voergård 1578: „På Voergård fin
des et gammelt stenhus, som er 64
fødder langt, 25 fødder ved inden-

vægge. Den gavl, som vender i øster
imod graven, er 5 sten tyk, både si
derne er hver 314 sten tyk. Samme
hus er vel højt, så at deri er først
en hvælvet kælder langs igennem
huset; oven over forskrevne kælder
er endda en hvælving langs igen
nem; der ovenpå et værelse med
vinduer vel højt under loftet og si
den et højt „størterum“ muret af
grund, som er mere end fire alen
under bjælkerne; og er samme hus
takt med gode vingsten. Hos samme
hus er bygget en kvist, muret af
grund til de første bjælker, og der
på bygget et træværk to lofter højt,
hvori er en skorstensstue og et kam
mer derunder“. (Cancelliets Afleve
ring. Besigteiser no. 189 B. 15 R. A.).
105. Viollet-le-Duc: Dictionnaire raisonné de l’architecture VI „manoirs“
og IX 189.
106. Klingspor och Schlegel: Upplands
Herregårdar I Vik. p. 19-21 og IV
Örbyhus. Brunius: Konstanteckningar under en resa år 1849. Lund
1851. s. 649-52. Linnæus: Skånska
Resa. Stockholm 1761. s. 27-28.
Dahlberg: Suecia antiqva et bodi
erna. Tomus I og III.
107. Linnæus: Skånska resa. s. 27.
108. Original-afbildningen på Hans
Kniepers tapet i Nationalmuseet i
København.
109. Dahlberg: Suecia antiqva et hodierna. Tom. I.
110. Orion, månedsskrift udgivet af
T. A. Becker III 329.
111. P. Lindeberg: Hypotyposis arcium a H. Ranzovio conditarum.
Frankfurt 1592. p. 61.
112. Dahlberg: Suecia antiqva et hodierna. Tom. II.
113. En af de tidligste firlængede
landbygninger, uden for slotte og

Til side 44—94 • 487
herregårde, var uden tvivl kroen
ved Frederiksborg. År 1560 gav Fre
derik II befaling til at bygge den „i
fire huse med våning og god værelse
til kromanden, fem eller seks kamre
til fremmede og staldrum til 50
heste“. KB 1556-60: 473.
114. Danske Samlinger V 149 fgg.
115. Gillberg: Beskrifn. öfver Christianstads Län. Lund 1767. s. 73.
Liunggreen: Skånska Herregårdar.
IV Widtskøfle.
116. Liunggreen: Skånska Herregår
dar. II Skarhult. Brunius: Konstanteckningar under en resa år 1849. s.
740 og 742. På Nielstrup på Lolland
fandtes ved Albert Oxes død: 3 store
kobberstykker, 4 små kobberstykker,
endnu et kobberstykke, 8 jernstyk
ker små og store. Dokum. til Klevenfelds Stamtavler. Inventar efter A.
Oxe. R. A.
117. Danske Samlinger Bd. V: 162.
1869-70. jf. KB 1584-88: 41. Friis:
Saml, til dansk Bygn.-og Kunsthist.
s. 349. Danske Samlinger V 189 fg.
118. Gillberg: Beskrifn. öfver Christianstads Län. Lund 1767. s. 73.
Liunggreen: Skånska Herregårdar.
IV Widtsköfle. Burman Becker: Efterr. o. d. gi. Borge i Danmark og
Hertugd. I 106-08. Rasmussen: Op
tegnelser om Gisselfeld. Næstved
1868. s. 318.
119. Viollet-le-Duc: Dictionnaire raisonné de l’architecture VI 196. La
croix et Serré: Le moyen age et la
renaissance V (Paris 1851) „architec
ture militaire“. A. Schultz: Das
höfische Leben z. Zeit der Minne
singer I (Leipzig 1879) ^9*
120. Burman Becker: Efterr. o. d. gl.
Borge i Danmark og Hertugd. Ill
13-15. T. A. Becker: Prospekt af
danske Herregaarde. VII Hesselager.

121. Rasmussen: Optegnelser om Gis
selfeld. Næstved 1868. s. 318. Bur
man Becker: Efterr. o. d. gi. Borge
i Danmark og Hertugd. I 106 fg.
122. Forfatterens egen undersøgelse.
Begge hovedtårnene ved indgangen
på det gamle Frederiksborg har efter
tapet-gengivelsen at dømme været
forsynede med machicoulis.
123. Om moucharabi se de ved machi
coulis anførte skrifter. (Note 119).
124. Historisk Tidsskrift V 797-98.
125. KB 1593-96: 500. Befaling til
lensmanden om at lade grave en
brønd på slottet eller, hvis der ikke
er vand at få ad denne vej, da ai
lade lægge render fra graven ind i
brønden. Det springvand i slots
gården som Hans Frandsen (f 1584)
omtaler (P. N. Thorup: Hist. Efterr.
om Riberhus. Ribe 1835. s. 30) må,
som vi nedenfor skal se, antages at
have været et meget kortvarigt gode.
126. Rørdam: Historiske Kildeskrifter
II 307-7. L. Daae: En Episode af
den nordiske Syvaarskrig. Lund
1867. s- 8~9 °ö 24- Aarsberetning af
1875 fra Foren, til norske Fortids
minders Bevaring, s. 20-30. Norske
Magasin I 160-61. Peder Claussøn:
Norriges Bescriffuelse. Kbhvn. 1632.
s. 95-96. Skrivelse fra Frederik II til
Herluf Skave, dat. Flensborg 14.
October 1564: Du skriver, at der
ikke er vand på Stenvigsholm, så at
den i tilfælde af belejring ikke kan
holdes. Du skal da kun lægge nogle
få mand der ind. Tegneiser over alle
Lande. Bind VIL s. 145. R. A. (Kun
slutningen af dette brev, der hand
ler om knægtenes besoldning, er op
taget i Norske Rigs-Registranter I
437127. Historisk Tidsskrift V 586.
128. Nødskov: Beskrivelse over Thim-
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gaard. Viborg 1787. s. 47.
129. G. Crusius: Descriptio Bredenbergæ 1569. fol. B. 2.
130. Linnæus: Wästgöta Resa. Stock
holm 1747. s. 159.
131. Danske Samlinger V 158.
132. A. Schultz: Das höfische Leben
zur Zeit der Minnesinger I 15.
133. Becker: Prospekter af danske Herregaarde. VIII Spøttrup. Løvenborg.
Hist. Tidsskrift I 228.
134. Denne betegnelse forekommer
hyppigt både om porttårne og andre
tårne i den store samling herregårds
besigteiser: Cancelliets Aflev. Besig
teiser no. 189. R. A.
135. Secher: Prospekt af danske Her
regårde m. hist. Beskr. XVIII Nørlund.
136. Forfatterens egen undersøgelse.
137. Ligeledes.
138. Ligeledes.
139. L. Daae: Det gamle Christiania.
Chrnia. 1871. s. 6.
140. Aarsberetn. 1875 fra Foren, t. nor
ske Fortidsmindesmærkers Bevaring,
s. 20-30.
141. A. Schultz: Das höfische Leben
zur Zeit der Minnesinger I 30.
142. Viollet-le-Duc: Dictionnaire raisonné de l’architecture VII 343 fgg.
143. „Givet rebslagerne i Malmö for
en line at vinde portlygten op og
ned, som hænger i porten på slottet:
11 sk.“ Malmöhus Lensregnskab
1579. R. A.
144. De murede sæder findes f. eks.
endnu bevarede i Vadstena slots
port.
145. Kbhvns. Diplomatarium IV 628-

29146. Orion. Hist, kvartalsskrift. Kbh.
1843- 1 ’55-59147. Richardt og Becker: Prospekter
af danske Herregaarde. Rosenvold.

148. Becker: Prospekter af danske
Herregaarde. Ravnstrup.
149. Richardt og Becker: Prospekter
af danske Herregaarde. Tølløse.
150. Den anseelige Stad Helsingørs
Beskrivelse. Aalborg. 1757. s. 93-94
og 244-45.
151. Klingspor och Schlegel: Upp
lands Herregårdar I Vik.
152. Danske Samlinger V 156 og 167.
153. Richardt og Becker: Prospekter
af danske Herregaarde. Tølløse.
154. Klingspor och Schlegel: Upplands
Herregårdar I Vik.
155. KB 1588-92: 546.
156. Brunius: Beskrifning öfver Häl
singborgs Kärna. Lund 1845. s. 4041.
157. Richardt og Becker: Prospekter
af danske Herregaarde. Ravnstrup.
158. Burman Becker: Efterr. o. d. gi.
Borge i Danm. og Hertugd. III 13-

15159. Rasmussen: Optegnelser om Gisselfeld. Næstved 1868. s. 325.
160. Burman Becker: Efterr. o. d. gi.
Borge i Danm. og Hertugd. III 4143161. Richardt og Becker: Prospekter
af danske Herregaarde. Se de på
gældende gårde.
162. Richardt och Liunggreen: Skån
ske Herregaarde. IV Widtskøfle.
163. Forfatterens egen undersøgelse.
164. T. A. Becker (Prospekter af dan
ske Herregaarde. VIII Spøttrup)
omtaler kun to sådanne huller på
Spøttrup og et lignende på Voergård. Burman Becker (Efterr. o. d.
gi. Borge i Danmark og Hertugd. I
89) siger, at der på Spøttrup findes
„adskillige“.
165. Richardt og Becker: Prospekter
af danske Herregaarde. Skovsbo.
166. Burman Becker: Efterr. o. d. gi.
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Borge i Danm. og Hertugd. I 106-7.
167. Richardt og Becker: Prospekter
af danske Herregaarde. V. Voergård.
168. Burman Becker angiver (anf.
Skrift III 43) dette hul til en alen i
kvadrat. T. A. Becker kun til et
kvarter. (Danske Herregaarde. Rygård).
169. Burman Becker: Efterr. o. de gi.
Borge i Danmark og Hertugd. III 8.
170. Liunggreen: Skånska Herregår
dar. IV Widtsköfle.
171. Richardt og Becker: Prospekter
af danske Herreg. XII Odden.
172. Samme Skrift. V. Voergård.
173. Historisk Tidsskrift V 585-86.
174. Alwin Schultz: Das höfische Le
ben z. Zeit der Minnesinger I 8.
175. Nødskov: Beskr. over Thimgaard.
Viborg 1787. s. 123-24.
176. Richardt og Becker: Prospekter af
danske Herreg. V. Voergård.
177. Mundtlig meddelelse af forskel
lige. Hr. professor, arkitekt Hans
Holm har gjort mig opmærksom på,
at denne løn trappe er blevet fundet.
178. J. Oedmann: Bohus-Läns Beskrifning. Stkhlm. 1746. s. 83.
179. Brunius: Beskrifning öfver Häl
singborgs Kärna. Lund 1845. s. 31.
180. Orion. Hist, kvartalsskrift I
(Kbhvn. 1843) 155-59.
181. Brunius: Konstanteckningar un
der en resa år 1849. Lund 1851. s.
119.
182. Burman Becker: Efterr. o. de gi.
Borge i Danmark og Hertugd. III
H«
183. Richardt og Becker: Prospekter
af danske Herreg. V. Voergård.
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(s. 115-177)
i. Samme skrift. V. Ourebygård. Voer
gård.
2. Samme skrift XII. Krabbesholm.
3. Samme skrift. Rosenvold og Ry
gård. Klingspor och Schlegel: Upp
lands Herregårdar. I. Vik.
4. Richardt og Becker: Prospekter af
danske Herregaarde. VIII. Spøttrup.
Historisk Tidsskrift V 578.
5. Brunius: Konstanteckningar under
en resa år 1849. s« ^53~54« Silfver
stolpe: Hist. Bibliothek II 135 anm.
6. Arnholtz: Kronborg Slots og Fæst
nings Historie (Helsingør 1836). s.
87-92.
7. Aarsberetning af 1875 fra Forenin
gen til norske Fortidsmindesmær
kers Bevaring, s. 20-30.
8. Lars Salvius: Beskrifning öfver
Uppland. Stockholm 1741. s. 178.
9. Forfatterens egen undersøgelse.
10. Burman Becker: Efterr. om de
gamle Borge i Danmark og Hertugd.
I 3311. Eksempler på mure, der ikke er
bygget „med forbandt“, men op
fyldt i midten, forekommer meget
hyppigt. Hindsgavl var bygget så
ledes (Danske Samlinger VI 362),
ligeså Gisselfeld (Rasmussen: Opteg
nelser om Gisselfeld, s. 318), Tirsbæk
(Orion, hist, kvartalsskrift I 155-59),
Skarhult (Brunius: Konstanteckningar under en resa år 1849. s« 741),
Tårnene på Malmöhus (mundtlig
meddelelse på stedet) og mange
flere.
12. Konstanteckningar under en resa
1849. s. 655.
13. Orion, historisk kvartalsskrift I
155“59«
14. Historisk Tidsskrift V 608.
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15. Historisk Tidsskrift V 579.
16. Nødskov: Beskrivelse over Thimgaard. Viborg 1787. s. 114. Den Dan
ske Atlas V 862-63.
17. Richardt og Becker: Prospekter af
danske Herregaarde. Holmegård.
18. KB 1561-65: 77.
19. Friis: Saml, til dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 209. Jonge: Danmarks
Beskrivelse, s. 80.
20. KB 1561-65: 218. No. 868 k. 410.
N. K. S.
21. KB 1576-79: 261.
22. KB 1576-79: 612.
23. KB 1556-60: 372. Til opførelsen af
Borreby skal Johan Friis have be
nyttet materialierne fra Vor Frue
Kloster i Skælskør. Danske Samlin
ger 2. Række V 69.
24. Brunius: Konstanteckningar un
der en resa år 1849. s. 123, 316, 326,
470 og 652.
25. Brunius vender oftere i oven
nævnte skrift tilbage til den forban
delse, der synes at knytte sig til Gu
stav Vasas slotte.
26. Friis: Saml, til dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 189. Kbhvns. Diploma
tarium IV 556.
27. KB 1556-60: 388: „Frans Brockenhuus skal beholde så meget kalk
tilbage, som fornøden gøres at hvid
gøre Nyborg Slot med“.
28. Silfverstolpe: Historiskt Bibliothek
I 209. II 53-54, *33» 221*
29. Denne mærkelige omstændighed
ved Kronborgs opførelse har hidtil
kun været kendt på anden hånd og
derfor med rette været mistænkt for
at lide noget af sagnets udsmykning.
Den lader sig imidlertid nu bevise
ved Frederik Il’s egne ord. Den 27.
novbr. 1585 skrev han til sin sviger
fader, hertug Ulrik af Mecklen
burg: ... Sonstenn wollen wir e. 1.

freundtlich nicht vorhaltenn, dasz
wir nun vnser schlosz vnnd vehstung Cronenburg Gott lob vnnd
danck nach vnserm willen vnd ge
fallen in- vnnd auswendig allemhalbenn ausgebauet vnnd volnzogenn,
wie wir vnsz die gantze zeit nun in
die 10 jahr, alsz wir darüber gebauet, befliszen auch zum hogsten
angelegen sein laszen, domit daszelbig, so viel mensch alsz muglich ge
wesen, vne sunde und einigesz beuorausz unserer armen under than en
beschwerung erbauet werdenn mil
chte, ja auch vnsernn eignen paurszleuten, wan wir sie, welches weinig
vnd selten geschehen, zur arbeit ge
brauchet, alsz wenn sie frembdt ge
wesen, taglohn reichen unde geben
laszen ... Ausländische Registrant.
R.A.
30. Om Kronborgs opførelse se Dan
ske Samlinger V 134-79. Friis: Saml,
til dansk Bygn.- og Kunsthist. s.
277-350. Øresunds-Toldregnskaberne 1574-88. (Se Tabeller over Skibs
fart og Varetransport gennem Øre
sund 1497-1660. Udarbejdede efter
de bevarede Regnskaber over Øre
sundstolden. Udgivne af Nina Ellin
ger Bang. III. 1906-1933).
31. Silfverstolpe: Historisk Bibliothek
II 221.
32. Hans Kniepers tapet på National
museet i København.
33. Richardt og Becker: Prospekter af
danske Herregaarde. V. Voergård;
VI. Lindenborg.
34. KB. 1593-96: 420.
35. „Udskud“ eller som de ved sjæl
landske gårde (f. eks. Rygård) kal
des: „lude“ omtales oftere i besig
teiser af datidens herregårde. Cancelliets Aflev. no. 189. R.A.
36. „Bulhuse“ i Borggård se dette
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skrift II 10-12.
37. Silfverstolpe: Historisk Bibliothek
I 227 og 239. II 54 Anm. 1.
38. KB 1588-92: 531.
39. Københavns Diplomatarium IV
55740. Cancel. Aflev. Besigteiser no. 189.
B. 15. R. A.
41. Saml, til jydsk Hist, og Topog. VI
9-10.
42. Cancel. Aflev. Besigteiser no. 189.
A. 42. R. A.
43. Cancel. Aflev. Besigteiser no. 189.
A. 6. R. A.
44. Styffe: Skandinavien under Uni
onstiden. 2. Upplagen. Stockholm
1880. s. 56.
45. Cancel. Aflev. Besigteiser nr. 189.
B. 38. R. A.
46. Silfverstolpe: Hist. Bibi. I 268. Be
faling om at tække tårnene om Kal
mar by med spån smstds. II 126.
Spåntag på vindeltrappen på Odensegård. V. Simonsen: Odense Bys
Hist. II 2, 191.
47. Silfverstolpe: Hist. Bibi. I 268.
48. Se f. eks. KB 1593-95: 155 om det
kobber, der blev brugt til Frederiksborgs slotstårne. KB 1593-96:
561-62, KB 1593-96: 628 om det,
der kom i Blåtårn i København.
Kobberet til Kronborg købtes eller
bestiltes naturligvis ligeledes af tol
deren i Helsingør. Øresunds-Toldregnskaberne 1578-85. (Se Tabeller
over Skibsfart og Varetransport gen
nem Øresund 1497-1660. Udarbej
dede efter de bevarede Regnskaber
over Øresundstolden. Udgivne af
Nina Ellinger Bang. I-II. 1906-33).
Underligt nok betaltes der i året
1590 en sum „til Churfyrsten af
Sachsen for tækkekobber til Kron
borg bygning“, unægtelig en lang
omvej, hvis kobberet er bragt derfra
2.
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hid og ikke blot er en kurfyrsten til
hørende ladning, der er standset ved
Helsingør.
Rentemester-Regnskab
1590. R.A.
49. Store mængder af tækkekobber til
Kronborg se Danske Samlinger V
147-49 og Tabeller over Skibsfart og
Varetransport gennem Øresund 1497
-1660. Udarbejdede efter de bevare
de Regnskaber over Øresundstolden.
Udgivne af Nina Ellinger Bang. I-II.
1906-33. Ved midten af det 17. årh.
omtales Kronborg i Durells Relatio
ner som tækket med kobber. (Suhm:
Samt. t. d. danske Historie II 3, 70).
År 1836 var de tre længer kobbertækket, men den østre blytækket.
(Arnholtz: Cronborg Slots og Fæstn.
Hist. Helsingør 1836 s. 87-92).
50. Selv på Stockholm Slot var der en
kelte bygninger, hvor der ikke fand
tes kobbertag. Måske var dette dog
bibygninger. Silfverstolpe:
Hist.
Bibi. I 209 og II 211 anm. Ifølge
Suhms nye Samlinger III 98-99 var
på Københavns Slot de fire længer
kobbertækket, den femte ind mod
byen var kun teglhængt.
51. Richardt og Secher: Prospekter af
danske Herreg. XVIII Nørlund.
52. KB 1561-65: 155, KB 1580-83: 416.
53. KB 1588-92: 859.
54. Richardt og Becker (Secher): Pro
spekter af danske Herregaarde. De
pågældende gårde. Pontoppidans
danske Atlas III 581, 584.
55. Silfverstolpe: Hist. Bibliothek II
112. Rudbeck: Sveriges Städer II 91.
56. KB 1593-96: 561-62.
57. Silfverstolpe: Historiskt Biblio
thek I 209.
58. H. Rantzau siger i sin Cimbricæ
chersonesi descriptio, at de fleste
landsbykirker i Danmark er plumpo
contecta. Westphalen: Monumenta
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inedita. Tom. i col. 66.
59. Karakteristisk for ødelæggelsens
stadier er et brev som dette fra Fre
derik II til byfogden i Roskilde: „Da
vi til vort behov have ladet annam
me det bly, som lå på „Söffuenhuset“
i Vor Frue Kloster i Roskilde, så
ville vi, at du straks lader tage tag
stenene af S. Mortens Kirke samme
steds, som står øde, og dermed la
der lægge på „Söffuenhuset“ i Vor
Frue Kloster“. KB 1561-65: 183. So
rø Kloster fik tegltag (KB 1571-75:
122). Vrejlev Kloster mageskiftedes
bort med tegltag på det ene hus,
stråtag på det andet. Vidskøl Klo
sterkirke var på den ene tagside for
en del stråtækket, for en del “tag
lam“, Ørslev Kloster ligeså o.s.v.
(Cancel. Aflev. Besigteiser no. 18g.
R. A.).
60. For Kronborgs vedkommende se
f. eks. Danske Samlinger V 138, 139.
Københavns Slot KB 1593-96: 420.
61. KB 1593-96: 257-58.
62. Silfverstolpe: Historisk Bibliothek
II 112.
63. KB 1561-65: 234, 277.
64. Biskop Jacob Madsens Visitatsbog
ved A. Crone. Odense 1853. s. 49,
191 o. fl. st. KB 1571-75: 122. I Cancelliets Aflev. Besigteiser no. 189
R. A. forekommer begge benævnel
ser, dog kaldes „hulsten“ i reglen
blot for: „gamle sten“. Endnu i året
1579 bestiller Johan III „Håll Tegell“ fra Tyskland. Silfverstolpe: Hi
storisk Bibliothek II 126.
65. Silfverstolpe: Historisk Bibliothek
II 112.
66. KB 1621-23: 171. KB 1624-26:
346.
67- KB 1571-75: 70, 411.
68. KB 1561-65: 146. Øresunds-Toldregnskab 1562. Se Tabeller over

Skibsfart og Varetransport gennem
Øresund 1497-1660. Udarbejdede ef
ter de bevarede Regnskaber over
Øresundstolden. Udgivne af Nina
Ellinger Bang. III. 1906-33. År 1574
blev vistnok skifertaget omlagt; der
sendtes i det mindste 202,000 skifer
sten did fra Helsingør, ibid.
69. KB 1571-75: 369.
70. Topogr. Saml. Ålholm no. 7. R. A.
Danske Kongers Historie 73 ddd.
18. Februar 1589. R. A.
71. KB 1593-96: 698. Ligeså Hans
borg: Diplomat. Flensborg. II 1057.
72. KB 1593-96: 698.
73. Afbildningen på Kniepers tapet i
Nationalmuseet i København.
74. Kronborg i sin gamle skikkelse fin
des gengivet på Hans Kniepers ta
pet (Nationalmuseet), i Brauns Theatrum Urbium IV, i Journal van de
Legatie, gedaen in de Jaren 1627
en 1628 by de Heeren Roehus van
der Honaert etc. Amst. 1632, samt
på en kommandostav af træ med
metalindlægninger, der gemmes på
Rosenborg. Ligeledes har jeg truffet
det gengivet i et, vistnok i et hol
landsk skrift hjemmehørende, træ
snit, der forestiller admiral Opdams
kamp i Sundet 1658. (Nationalmu
seets arkiv). Bygningen er dog her
vendt omkring, så at det stærke kup
peltårn kommer til at ligge i det
nordøstlige hjørne, ud imod sundet.
Christian IV opførte vel tårnet efter
branden, men i en hel anden stil
end tilforn. (Dahlbergs afbildning i
Pufendorf: De rebus a Carolo Gu
stavo gestis. 1696. Tom. II; det store
maleri Galathea og Neptun, der for
tiden hænger på Kronborg, o. fl. a.).
Christian IV’s tårn nedskødes under
belejringen 1658 og omdannedes
kort efter til den nuværende firkan-
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tede bastion. Ar 1673 beskreves det
således: „Kronborg har ... et tårn,
som er fladt og så tykt, at der står
feltstykker derpå som på et batteri.“
(Hist. Tidskr. IV 6, 337). År 1757
var mindet om dets tidligere udse
ende så udvisket, at en ellers kyn
dig forfatter kunne udtrykke sig så
ledes: „Dette tårn er så rumt oven
på, at derpå kan lægges kanoner;
der oven på har man et ret plaisant
prospekt, hvorfor det og er bygt,
skønt almuen fortæller eventyrer om
et højt spir i forrige tider skal have
været oprejst over dette platte tårn,
hvori en overmåde stor klokke skal
have hængt, hvilken tillige med spi
ret skal ligge i havet uden for slot
tet“. (Den anseelige Stad Helsingørs
Beskrivelse. Aalborg 1757. s. 90-91).
Tårnet kaldes nu „telegraftårnet“ på
grund af en der tidligere anbragt
optisk telegraf.
76. Hans Kniepers tapet. National
museet. Kbhvn.
77. Silfverstolpe: Historiskt Bibliothek
I 240 og 245. II 219-20.
78. Hans Kniepers tapet. National
museet. Kbhvn. Braun; Theatrum
Urbium IV.
79. Friis: Tycho Brahe. Kbhvn. 1871.
s. 100 og 107.
80. Sjællandske Tegneiser 8. Septbr. og
KB 1580-83: 406.
81. Hans Kniepers tapet. Nationalmu
seet. Kbhvn. Den toppede figur med
grenen på siden er tydelig nok; om
fuglen skal være en ugle er måske
noget tvivlsomt.
82. Hans Kniepers tapet. Nationalmu
seet. Kbhvn. Braun: Theatrum Ur
bium. Udgift ved fløje på Kron
borg: Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 335.
83. Danske Samlinger V 150.

84. Pontoppidan: Den Danske Atlas
III 584. Vedel Simonsen: Bidrag til
Rugaards Historie II, 1, 86.
85. Danske Samlinger V 171, 173, 188.
Kbhvns Diplomatarium II 718-19.
111 135-36 °g IV 713-14.
86. E. Pontoppidan: Den Danske Atlas
IV 187.
87. Om disse og alle de følgende nav
ne se ved de enkelte gårde i Traps
Stat. top. Beskr. af Konger. Dan
mark.
88. Danske Samlinger V 141. At det
virkelig har været alvor med denne
bøde (en levende okse) kan ses af
følgende meddelelse i Helsingørs
Thingbog (R. A.): „Den 4. Februar
1577. Borgmester Henrik Mogensen
tilsvarede at være kongens befaling,
at hvo der efter denne dag kalder
slottet her for Helsingør (som hidtil
har været kaldet Krogen) med andet
navn, end kongen nu har stiftet at
kaldes: Kronborg, da skal den være
forfalden mod kongen 10 lod sølv.“
89. Danske Samlinger V 144. Allerede
5. juli 1574 er navnet Kronborg, rig
tignok ganske enestående, blevet an
vendt. Samme skrift, s. 135.
90. CCD II: 388 f.
91. Se note 94.
92. Samlinger til det norske Folks
Sprog og Historie II 356-59.
93. Trap. Stat. top. Beskr. af Konge
riget Danmark (2. udg.) III 461.
94. Samme skrift V 666.
95. Danske Samlinger V 170.
96. Såvel Tycho Brahes som Kingos
indskrifter findes bl. a. aftrykte i E.
Pontoppidan: Den Danske Atlas II
272-75.
97. Richardt og Becker: Prospekter af
danske Herregaarde VI Lindenborg.
98. Brunius: Konstanteckningar under
en resa år 1849. s- 760.
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99. Richardt og Becker: Prospekter af
danske Herreg. Nakkebølle.
100. Samme skrift. Rosenvold.
101. Samme skrift IX Vallø.
102. Burman Becker: Efterr. om de
gamle Borge i Danm. og Hertugd.
II 72.
103. Samme skrift I 107.
104. Samme skrift II 54. Slutnings
ordene findes også på Skarhult (Bru
nius: Konstanteckningar under en
resa år 1849. s- 743)’ Tølløse (Trap:
Kong. Danmark III 259) og flere
steder.
105. Danske Magazin 271.
106. Linnæus: Skånska resa. Stock
holm 1751. s. 105. Brunius: Kon
stanteckningar. s. 725. Liunggreen:
Skånska Herregårdar IV Widtsköfle.
107. Richardt og Becker: Prospekter af
danske Herreg. Steensballegård.
108. Samme skrift. Arreskov. Burman
Becker (Efterr. om de gi. Borge i
Danm. og Hertugd. II 36) har i an
den linie læst: „Skyld“. Jeg har ikke
haft lejlighed til selv at se indskrif
ten, men antager, at T. A. Beckers
læsemåde: „Styld“, som den senere
og bedre svarende til meningen, er
den nøjagtigste.
109. H. F. J. Estrup: Tygestrup som
det var og som det er. Kbhvn. 1838.
s. 57-60.
110. Burman Becker: Efterr. om de gi.
Borge i Danmark og Hertugd. II

74~75111. Anders Söffrinssön Vedel: En Predicken som skeede vdi John Friisis
Begraffuelse. Kbhvn. 1571. Bl. M. v.
112. Brunius: Konstanteckningar un
der en resa år 1849. s. 725. Liung
green Skånska Herregårdar VI Bjersjöholm. Burman Becker: Efterr. o.
d. gi. Borge i Danm. og Hertugd. II
36.

113. Tycho Brahe: Astronomiæ instauratæ mechanica. Wandesburgi 1598.
fol. H. 3.
114. Handlingar rörande Skandinav.
Hist. XXVI 2-3.
115. Nærværende skrift II 115.
116. Handl, rör. Skand. Hist. XXVI 7.
117. Sugepumpen, der kun kan hæve
vandet til en højde af 25 fod, synes
at have været kendt i oldtiden. Op
findelsen af løftepumpen eller af
trykpumpen, der er i stand til at
hæve vandet så højt, det skal være,
må altså have betegnet et betydeligt
fremskridt. Galilæi var den første,
der søgte videnskabeligt at forklare
sugepumpens mangel på evne til at
hæve vandet i hvilken som helst
højde. Adam Paulsen: Naturkræfter
ne I (Kbhvn. 1874) s. 110-11 og 144

“47118. Silfverstolpe: Historiskt Biblio
thek I 193.
119. Kronborg. Friis. Saml. t. dansk
Bygnings- og Kunsthist. s. 310-27.
Danske Samlinger V 155. Uranienborg. Frankfurtisches Archiv für
ältere deutsche Literatur u. Gesch.
(Frankfurt 1812) II 175.
120. Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 200.
121. Samme skrift, s. 211.
122. Samme skrift, s. 211-12.
123. KB 1571-75: 189-90, 195-96 °g
198. Danske Samlinger 2. Række IV
81.
124. KB 1571-75: 237-38 og Sjælland
ske Tegneiser 15. December 1573.
R. A.
125. „Gert Bøssestøber i København,
hans regning på hans arbejde på
vandkunsten på Gisselfeld — 25
daler 20 sk.“. Skifteprotokol over
Peder Oxe. R. A.
126. Dette skrifts 2. bog. s. 115—16.
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127. Friis: Saml. t. dansk Bygn. og
Kunsthist. s. 316.
128. Samme skrift s. 325-27. Danske
Samlinger V. 149 fgg.
129. Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 310-24.
130. Om de mange vekslede breve samt
indskrifterne se Friis ovenn. sted.
131. Illustreret Tidende no. 848, den
26. December 1875. Om pesten i
Helsingør samtidigt. Danske Sam
linger V 158-59.
132. Danske Magazin 4. Række II 374.
133. Afbildning i Doppelmayr: Nach
richten von den Niirnbergischen
Mathematicis und Künstlern. Nürn
berg 1730, og i Illustreret Tidende
no. 848 den 26. December 1875. Be
skrevet nærmere i Braun: Theatrum
Urbium IV Kronborg. Omtalt i
Tagebuch Christians des Jüngeren,
Fürst zu Anhalt. Lpzg. 1858. s. 99100. Lübke: Geschichte der Plastik.
Noget afvigende fra afbildningen
beskriver en rejsende, der besøgte
Danmark kort efter Frederik IPs
død, vandspringet således: Ni figurer
omkring det, tre som velske muske
terer, tre som tyske hageskytter og
tre som tyrkiske janitscharer med
buer og pile; i midten en Fortuna
på en omløbende kugle. Frankfurtisches Archiv f. ält. deutsche Lite
ratur und Geschichte. (Frankfurt
1812) II 178.
134. En del af udgifterne findes an
førte i Friis: Saml, til dansk Bygn.og Kunsthist. s. 310-25.
135. Kontrakten findes trykt i Nye
Danske Magazin VI 157.
136. KB 1584-88: 775.
137- KB 1588-92: 53'-32138. KB 1593-96: 607, 637.

'39- KB >593-96: 257140. KB 1593-96: 107, 621-22.

141. Beskrivelse af vandkunsten på
Frederiksborg findes i Friis: Saml. t.
dansk Bygn.- og Kunsthist. s. 25464.
142. Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 212.
143. KB 1588-92: 62-63.
144. KB 1588-92: 264.
145. KB 1588-92: 789.
146. Thorup: Hist. Efterr. om Riberhus. Ribe 1835. s. 30. KB 1593-96:
107, 500.
147. Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 261-62.

BYGNINGERNES INDRE

(s. 178-216)

1. Rosenvold er uden tvivl en af de
gårde i Danmark, hvor disse små
buevinduer bevaredes længst ufor
andrede. Først i året 1817 udvidedes
de og omdannedes. På bygningens
ene halvdel fandtes dengang endnu
kun to vinduer. Richardt og Becker:
Prospekter af danske Herregaarde.
Rosenvold.
2. Jerngitter for vindue kaldtes den
gang for „jern-sprinkel“. Da Lunde
gård i Skåne opførtes år 1579, blev
der sat jernsprinkel i mindst 19 vin
duer. Malmöhus Lensregnskab 1579.
R. A. I Christian IV’s og enkedron
ning Sofies kamre på Århusgård
havde man, rimeligvis af bekvem
melighedshensyn, undladt at anbrin
ge jernstænger. Men da der år 1590
skete indbrud sammesteds, og det på
væggen opslagne klæde blev bort
stjålet, måtte vinduerne også her
forsynes med jerngitter. KB 158892: 4553. To med slige stenbænke forsynede
vinduer findes endnu på Vedby-
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gård på Sjælland. (Ældre nordisk
Architectur 2. Række). I Liunggreen’s Skånska Herregårdar VI fin
des en meget anskuelig gengivelse af
vinduessæderne på Glimminge.
4. Som eksempel på værelsernes be
tydelige højde kan anføres, at på
Katholm i Jylland er værelserne i
nederste stokværk ni alen høje, i
øverste hen ved ti. Burman Becker:
Efterr. o. d. gi. Borge i Danmark og
Hertugd. III 36.
5. Nærværende skrift II 211.
6. C. F. Allen: De tre nordiske Rigers
Hist. IV 1, 174.
7. Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 168.
8. Samme skrift s. 357.
9. Historisk Tidsskrift V 611.
10. Nye danske Magazin I 251.
11. Rasmussen: Optegnelser om Gis
selfeld. s. 326.
12. C. F. Allen: De tre nord. Rigers
Hist. IV 1, 153.
13. Repholtz: Beskrivelse over Baro
niet Stampenborg (Kbhvn. 1820) s.
164.
14. Danske Samlinger V 189.
15. Danske Magazin IV 320.
16. Malmöhus Lensregnskab 1579.
R.A.
17. Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 357.
18. Samme skrift s. 168.
19. Dagligstuen på Malmöhus hed
f. eks. „Bjørns kammer“ (Bjørn Kås
var lensmand) og år 1582 „Corfits’s
kammer“ (Corfits Viffert var lens
mand). Malmöhus Lensre-gnskaber
1579 og 1582. R.A. „Lensmandens
kammer“ se f. eks. fra lidt senere
tid på Hindsgavl: Danske Saml. VI
189.
20. Danske Magazin II 248. Rasmus
sen: Optegnelser om Gisselfeld. s.

326. Repholtz Beskr. o. Baroniet
Stampenborg. s. 164.
21. Danske Samlinger II 135. Nyt hi
storisk Tidsskrift IV 242.
22. Raumer: Histor. Taschenbuch VI
(Voigt: Fürstensitte) s. 298-301.
23. Skrivelse af 1547 fra Niels Persen
til hr. Esge Bille til Svanholm, kon
gens hofmester. Dokumenter til Klevenfelds Stamtavler (Bille) R. A.
Om hjortegevirer i almindelighed se
f. eks. skrivelse fra Fr. II til hr. Mo
gens Gyldenstjerne: M. G. bedes ud
tage 4 eller 5 af de allerskønneste
og stadseligste hjortegevirer, som
kongen har liggende, og sende ham
dem uden al forsømmelse. KB 155660: 456.
24. Sådanne omtales ofte i samlingen
„Besigteiser“. Cancelliets Aflevering
no. 189. R. A.
25. Eksempelvis kan anføres: Malmö
hus (Lensregnsk. R. A.). Hälsing
borg (Lensregnsk. R. A.). Gisselfeld
(Rasmussen: Optegnelser om Gissel
feld. s. 326). Jungshoved (Repholtz:
Stampenborg. s. 164). Hindsgavl
(Danske Samlinger VI 189). Sejlstrup
(Danske Saml. IV 371). Timgård:
(Nødskov: Thimgaard. s. 124) o.s.v.
o.s.v.
26. På Malmöhus fandtes to fruer
stuer: „den øverste“ og „den anden
fruerstue“. Den ene stødte lige op
til vinterstuen („Bjørns kammer“,
„Corfits kammer“, „grevens kammer“
o: Bothwells, der alle betegner et og
samme værelse mod syd ind mod
borggården. Malmöhus Lensregnska
ber 1542-82. R.A. Schiern: Nyere
historiske Studier. I 429). På Hjelm
søgård fandtes ligeledes to fruer
stuer: „den øverste panelede fruer
stue“, „den nederste panelede fruer
stue“. Inventarium efter Axel Ro-
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senkrantz af 7. Febr. 1564. Heise, Fa
milien Rosenkrantz’s Historie Bd.
II i. Diplom s. 278-83. 1882.
27. Räkningar för Nyköpings Slott
sA.
28. Malmöhus Lensregnskaber af 1572,
*579 °g 1582. R. A.
29. Danske Magazin IV 320.
30. Malmöhus Lensregnskab 1579:
„Karnappet ved fruerstuen“. R. A.
Malmöhus Lensregnskab 1582: „gjor
de en trappe på fruerstuen og op
igennem loftet til nogen andre kam
mer“. R. A.
31. Uranienborg (Danske Magazin II
258). - Frederiksborg (Danske Sam
linger II 135). Timgård (Nødskov:
Beskr. o. Thimgaard. s. 124). Hinds
gavl (Danske Samlinger VI 189).
Steensgård (Burman Becker: Efterr.
o. d. gi. Borge i Danmark og Hertugd. II 27-28).
32. Danske Magazin II 258.
33. Schiern: Nyere historiske Studier.
I 428-29. Malmöhus Lensregnskaber
R. A. „Bjørns kammer“, „Corfits
kammer“, „grevens kammer“ beteg
ner lensmandens værelse, der havde
været Bothwells fængsel.
34. KB 1584-88: 255.
35. Friis: Sml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 355.
36. Nye Danske Magazin. Bd. IV: 16365. 1823. Dokumentet skal dateres
15. Januar 1585 jf. KB 1584-88:
230. Nye danske Magazin IV 163.
37. Danske Samlinger 2. Række II 281.
38. Charles d’Ogier: Dagbok öfver dess
resa. Sverige 1634. Stockholm 1828.
s. 16-17.
39. W. Bernan: On the history and art
of warming and ventilating rooms
and buildings. I (London 1846) p.
145-46.
40. Se de nævnte gårde i Richardt og

Becker: Prospekter af danske Herregaarde, og Richardt og Liunggreen:
Skånska Herregårdar.
41. Norske Rigs-Registranter II 717.
42. Danske Magazin V. 253.
43. Danske Magazin VI 222-23.
44. Norske Rigs-Registranter II 576.
Danske Magazin 3. Række VI 291.
KB 1566-70: 622. KB 1571-75: 221.
45. Danske Samlinger 2. Række V 6970.
46. Dokumenter til Klevenfelds Stam
tavler (Bille) 15. Februar 1563. R. A.
47. Vedel Simonsen: Familie-Efterret
ninger om de danske Ruder I 11627.
48. Danske Samlinger 2. Række V 6970.
49. Dokumenter til Klevenfelds Stam
tavler. (Bille) 15. Februar 1563.
R. A.
50. Danske Samlinger 2. Række V 70.
51. A. D. Jørgensen. Udsigt over de
danske Rigsarkivers Historie s. 218.
1884.
52. „Givet en guldsmed i København
2114 ungarske gylden, hvormed han
skulle beslå et lille bæger med sit
tilhørende dække af hvalsben, som
prinsen selv havde svarvet, og som
han vil skænke til Niels Kås til Torupgård, kantsler.“ RentemesterRegnskab 1591. R. A.
53. Sjælland og Møn no. 130. 4. Jan.
1565. R.A.
54. Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 169, 201, 203, 253-54,
268, 285, 294-95, 300, 338.
55. Samme skrift, s. 169 og 338.
56. Samme skrift, s. 169.
57- KB ^ö6"60: 34558. KB 1561-65: 312.
59. Kvittering af 4. Januar 1565 fra
rentemesteren for at have modtaget
6000 rosenobler af mr. Hans, kgl.

498 • Henvisninger og anmærkninger
majs, „suarrer“, til at betale knæg
tene med. Sjælland og Møn no. 130.
R.A.
60. KB 1561-65: 597. Ved efterretnin
gen om Christian Ill’s død forsegle
des straks pengekammeret og drejer
kammeret på Københavns Slot. KB
1556-60: 242.
61. Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 253-54 og 268.
62. H. Rørdam: Historiske Kildeskrif
ter II 456.
63. Danske Magazin I 63.
64. KB 1556-60: 345, KB 1561-65:
312. Nye danske Magazin V 63 og
68.
65. Det er rimeligt, at der har været
flere end to „drejere“ under Fr. II
af navnet Hans. Den ældste døde i
begyndelsen af året 1565 (KB 1561—
65: 597)» den yngste omtales 1581
som kammerdreng, 1587 som kam
mertjener (KB 1580-83: 219. KB
1584-88: 677). Oswald Drejer om
tales bl. a. i Rentemester-Regnskab
1588. R. A.
66. Friis: Saml, til dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 267-68.
67. Suhms Samlinger II 3, 154-57.
68. Alwin Schultz: Das höfische Leben
zur Zeit der Minnesinger. I. Lpzg.
1879. s. 85.
69. Viollet-le-Duc: Dictionnaire raisonné de l’architecture VI „latrines“.
70. Bernan: History and art of warm
ing and ventilating rooms and build
ings. I. (London 1845) 143.
71. Det eneste svage spor, som jeg er
stødt på, er følgende udtryk om
Kbhvns.s Slot: „Rakkeren, for han
rensede de store privet [er?] som gå
neder af den store sal: 1 daler“ 2.
September 1615. (Anton Petersens
Collectanea. N. K. S.). Som det vil
ses, medfører imidlertid ikke disse

udtryk nødvendigt, at de skal for
stås om en lukket kloak; de kan og
så godt være brugt om den neden
for omtalte åbne form for udvendige
„hemmeligheder“.
72. En meget tydelig gengivelse af en
udmuret „hemmelighed“ med kragsten, vinduer, spir og fløj findes på
Hans Kniepers afbildning af det
ældre Frederiksborg på tapetet, Na
tionalmuseet. Kbhvn.
73. På Valkendorfs tårn findes hem
meligheden anbragt ved siden af
det såkaldte Valkendorfs værelse.
Forfatterens iagttagelse på stedet. På
Malmöhus fandtes den ved siden af
lensmandens kammer.
(Schiern:
Nyere historiske Studier I 428).
74. Forfatterens iagttagelse på stedet.
75. Burman Becker: Efterr. o. d. gi.
Borge i Danm. og Hertugd. III 141576. Kbhvns. Diplomat. IV 537. Det må
mindes, at slotsgraven lå på selve
slotsøen, inden for den saltvands
arm, der adskilte slotsøen fra staden.
Ved denne sidste, hvori der dog var
strøm, oprettedes senere en „hem
melighed“. 8. August 1637: „Tøm
mermanden for det hemmelige ge
mak, som er oprejst på de pæle ved
Amagerbro“ ... Rentemester-Regn
skab. R.A.
77. Schiern: Nyere historiske Studier
I 428.
78. Klevenfeld: Optegnelser til den
holstenske Adel (1586). R.A. Orion,
hist, kvartalsskrift, udg. af T. A.
Becker. I. 194.
79. Således siger f. eks. Otto Sperling
i sin autobiografi, at han år 1632
kaldtes til Jomfru Kirstine Schade
på Vognserup; hun led af vattersot,
som hun formentlig havde pådraget
sig „da sie einsmals genöthigt wurde
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auf ein heimlich Gemach zu gehen,
welches in den obersten Zimmern
hoch von der Erden gelegen, da er
griff sie ein kalter Windt von unten
des Gemachs aufsteigend“, no. 3094.
410. pag. 221. G. K. S.
80. For Københavns Slots vedkommen
de se f. eks. Friis: Sami. t. dansk
Bygn.- og Kunsthist. s. 64, 72 og 73.
For Frederiksborgs vedkommende
se: Danske Samlinger II 165, 189 og
196 o.s.v.
81. Richardt og Becker: Prospekter af
danske Herregaarde. Rygård.
82. Friis: Sami. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 175.

OMGIVELSER

(s. 217-236)

1. Christiern Pedersen: En nøttelig
Legebog. Malmö 1533. Chr. Peder
sen: Om Vrte Vand. Malmö 1534.
Henrik Smith: Een skön loestig ny
vrtegaardt. Malmö 1546. Henrik
Smith: Tredie Urtegaard Kbhvn.
1557. H. Smith: Fjerde Urtegaard.
Kbhvn. 1557. H. Smith: Lægebog
*5772. Nærv. skrift I 139. Videnskabernes
Selskabs Skrifter 1765-69. X 395-96.
3. Mange eksempler findes i samlin
gen: Cancelliets Aflevering. Besigtei
ser no. 189. R. A. Pontoppidan: Den
Danske Atlas IV 163.
4. Navnet „rosengård“ synes dog alt i
det 16. årh. at have været noget for
ældet. Om Nykøbing Slot på Falster
siges der f. eks.: „Urtehaven, som
kaldes rosengård“. Frederik H’s enke
Dronning Sofies Kopibøger 15881617 udg. ved Svend Thomsen s. 130.

J937-

5. Brasica florida oversætter jeg som:
blomkål. KB 1556-60: 360.
6. T. A. Becker: Herluf Trolle og
Birgitte Gøye. Kbhvn. 1865. s. 31 og
337. Ryge: Peder Oxes Liv og Levnets
Beskrivelse. Kbhvn. 1765. s. 325-26.

8. Til kongl. majs, underholdning:
Mandag efter midsommerdag for
timian, salvie og persille 2 sk. Tirs
dag: for 6 kurve kål, løg, timian Og
persille 10 sk. 2 alb.; løg og salvie
for 5 sk. Onsdag: for løg, salvie, kål,
persille, timian 114 mk. 3 alb. Tors
dag: for løg, salvie, persille og timi
an 12 mk. 2 alb. Fredag: for salvie
og timian 5 alb.; for løg 12 sk. for
kål 5 sk. 1 alb. Løverdag: ærter, per
sille, timian 2 sk.; løg og rødder 1I/9
mk. 2 alb.; hvidløg 8 alb.; kål 5 sk.
Søndag: løg 12 sk.; rødder 4 sk. kål
8 sk.; salvie, persille og timian 2 sk.
Malmö Lensregnskab 1541. R. A.
9. Mansa, Folkesygdommenes og Sund
hedsplejens Historie i Danmark s.
377f10. Kong Christian den Fjerdes egen
hændige Breve udg. ved C. F. Bricka
og I. A. Fredericia. Bd III nr. 108.
1878-80.
11. Joh. Craphth: Pæan danicus. 1619.
p. 20. Bertili Canuti epistolarum
centuriæ quinque. Rostock 1623. p.

15512. Sjællandske Registre 11. August
1611. R. A.
13. Danske Samlinger. Urtegaardsvæsen no. 869. R. A.
14. Om blomster i det hele se bl. a.
KB 1556-60: 336-37, KB 1561-65:
620. KD IV: 719 f. Sjællandske Re
gistre 10. Juli 1601 og 16. April
1602. R. A. Topogr. Saml. Frede
riksborg. no. 26. R. A. Friis: Saml. t.

goo • Henvisninger og anmærkninger
dansk Bygn.- og Kunsthist. s. 51-53
o.s.v.
15. A. Petersens Collectanea 4to no.
868. kb. N. K. S.
16. „Hans Thueszen for han rensede
slots abildtræer = - pd. smør*'.
„Hans Thueszen for han tog orm af
træerne i slots abildhave" ... o.s.v.
Malmöhus Lensregnskab 1541. R. A.
17. Handlingar rör. Skandinav. Hist.
XXXVII 58.
18. Thottske Samling no. 938. fol. St.
Kgl. Bibi, i Kbhvn.
19. KB 1566-70: 510. Topogr. Saml.
Frederiksborg no. 26. R. A. Friis:
Saml. t. dansk Bygn.- og Kunsthist.
s. 51-54 o.s.v.
20. Foruden de ovennævnte steder se
også KB 1580-83: 363-64, KB 159396: 681, KD IV: 719 f. og Sjælland
ske Tegneiser 25. November 1594.
R. A.
21. KB 1584-88: 233.
22. Nye danske Magazin V 124.
23. Silfverstolpe: Historiskt Bibliothek
II 100 og anm. 2.
24. Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 52.
25. Sagen og Foss: Bergens Beskrivel
se. Bergen 1824. s. 414-15.
26. KB 1566-70: 510.
27. Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 51-52.
28. Joh. Craphth: Pæan danicus. 1619,
p. 20-21.
29. C. C. Gjørwell: Svenska Magazinet. Stockholm 1766. s. 501-2.
30. Historiska Samlinger. III (Stock
holm 1797) s. 22.
31. KB 1556-60: 360.
32. Thottske Samling no. 938, fol. St.
Kgl. Bibi, i Kbhvn.
33. Suhm: Nye Saml. t. d. danske Hi
storie III 304.

34. Historisk Tidsskrift Bd. V: 411.
1844.
35. Skrivelse fra enkedronning Sofia
til Christoffer Valkendorf af 26. ok
tober 1588 om at skaffe enebærstager
fra København til urtegården ved
Frederiksborg. Frederik Il’s enke
Dronning Sofies Kopibøger 15881617 udg. ved Svend Thomsen s. 2021. 193736. „Stundom lod hun sig og finde i
haven, stundom i urtegården, i læs
ning og bøn, som folk ikke plejede
almindeligt at komme“. Jørg. Ericksøn: Ligprædiken over Fru Elisa
beth Pedersdatter (Basse). Kbhvn.
1578. Ciiij.
37. Silfverstolpe: Historiskt Bibliothek
II 102.
38. 22. september 1591. Frederik Il’s
enke Dronning Sofies Kopibøger
1588-1617 udg. ved Svend Thomsen
s. 142. 1937.
39. 26. maj 1591. ibid. s. 123.
40. KB 1593-96: 40, 135.
41. KB 1584-88: 354-55, KB 1593-96:
*3542. KB 1593-96: 519.
43. KB 1593-96: 646.
44. Rottbølls Afhandling i Videnska
bernes Selskabs Skrifter 1765-69. X
395 fg45. ,,Den 30. maj 1565 givet Urban
Maler for 7 runde roser forgyldt til
lysthuset 84 mk.; for en forgyldt pil
le (m. m. der anføres) 19 mk.; for
en ny glastavle med maling i lyst
huset 12 mk.“. Räntekammerböcker
1565. Hans Joenszons Utgift. S.K.A.
46. Silfverstolpe: Historiskt Bibliothek
I 190 og 282.
47. „Sparepenge“ ved Antvorskov Slot
omtales i skrivelse fra enkedronning
Sofia til Peder Reedtz af 28. novbr.
1588. Frederik Il’s enke Dronning
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Sofies Kopibøger 1588-1617 u dg.
ved Svend Thomsen s. 23. 1937. Ved
Haderslevhus: Historisk Tidsskrift
4. Række III 576. Ved Frederiks
borg: Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 214-16.

48. Tagebuch Christians des Jüngeren,
Fürst zu Anhalt Lpzg. 1858. s. 100.
49. Friis: Saml. t. dansk Bygnings- og
Kunsthist. s. 347. Danske Samlinger
V 179. Øresunds Toldregnskaber
1585-88. (Se Tabeller over Skibsfart
og Varetransport gennem Øresund
1497-1660. Udarbejdede efter de be
varede Regnskaber over Øresunds
tolden. Udgivne af Nina Ellinger
Bang. I-II. 1906-33).
50. Historisk Tidsskrift 3. Række III
57651. Historisk Tidsskrift 4. Række III
572. KB 1588-92: 723.
52. Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. 346-47.
53. Hans Raszmussøn Block Urtegaardsmand: Horticultura Danica.
Kbhvn. 1647. s. 54-55. Pontoppidan:
Den Danske Atlas II 293-94. Carøes
Samlinger (Kronborg) no. 181. Id.
8vo. N. K. S. Ældste Afbildning af
et maleri på Nationalmuseet.
54. Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 135 og 215-16.
55. Afbildning i Braunius’ Theatrum
Urbium IV. Navnet „sparepenge“
kunne dog også muligt være arvet
efter en mindre bygning, der var
afbrændt. Ar 1586 vides nemlig „lyst
huset“ ved Haderslevhus at være
brændt og straks genopført i større
skikkelse. Det nye udstyredes bl. a.
med en prægtig badstue. KB 158488: 834.
56. Tegningen i Tycho Brahe: Astronomiæ instauratæ mechanica. Wan-

desburgi 1598. Fol. H og i Danske
Magazin II 257.
57. Brasch: Gamle Ejere af Bregentved. s. 218.
58. Jægergården ved Frederiksborg
var under opførelse 1584. KB 158488: 57.
59. KB 1584-88: 753, 834.
60. Friis: Saml, til dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 358. KB 1584-88: 3545561. Danske Samlinger V 179.
62. Friis: Saml. t. dansk Bygn.- og
Kunsthist. s. 7-16.

BYGNINGSMÅDENS BETYDNING

(s. 237-247)

1. At det ældre Frederiksborg virkelig
har været et storartet og smukt slot,
kan ses ikke blot af, hvad der med
gik dertil, og af den endnu bevarede
afbildning (Hans Kniepers tapet.
Nationalmuseet. Kbhvn.), men også
af en samtidig dom som denne, der
rimeligvis skriver sig fra Henrik
Rantzau eller Niels Kaas: Sequitur
deinde arx omnium magnificentissima, quam rex Fridericus secundus,
villa diruta, loco omnium amoenissimo singulari apparatu condidit,
eamque de suo nomine Fridericeburgum nuncupavit. Braunius: The
atrum Urbium. IV Dania.
2. P. Lindeberg: Hypotyposis arcium
a H. Ranzovio conditurum. Frankfurt 1592.
3. Se især de utallige oplysninger i
Silfverstolpe: Historiskt Bibliothek
I-II, Danske Samlinger V og Friis:
Saml. t. dansk Bygn.- og Kunsthist.
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Fjerde bog
KLÆDEDRAGT
(s. 249-480)
For at undgå alt for stor vidtløftighed
i angivelsen af kilder anføres her de
mere almindelige skrifter, hvortil nær
værende fremstilling støtter sig. Kun
hvor ganske særlige grunde var til
stede, er der blevet særligt henvist til
noget af disse skrifter: Viollet-le-Duc:
Dictionnaire raisonné du mobilier
frangais. Tome III-IV. Quicherat: Histoire du costume en France. Deuxiéme édition. Paris 1877. Paul Lacroix:
Le moyen age et la renaissance. I-V.
Paris 1848-51. Paul Mercuri et Camille
Bonnard: Costumes historiques I—III.
Paris 1860-61. Willemain: Monuments
frangais inedits pour servire å Fhistorie
des arts depuis le Vie jusqu’au XVIIe
siécle. I-II. Paris 1839. Baudrillart: Histoire du luxe. Tome II-III. Paris
1879-80. I. H. v. Hefner-Alteneck:
Trachten des christlichen Mittelalters
I-III. Frankfurt a. M. 1840-54. A. v.
Eye und Jacob Falke: Kunst und Le
ben der Vorzeit. Nürnberg 1858 I-II.
Weiss: Kostümkunde, 2te Abtheilung.
Stuttgart 1872. Alwin Schultz: Das
höfische Leben zur Zeit der Minne
singer. I-II. Leipzig 1879-80. Freydal:
Des Kaisers Maximilian I Tourniere
und Mummerien, herausgegeb. von Q.
v. Leitner. 1879. O. Henne-Am Rhyn.
Allgemeine Kulturgeschichte 2te umgearb. Aufl. IV. Leipzig 1879. G.
Klemm: Allgemeine Cultur-Geschichte
der Menschheit 9ter Band. Leipzig
1851. P. Bertellius: Diversarum nationum habitus, centum et quator iconibus in aere incisis diligenter expressi.
Patavii 1589. Omnium fere gentium
habitus et effigies. In eosdem Joannis
Sluperii epigrammata. Antverpiæ 1572.

J. Amman: Von allerley schönen Klei
dungen und Trachten der Weiber.
Frankfurt a. M. 1586. Cesare Vecellio:
De gli habiti antichi et moderni, di
di versa parti del mondo. Venetia 1590.
Joh. Boemus Aubanus Teutonicus:
Omnium gentium mores. Antverpiæ
1542. E. C. Reichard: Matthäus und
Veit Konrad Schwartz nach ihren
merkwürdigsten Lebensumständen be
schrieben. Magdeburg 1786.
1. R. Keyser: Efterladte Skrifter II
Bind 2. Afdeling. (Christiania 1867).

s- 552. Foruden Viollet-le-Duc: Diction,
raison, d. mobilier frang. III 16467. o. fl. a. af de ovenn. skrifter: G.
L. Baden: Afhandlinger i Fædrelan
dets Cultur-, Stats-, Kirke- og Litterær-Historie III (Kbhvn. 1822). s.
207.
3. H. Rørdam: Monumenta Historiæ
Danicæ I (Kbhvn. 1873). s. 563. På
mester Gerlachs sten i Linköping
Domkirke findes den knælende fi
gur udstyret med lang hættesvans.
Sveriges Historia från äldsta tid II
(Sthlm. 1877). Fig. 302.
4. Engelstoft: Universitets Annaler
1813. s. 31-32. P. Eliesens Danske
Skrifter ved C. E. Secher I, 462 fg.
5. H. Rørdam: Københavns Universi
tets Historie III 105. Mon ikke slut
ningsordet i kansler Johan Friis’
svar-digt til Gustav Vasa (H. Rør
dam: Historieskrivningen og Histo
rieskriverne i Danmark og Norge.
Kbhvn. 1867. s. 76) skal forstås i
overensstemmelse hermed?
Sit Fængsel stjal han sig fra,
Fik en Fordans med Kagen i Lybæk.
Ko-Svans!
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Det fornærmelige i udtrykket ko
svans ville da komme til at ligge i
dets betydning af: skoledreng (bar
ne... pe).
6. Originalen, fra en korstol i Westerås, findes i Nationalmuseet i Stock
holm.
7. Kongl. Hofvet no. 2. Inventarium
på Kgl. Maj.’s Lifklädekammer på
Stockholm Slot 1548. S. R. A. Trykt
i Historiska Handlingar II (Sthlm.
1862). s. 6.
8. Sveriges Historia från äldsta tid till
våra dagar II (Stockholm 1877). Fig.
3389. Se også f. eks. Jørgen Sadolin. (Dan
ske Magazin V 193).
10. Nye kirkehistoriske Samlinger II
488.
11. Suhm: Samlinger til den danske
Historie II, 2, 146.
12. Niels Hemmingsen: Pastor Hafniæ. 1562. s. 128-31.
13. KB 1556-60: 239, 243. KB 158083: 149-50. Nye Danske Magazin
Bd. I: 142. 1823. KB 1584-88: 409.
KB 1584-88: 589-90. KB 1584-88:
6-7, 14-15. Nye Danske Magazin I
142. Edvardsen Friis: Schielschiör
Kiobstæd. s. 420-21.
14. Hauch: Minder fra min Barndom
og Ungdom (Kbhvn. 1867). s. 14.
15. Norske Magasin II 242.
16. Biskop Jens Nilssons Visitatsbøger.
Kristiania 1880. s. 202-3.
17. H. Rørdam: Københavns Univer
sitets Historie II 701-3. IV 275-77.
Nyt historisk Tidsskrift V 187. Nor
ske Magasin I 270 og 281. Kirstine
Ulfstands Begravelse. Dokum. t. Klevenfelds Stamtavler. (Ulfstand) 1570.
R. A. Sidsel Niels Parsbjergs dito.
Sammesteds (Parsbjerg) 1566. R. A.
H. F. Rørdam, Danske Kirkelove.
Del II: 439. 1886. Samlinger til

jydsk Historie og Topografi II 161.
I Køge brugte man at bære lys foran
kisten selv ved borgerlige begravel
ser. Dette forbødes 1595. KB 159396: 430. o.s.v.
18. H. Rørdam: Københavns Universi
tets Historie III 307. Alt 1587 om
taler en student, at han har båret
lig, men da den afdøde var en an
den student, tør heraf intet sluttes
med hensyn til skikkens almindelig
hed. Kirkehist. Samlinger 3. Række
II 486.
19. De ved anm. 17. anf. steder. „Gi
vet for et stykke klæde til peblin
gerne: 16 daler ... Givet peblinger
ne til åbod på det klæde, som de fik,
for det var ikke godt nok: 24 mk.“
Dokumenter til Klevenfelds Stam
tavler (Ulfstand) 1570. R.A. Nyt
historisk Tidsskrift V 187-88 o.s.v.
20. H. Rørdam: Kjøbenhavns Univer
sitets Historie III, 111.
21. Worms Skolehist., Videnskabernes
Selskabs Skrifter XI 372.
22. Henr. Rantzau: De conservanda
valetudine. (Lipziæ 1573) p. 94.
23. Resen: Frederik den Andens Krø
nike. s. 43.
24. Under hofdragten af 1543 var der
f. eks. trøje. Danske Samlinger.
Klædedragt no. 377. R. A. (Danske
Magazin V 2.)
25. Gustav Vasas „jakker“ 1543, se
Historiska Handlingar II (Sthlm.
1862). s. 7-8. År 1548 se Historiska
Handlingar II. 1862.
26. Min frue værtinde har ladet hente
nyt læder hjem til mig og Jørgen at
forfærdige os „vamse“ ... Brev dat.
Leipzig 1535. Abend Set. Petri et
Pauli. Dokum. t. Klevenfelds Stam
tavler (Bilde) R. A.
27. Se f. eks. KB 1576-79: 738-39.
28. Når trøje omtales hos fornemmere
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folk, i århundredets sidste halvdel,
nævnes næsten altid tillige kjortel.
„Trøjen“ er i så fald = undertrøje;
„kjortel“ er overtrøjen.
29. En formaning oc atuarsel om den
leppede oc forkludede Hosedieffuel.
Kbhvn. 1556. Blad B. B 2 og C 1.
1840. s. 186.
30. Historisk Tidsskrift I. Kbhvn.
1840. s. 186.
31. Joh. Spangenberg: Ecteskabs Or
dens Speyel oc Regel. Kbhvn 1601.
s. 119 og 208. (Fortalen er under
skreven 1544).
32. Quicherat: Histoire du costume en
France; deuxiéme edition. Paris
i877- P- 35233. Sammesteds.
34. Historiska Handlingar II (Sthlm.
1862). s. 5 ffg.
35. Københavns Diplomatarium III
119-25 og IV 664.
36. År 1540 havde f. eks. Gustav Vasas
drabanter lysegult underlag for
spalterne i det ene ærme. Kgl. Vitterh. Historie och Antiquit. Acad.
Handlingar III (Sthlm. 1793). s. 92.
37. Danske Samlinger for Historie,
Topografi, Personal- og Literaturhi
storie I 275. Smlgn. Elias Cacpar
Reichard: Matthäus und Veit Kon
rad Schwarz nach ihren merkwür
digsten Lebensumständen beschrie
ben. Magdeburg 1786. s. 35, 36, 38,
44 o.s.v.
38. Se f. eks. Sveriges Historia från
äldsta tid till våra dagar III 116-17.
39. H. Weiss: Kostümkunde. Neuere
Zeit. II 643.
40. Bloch: Den fyenske Gejstligheds
Historie, s. 41.
41. Nye Kirkehistoriske Samlinger IV
286.
42. Nye Kirkehistoriske Samlinger V
32.

43. Nye Kirkehistoriske Samlinger V
44.
44. Nye Kirkehistoriske Samlinger V
48.
45. Hans Christenssön Sthen: Ligpræ
diken over Mette Ulffstand. Kbhvn.
1602. Bl. D. 8.
46. Charles d’Ogier: Dagbok öfver
dess resa i Sverige 1634. (Sthlm.
1828). s. 21.
47. K. N. Lenæus: Delsboa Illustrata.
(Sthlm. 1764). s. 204.
48. Af tre alen bredt klæde gerne 5-6
kvarter. Danske Magazin VI 318 og
3. Række VI 6. Malmöhus Lensregn
skab 1541: Borgekokken til hoser 5
kvarter engelsk klæde; mester Hans
Voldmester til hoser 2 alen dito; Ja
cob Redesvend til hoser 114 alen;
ridefogden 414 alen (3 par); slots
fogdens svend iy2 alen. R.A. Når
hoserne ikke skulle gå helt op, kald
tes de med det gamle navn: sokker.
Christ. Gøye til sin hustru 1565:
Send mig en alen sort engelsk til to
sokker. Breve til og fra Christoffer
Gøye og Birgitte Bølle udg. ved
Gustav Bang s. 76-79. 1898-99.
49. Historiska Handlingar II. 1862.
Dito: Inventaria opå Hertog Johans
Cleder 1553. S. R. A. Trykte i Hi
storiska Handlingar II (Sthlm. 1862).
Jeg benytter lejligheden til at til
bagekalde min (i Danske Samlinger
2. Række, 6. Bind, s. 174, anm. 7)
udtalte gisning om betydningen af
„overtøj“.
50. Om dette og det følgende se: En
formaning oc atuarsel om den lep
pede oc forkludede Hosedieffuel.
(Kbhvn. 1556). Oversat og forsynet
med efterskrift af Peder Palladius.

51. A. Huitfeld: Danmarckis Rigis
Krønicke. 4to. Pars IX Bl. Xx 3.
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52. Børne-Speigel, fordansket af Niels
Bredal. Kbhvn. 1568. 4to. s. 23.
53. Hus-Taffle vdsæt paa Dansk aff
Rasmus Hansson Reravius. På ny
trykt 1639. Fortalen BL C. 3.
54. A.Huitfeld: Danmarckis Rigis Krønicke. 4to. Pars IX Bl. Xx 3.
55. Hefner-Alteneck: Trachten des
christlichen Mittelalters III 120-21.
56. A. Huitfeld: Danmarckis Rigis
Krønicke. 4to. Pars IX. Bl. Xx 3.
Krag og Stephanius: Christian den
Tredies Historie. Oversat. (Kbhvn.
1776). s. 386.
57. En formaning og atuarsel om den
leppede oc forkludede Hosedieffuel.
Bl. B. Ungeheure Hosenlätze ge
sellten sich dieser Tracht würdig
bei, und waren oft entweder so ge
bildet, dass sie das, was sie bedecken
sollten, in der Form nachahmten,
oder gar so, dass sie es bei jeder
Bewegung enthüllten. Otto HenneAm-Rhyn: Allgemeine Kulturge
schichte. IV (2. Aufl. Leipzig 1879).
s. 585.
58. En formaning oc atuarsel o.s.v. Bl.
C. 3.
59. Quicherat: Histoire du costume en
France. Paris 1877. deuxiéme éditi
on.
60. Arrild Huitfeld: Danmarckis Rigis
Krønicke. 4to. Pars IX Bl. Xx 3.
Krag og Stephanius: Christian den
Tredies Historie. Kbhvn. 1776.
Oversat, s. 386-87.
61. Danske Samlinger, 2. Række VI
174-75. Historiska Handlingar II
(Sthlm. 1862). s. 5-42. Är 1557 fik
den danske prins, hertug Magnus,
syet tre par overtøj og et par buk
ser. Diplomatarium Flensborgense II
1038-40.
62. Weiss: Kostümkunde (Neuere Zeit)
II (Stuttgart 1872) 641. Quicherat:
33 Troels-Lund. 2

Histoire du costume en France. (Pa
ris 1877). p. 383.
63. Niels Lauritzsön Arctander: Lig
prædiken over Niels Jonssøn Viffert.
Kbhvn. 1596. Bl. C. 6.
64. Quicherat: Histoire du costume en
France. Paris 1877. P- 400-02.
65. Helsingørs Tingbog. 12. Juni 1589.
R. A.
66. Danske Samlinger I (Kbhvn. 186566). s. 262.
67. Om bevissteder og henvisninger se
nærmere O. Kalkar: Ordbog til det
ældre danske sprog. „Lumme“.
68. Se f. eks. Mogens Gyldenstjernes
Regnskabs-Bog over Udgifter til
hans Børn. no. 1320 C. N. K. S. o.
fl. st.
69. Nyerup: Hist.-statist. Skildring af
Tilstanden i Danmark og Norge III
1 (Kbhvn. 1804). s. 35. Historiska
Handlingar II (Sthlm. 1862). s. 542.
70. Danske Samlinger, 2. Række VI

174~7571. Nye danske Magazin VI 62-64.
72. Klædeshoser til fattige, se f. eks.
Universitets Udgifter 1540. Danske
Magazin 3. Række VI 6. Til hoffets
damer: Kgl. Vitterhets Historie och
Antiquitets Academiens Handlingar
III (Sthlm. 1793). s. 93 ffg. Til børn:
N. K. S. no. 1320 C. Til tyende:
Malmöhus Lensregnskaber. R. A.
Til Gustav Vasa: Historiska Hand
lingar II (Sthlm. 1862). s. 9 ffg. Til
skæring af klædeshoser betingelse
for optagelse i Københavns skræderlag. Københavns Diplomatarium II
504 o.s.v., o.s.v.
73. Inventaires de la Royne Decosse,
Douairiere de France. Edinburg.
1863. Jeg skylder hr. prof. Schiern
tak for at have gjort mig opmærk
som på disse interessante regnskaber.
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Danske Adelsbreve, Fase. 23, Gøye.
Salig Herluf Trolles Klæder. R. A.
Kbhvn. Danske Samlinger, 2. Række
VI i?575. Räkenskaper rör. Guld, Silfver,
Perlor. 1552-73. Utgift på Ko. Mttz.
Sidentyg 1559. S. R. A.
76. Historiska Handlingar (Sthlm.
1862) II 11.
77. Handlingar rör. Skandinaviens
Hist. XXXVII 53.
78. Rentemester Regnskab 1556. R. A.
79. Rentemester Regnskab 1563, Joa
chim Becks: „Hoseskind købte, og
remmesnidere og sadelmagere for
arbejde = 99^ mk. og 45i1^ daler“.
R. A. I Joh. Grundtvig: Frederik
den
Andens
Statshusholdning
(Kbhvn. 1876). s. LXXV, er „hose
skind“ her fejlagtigt forklaret som
„hestehuder“ (Horseskind).
80. Danske Magazin 3. Række I 46.
81. Historiska Handlingar II (Sthlm.
1862) 11-42.
82. Räkenskaper rör. Guld, Silfver
o.s.v. 1552-73. (Låreffts Register
1554). S. R.A.
83. Inventaires de la Royne Decosse,
Douairiere de France. Edinburg.
1863. s. 128: Plus je deliure a Made
moiselle de Raalle vng reste de toille de Hollande, qui a este employe
pour faire des chausses pour la
Royne, contenant 18 aulnes. Smlgn.
s. 137. s. 147 af 3% alen hollandsk
lærred laves 6 par „chose“ til dron
ningen.
84. Cancelliets Aflevering. Skab 14,
Pakke 151. Holger Ulfstands RejseUdgifter. R. A.
85. Nyerup: Hist. stat. Skildring af
Tilstanden i Danm. og Norge III 1,

3586. Nye Danske Magazin VI 63.
87. Processer XII 8 R. A.

88. Quicherat: Histoire du costume en
France. Paris 1877. p. 384. Weiss:
Kostümkunde. Neuere Zeit 2te Abtheilung (Stuttgart 1872). s. 528 og
55489. Foruden de sædvanlige kilder, Bau
drillart: Historie du luxe III (Paris
1880). p. 434.
90. Top. Sami. Odense no. 8 R. A.
Trykt i Vedel Simonsen: Bidrag til
Odense Byes ældre Historie III 8788.
91. Birgitte Gøyes Klæder 1565. Adels
breve Fase. 23. Gøye. Rigsarkivet
Kbhvn.
92. Danske Samlinger 2. Række VI
176.
93. Mogens Gyldenstjernes Regnskabs
bog over Udgifter til hans Børn. Nr.
1320 C.N. K.S.
94. Danske Magazin V 4, 343. Flik.ning af strømper omtales oftere i
samme regnskab.
95. P. N. Thorup: Disciplenes Stil
ling i de lærde Skoler fordum o.g
nu. (Ribe Skoleprogram 1819). s. 16.
96. Räntekammer böcker 1562: Joenn
Personns Utgift 1562. S. K. A.
97. Danske Samlinger, 2. Række VI
175. Framlidne Her Ponti de la
Gardie ägedeler. Anno 1586. S. R. A.
Danske Magazin I 63.
98. C. C. Gjørwell: Svenska Magazinet
(Sthlm. 1766). s. 706.
99. Helsingørs Tingbog 5. Marts 1627.
R. A.
100. Skrivelse fra Christoffer Gøye til
Birgitte Bølle, dat. Elfsborg 16. au
gust 1566. Breve til og fra Christof
fer Gøye og Birgitte Bølle udg. ved
Gustav Bang s. 96-99. 1898-99.
101. „Hun lærte at knytte, kniple og
spränge og andet sådant, som ung
dommen plejer at tilholdes,“ siges
der om en adelskvinde, født 1542. J.
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Nielsön: Ligprædiken over Fru Ka
rine Gyldenstjerne. Kbhvn. ] 596. Bl.
A. 6.
102. Kirkehistoriske
Samlinger,
3.
Række II 487.
103. „Garnstrømper“ i ikke ringe an
tal til den tyske prædikant, Didrik
Lakaj, Jon Persson o.s.v., o.s.v. om
tales til følgende priser: 11^ daler,
2 daler (hyppigst), 19 Mk. (en spe
ciedaler = 4 mk.) Räkenskaper öfver
de Furstliga Hofhålningarne 1565—
95. S.R. A.
104. Nye danske Magazin VI 62-64.
105. Rentemester Regnskab 1611. R.A.
106. Således f. eks.: Ernewerte Policey
Ordnung der Statt Franckfort 1598.
p. 4. „Es soll hinfuro kein Manns
Person oder junger Gesell gestrick
te Strümpff, so vber vier oder zum
höchsten fümff Gulden werth seyn,
antragen, bey Straff zween Gulden.
O. fl. a. st.
107. Chr. IV’s Policeyordn. 27. septbr.
1636 f. Schleswig & Holstein. Glück
stadt 1636. C. 4.
108. Dalin: Svearikes Historia III 1,
5°7109. H. Weiss: Kostümkunde II. Ab
teilung (Stuttgart 1872). s. 590.
110. Træsko til fattige disciple i Ribe.
P. N. Thorup: Disciplenes Stilling
i de lærde Skoler fordum og nu.
Ribe Skoleprogram 1819. s. 16. Hi
storisk Tidsskrift III 307. År 1658
siges om kvinderne i Danmark:
„Ikke blot på landet, men også i
stæderne bære de sko af træ“.
„Bønderne i Sverige gå med læder-,
ikke med træsko.“ Charles d’Ogier:
Dagbok öfver dess resa i Sverige
1634. Sthlm. 1828. s. 8. Hans Hilde
brand: Sveriges Medeltid, 1162.
111. Kbhvns. Diplomatarium II 441.
112. KB 1561-65: 339-40, 343. (V.
2.
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Simonsen: Bidrag til Odense Byes
Historie II 2, 129.
113. Breve til og fra Christoffer Gøye
og Birgitte Bølle udg. ved Gustav
Bang s. 76-99. 1898-99.
114. Edvardsen
Friis:
Schielschiør
Kjøbstad. 264.
115. Se f. eks. Utgifft på Konung.
Mattz Sidentyg 1559. S. R.A.
116. Inventaires de la Royne Decosse
Douariere de France. Edinburg 1863
p. 125.
117. KD IV: 568.
118. Ahlqvist
Karin
Månsdotter.
Sthlm. 1874. s. 12.
119. Kbhvns. Diplomat. II 523-24.
120. Se f. eks. KB 1588-92: 695.
121. Kbhvns. Diplomat. II 523.
122. Kbhvns. Diplomat. IV 568.
123. Nye Danske Magazin I 138. Ren
temester Regnskaber 1588 og 1591.
R.A.
124. Danske Magazin II 29.
125. Joh. Spangenberg: Ecteskabs Or
dens Speyel oc Regel. Kbhvn. 1601.
s. 119. (Fortalen er underskrevet
1544)126. Kongl. Hofvet. no. 2. S. R. A.
127. Se f. eks. Malmöhus Lensregn
skab 1561. R. A. (Anna Miszener
med flere omtales som brugende
linned halsklæde).
128. Dokumenter til Klevenfelds Stam
tavler (Anefeld). R. A. (Vedel Simon
sen: Samlinger til Hagenskov Slots
Historie, s. 44).
129. Prinsesse Dorotheas Udstyr. Per
gaments Breve. Brunsvig, no. 5c.
R.A.
130. Først år 1536 overførtes opfindel
sen til Tyskland (fra Venedig).
Weiss: Kostümkunde Ilte Abtheilung. s. 625.
131. Skrivelse fra Mette Ovesdatter til
fru Sofie Esge Billes. Dat. Ring
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Kloster Set. Pedersdag ad vinsulam
1529. Adelsbreve, Fase. 7, Bilde.
Rigsarkivet. Kbhvn.
132. K. v. Weber: Anna, Churfürstinn
zu Sachsen. Lpzg. 1865. s. 175.
133. P. de l’Estoile: Journal de Henri
III, ou memoires pour servir å l’historie de France. A. la Haye 1744. I.
p. 179. note 59.
134. S. Sjöberg: Svenska Porträtt i
offentliga samlingar II Del. s. IV-V.
135. Fremhævet gentagne gange af
Viollet-le-Duc (Dictionnaire raisonné du mobilier frangais, tome III-IV)
og gendrives næppe ved Keysers ud
talelser (Efterladte Skrifter II 2, 71).
136. Dokumenter til Klevenfelds Stam
tavler. (Oxe.) Inventarium over Albrit Oxes efterladenskaber 6. marts
1577. R.A.
137. Pontus de la Gardies ägedeler.
Acta Historica. S. R. A.
138. Inventarium over prinsesse Doro
theas
udstyr.
Pergamentsbreve.
Brunsvig no. 5 c. R. A.
139. Inventarium over prinsesse Elisa
beths udstyr. Kongl. Hofvet. no. 2.
S. R. A.
140. Inventarium over dronning Anna
Catharinas udstyr. Pergamentsbreve.
Ægteskabssager no. 34 R. A.
141. „En halvstakket kjortel af blom
met fløjl“. Dokumenter til Kleven
felds Stamtavler. (Oxe.) Inventari
um over Albrit Oxes efterladen
skaber. R. A. En sort, lang fløjls
kjole. En sort, uopskåren fløjls stak
ket kjole. En stakket fløjls kjortel.
Danske Samlinger 2. Række VI 17576.
142. Danske Samlinger 2. Række VI
175-76.
143. Dokumenter til Klevenfelds Stam
tavler (Oxe). Inventarium over Al
brit Oxes efterladenskaber. R. A.

144. Inventarium over prinsesse Elisa
beths udstyr af 6. maj 1581. Kongl.
Hofvet. no. 2. S. R. A.
145. Pontus de la Gardies ägedeler.
Acta Historica. S. R. A.
146. Pergamentsbreve. Sachsen no. 9.
R. A.
147. Pontus de la Gardies ägedeler.
Acta Historica. S. R. A.
148. I de mange på tysk affattede nor
diske inventarier søgte man på for
skellig vis at gøre sig forståelig. I
det ovennævnte over den svenske
prinsesse Elisabeths klæder skelnedes
således mellem almindelige Schür
ze og Schürze, welche sie über die
Kleider vorbinden.
149. Pergamentsbreve. Sachsen no. 9.
150. Pergamentsbreve. Ægteskabssager
no. 34. R.A.
151. Samlinger til jysk Historie og
Topografi. III 182-85.
152. I. P. Schmidt: FastelabendsSammlungen. Rostock 1742. s. 1213. (L. Osiander i en prædiken af

’594)153. Laxdæla Saga. Cap 34 og 35.
154. Det er i så henseende karakteri
stisk, at Olivier de la Marche, der
i sit digt: Parement des dames de
l’honneur, opregner alle kvindelige
klædningsstykker, ikke omtaler det
te. Han ønsker sin dame les pantoufles de rhumilité, les souliers de
bonne intelligence, les chausses de
persévérance, le jarretier de ferme
propos, la chemise d’honnéteté o.s.v.,
O.S.V., men kender åbenbart intet til
benklæder. Quicherat: Histoire du
costume en France. 2. édition. Paris
1877- P- 334155. „Sept aulnes de Hollande pour
faire six paire de callesons pour la
Royne“. Intentaires de la Royne Decosse Douairiere de France. Edin-
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burg 1863. p. 126 og 138. Helsingørs
Tingbog 21. oktober 1577. R.A.
157. Pergamentsbreve, Ægteskabssager
no. 34. R. A.
158. I Christiern H’s Ordinans var det
ligefrem forbudt skøger at bære kå
ber. (Kolderup Rosenvinge: Gamle
danske Love IV. s. 108). I praksis
fortolkedes dette vistnok som i Ål
borg 1556, at skøger kun måtte bære
kort kåbe. (Samlinger til jysk Histo
rie og Topografi II 145). Smign.
Norske Magazin I 555-56. Norsk
Historisk Tidsskrift, 2. Række II
297159. Nye danske Magazin II 273-76.
160. Thorup: Historiske Efterretnin
ger om Riberhus. Ribe Skolepro
gram 1835. Bilag s. 20-21. Øst: Ar
chiv for Psychologie, Hist. Lit. og
Kunst. 1824. I, 195.
161. P. N. Frost: Beskrivelse over Køb
staden Ringkøbing. Borris 1817. s.
22.
162. Junge: Den nordsjællandske
Landalmue. Nye Udgave. Kbhvn.
1824. s. 353.
163. Hans Christensøn (Sthen): En li
den Haandbog til Øvelse udi Gude
lighed. Kbhvn. 1578. Blad D 3. De
fattige elever i Sorø Skole fik hvert
andet år en „underkjortel“ af en
gelsk klæde og en „uldenskjorte“.
Nyerup: Hist, statist. Skildring af
Tilstanden i Danmark og Norge. III
L 35164. Vedel Simonsen: Familie-Efterret
ninger om de danske Ruder. I, 100.
165. Historiska Handlingar II (Sthlm.
1862). s. 14-15.
166. Samme skrift, s. 13.
167. Pontus de la Gardies ägedeler.
Acta historica. S. R. A.
168. Historiska Handlingar I (Sthlm.
1861). s. 19.

169. Blicher: Topografie over Vium
Præstekald. Viborg 1795. s. 192-94.
Junge: Den nordsjællandske Land
almue. Kbhvn. 1824. s. 352-53.
Dansk Historisk Tidsskrift I, 185186.
170. Den svenske dronnings jomfruer
år 1540 havde deres „bindetrøjer“ af
sardug. Kongl. Vitterhets Historie
och Antiquitets Academiens Hand
lingar. III 111-12. Mette Rosenkrantz havde to skindforede livstyk
ker. Danske Samlinger, 2. Række VI

177171. Peder Palladius: En Visitatz Bog
udg. af Sv. Grundtvig, s. 87.
172. Udvalgte danske Viser fra Mid
delalderen. II 118.
173. Norsk historisk Tidsskrift III 261.
174. Danske Magazin IV 316-17.
175. Brasch: Gamle Ejere af Bregentved. s. 58 fg.
176. Raumer: Historisches Taschen
buch VI 324-25.
177. K. v. Weber: Anna, Churfürstinn
zu Sachsen. Lpzg. 1865. s. 193.
178. Dansk Maanedsskrift udg. af
Steenstrup 1864. 1, 87.
179. Inventarium dat. Fliginghe 16.
August 1556 over ærkebisp mr. Tor
ben Billes efterladenskaber. Svenske
Jordebøger 59. 2. R. A.
180. Skrivelse af 1538 fra fru Ide
Munksdatter til fru Sofie Esge Bil
les. Dokumenter til Klevenfelds
Stamtavler (Rosenkrantz). R. A.
181. Uddrag af mange forskellige, især
lensregnskaber. Christian IV’s skjor
ter: Rentemester Regnskaberne 1590
-93182. Dansk Maanedsskrift udg. af
Steenstrup 1864, I, 86-88.
183. Pergamentsbreve, Sachsen, no 9.
R.A.
184. Brev fra Eggert Ulfeldt til fru
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Sidsel Ulfstand, af 26. maj 1565.
Adelsbreve Fase. 58. Ulfstand R. A.
185. På den halve lod kom 30 skjorter.
Danske Samlinger, 2. Række VI 182.
186. Ordnung des Raths der Freyen
Statt Lubeck 1612. B. 3-E.
187. Det vil af det ovenstående frem
gå, at jeg har forladt den i „Histo
riske Skitser“ s. 175 udtalte mening,
at lærredsskjorter år 1577 endnu kun
sjældent var i brug hos den danske
adel. Skildringen der vil, således
som jeg nu opfatter sagen, næppe
passe på forhold ud over år 1550.
Jeg støttede min tidligere opfattelse
på så vægtige vidner som Berlepsch:
Chronik vom ehrbaren und uralten
Schneidergewerk, s. 133 fg. og H.
Weiss: Kostümkunde. II 679. Det
forekommer mig imidlertid, at de nu
fremdragne beviser i forening med
adskillige andre, som det ville blive
for vidtløftigt at anføre, bestemt
peger hen på, at overgangen fra den
tidligere almindelige brug af uld
skjorte til brugen af linnedskjorter
må være sket for den danske adels
vedkommende omkring år 1550.
188. „Sorte silkesyede skjorter“. Skri
velse af 26. juli 1565 fra Eggert Ulfeld til fru Sidsel Ulfstand. Adels
breve, Fase. 58. Ulfstand. R. A.
189. Engelstoft: Universitets Annaler.
1813. s. 31.
190. Poul Eliesens danske Skrifter. I
462-63.
191. Historiska Handlingar IL Sthlm.
1862. s. 15-16.
192. Enkelte detaljer se bl. a. Histo
riska Handlingar II. Sthlm. 1862. s.
17-21.
193. Junge:
Den
nordsjællandske
Landalmue. Kbhvn. 1824. s. 212 fgg.
194. En Formaning oc Atuarsel om
den leppede og forkludede Hosedief-

fuel. Kbhvn. 1556. Blad E 2. (Peder
Palladius’ Efterskrift.)
195. I alle forordningerne om hof
dragt fra Fr. H’s første år påbydes
hatte. R. A.
196. KB 1576-79: 738-39.
197. Danske Magazin, 3. Række II 197.
anm.
198. Nye kirkehistoriske Samlinger V
32 og 48.
199. Biskop Jens Nielssøns Visitatsbøger. Kristiania 1880. s. 202-3.
200. Inventarium over Alb. Oxes ef
terladenskaber. Dokumenter til Klevenfelds Stamtavler (Oxe). R. A.
201. Nyt historisk Tidsskrift IV 245.
202. Jac. Albretsen: Underuisning om
Tienere. Kbhvn. 1610. s. 106.
203. „Il commen^a å crier par deux
fois: Sire, embrassez moi la cuisse,
car j’en ai de fort bons“, Memoires
de Sully édit. de Labbe de l’Écluse
II 603.
204. „Ah, mon eher maitre! dis-je en
lui accolant la cuisse, je ne lui
(mademoiselle de la Valliére) parleroi de ma vie’. Memoires de Loménie de Brienne, anført i A. Franklin:
Les soins de toilette p. 85.
205. A. Franklin: Les soins de toilette
p. 85.
206. Nærværende skrift II 131.
207. Weiss: Kostümkunde II 569.
208. A. Franklin: Les soins de toilette
p. 76-77.
209. Saint Simon: Memoires II (Paris
1881) p. 275.
210. Resen: Frederik den Andens Krønike.
211. Kirkehistoriske Samlinger II 1,
494 og V 1, 203-4.
212. E. Pontoppidan: Annales ecclesiæ
Danicæ III 393.
213. Schlegel: Sammlungen z. dän.
Geschichte. I 93 og 104.
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214. Pergamentsbreve. Sachsen no. 9.
R. A.
215. Danske Samlinger, 2. Række VI
171.
216. Pergamentsbreve. Sachsen no. 9.
R. A.
217. K. v. Weber: Anna, Churfürstinn
s. 172.
218. Danske Magazin II 28.
219. Quicherat: Histoire du costume
en France. Paris 1877. p. 367-68.
220. E. C. Reichard: Matthäus vnd
Veit Konrad Schwarz nach ihren
merkwürdigsten Lebensumständen.
Magdeburg 1786. s. 88.
221. Suhrn: Nye Saml, til den Danske
Historie. III 100.
222. Schlegel: Geschichte Christian d.
Vierten v. N. Slangen. I (Kopen
hagen und Leipzig 1757) 62. anm. 7.
223. Se afbildninger i Pinakotheca
Danica på det Store kgl. Bibliotek.
224. A. Franklin: Les soins de toilette,
p. 61.
225. Abbé Legendre: „II est surprenant q’une soiffure aussi commode
qu’est la perruque, n’ait esté en
usage que depuis le regne de Louis
XIII“. (Moeurs des Francois, p. 233).
Efter A. Franklin, a. skr. s. 61.
226. Børne-Speigel fordansket af Niels
Bredal. Kbhvn. 1568. s. 17.
227. Skrivelse fra fru Mette Rosenkrantz til Birgitte Christoffer Gøyes,
dat. Kbhvn. d. 17. marts 1571. Breve
til og fra Christoffer Gøye og Birgit
te Bølle udg. ved Gustav Bang. s.
180-81. 1898-99.
228. Fru Ane Brade til fru Birgitte
Christoffer Gøyes, dat. Eskildstrup
d. 28. maj 1574. ibid. s. 229-31.
229. E. Ekholm: Den Swenska Fatburen. Femte Öpningen. Sthlm.
1769. s. 52-53.
230. Hans Forssell: Sveriges inre Hi

storia II. Sthlm. 1875. Tabel I a-c.
231. Danske Samlinger I 268 og 269.
232. Samlinger til jysk Historie og
Topografi III 182-83.
233. I teksten står ikke „slag“ alene,
men „doislag“, måske en art „mo
dest“. Nye danske Magazin II 274.
234. Hans Forssell: Sveriges inre Hi
storia II. Tabel I a.
235. Vtgifft på Konung. Mattz Siden
tyg 1559, i Samlingen: Räkenskaper
rörande Guld, Silfver, Perlor o.s.v.
1552-73- S. R.A.
236. Räntekammar-böcker 1564 og
1565. Hans Joenszons Utgift. S.K.A.
237. Raumer: Hist. Taschenbuch VI
235-46238. Pontoppidan: Origines Hafnienses. s. 355.
239. Pergamentsbreve. Sachsen no. 9.
R. A.
240. Partzler som Phalsgreffinnen bekommitt till sitth bröllop Anno 62.
S. R.A.
241. Sammesteds og KB 1576-79: 404.
242. 25 alen klæde til Chr. IV’s og
hans søskendes klædninger å 8 daler
alen, 11. juli 1589. Frederik Il’s
enke Dronning Sofies Kopibøger
1588-1617 udg. ved Svend Thomsen
s. 56. 1937243. Rentemester-Regnskab 1590-91.
Et par stald-øxne _ 18 daler. R.A.
244. Danske Magazin, 3. Række I 46.
245. KB 1580-83: 268.
246. Danske Samlinger I, 274.
247. Rentemester-Regnskab 1589-90.
R. A.
248. Historiska Handlingar IL Sthlm.
1862. s. 25.
249. Historiska Handlingar IL Sthlm.
1862. s. 5-25.
250. Danske Samlinger, 2. Række VI
176-77.
251. K. v. Weber: Anna, Churfürstinn
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zu Sachsen, s. 179-80.
252. Danske Samlinger, 2. Række VI.
s. 177.
253. Danske Magazin V 3. KB 156165: 27-28. KD IV: 736-38 og Sjæl
landske Tegneiser 2. maj 1596. R. A.
254. No. 1320 c. fol. N. K. S.
255. J°h- Adolphs Ordnung von Klei
dung, Hochzeitung etc. 1601. Schles
wig 1605. B256. Nr. 1320 c. fol. N. K. S.
257. Glückborgske Arkiv, Pakke I b.
R. A.
258. Danske Samlinger, 2. Række VI
174-77259. Rentemester-Regnskab
1590-91
og 92-93- R- A.
260. Hans Forssell: Sveriges inre Hi
storia II 24. note 5.
261. Raumer: Hist. Taschenbuch VI
235-46262. Hans Forssell: Sveriges inre Hi
storia II. Tabel II a og b.
263. Samme skrift II 24. note 5.
264. Fire ulveskind å 5 daler stykket.
Otte dito å 6 daler til Chr. IV og
hertug Ulrik samt deres drenge.
Rentemester-Regnskab 1590 og 1592.
R. A.
265. Hans Forssell: Sveriges inre Hi
storia. II 24. note 5.
266. Glückborgske Arkiv, pakke I b.
R. A.
267. Loenbom: Upplysningar i Swenska Historien II. Sthlm. 1769. s. 2122.
268. Resen: Frederik den Andens Krø
nike. s. 71.
269. P. de Bourdeille de Bråntome;
Memoires. Les vies des dames illu
stres. Leyde 1722. p. 189.
270. H. Weiss: Kostümkunde. Neuere
Zeit. s. 564. Baudrillart: Histoire du
luxe. III 438.
271. H. Weiss: Kostümkunde. Neuere

Zeit. s. 568.
272. Danske Magazin V 76.
273. Nemlig 2 gange 17. Danske Sam
linger, 2. Række VI 174.
274. Historiska Handlingar II. Sthlm.
1862. s. 5-25.
275. Danske Magazin V 2-12, og 4.
Række II 77 og 175. KB 1556-60:
260, KB 1561-65: 27-28 (smign.
Vedel Simonsen: Familie-Efterr. om
de danske Ruder II 47). Danske
Samlinger. Klædedragt, no. 377: År
1543, 1. og 20. marts 1559. 16. april
1561 og 8. april 1562. R. A. KB
Ryge: Peder Oxes
Liv og Levnets Beskrivelse. 1765. s.
271 f. KB 1576-79: 738-39, KB 1580
-83: 268.
276. Paul Lacroix et Ferdinand Sere:
Le moyen age et la renaissance. To
me III (Modes et costumes) fol. XV.
277. A. Huitfeld: Danmarckis Rigis
Krønicke. 4to. VI 160.
278. Denne skik synes hurtigt at have
tabt sig i Danmark. På et portræt af
dronning Elisabeth af England, ma
let 1563, der findes på Gripsholm,
ses hun endnu med en fingerring
hængende i en silkesnor om halsen.
279. Samlinger til jysk Historie og
Topografi II 155.
280. Joh. Adolphs Ordnung von kleidung etc. 1601. Schleswig 1605. B. 2.
281. I Sverige florerede de under Gu
stav Vasa. Se f. eks. Historiska Hand
lingar I 21 og 22. II 5-7. Endnu i
året 1576 nævnes i Danmark blandt
den afdøde kaptajn Klercks klæder:
en sort fløjls kappe omsyet med
guldborter, en sort fløjls kjortel om
sat med guldsnorer, en hvid fløjls
klædning besat med guldborter. Hel
singørs Tingbog, 9. marts 1576. R. A.
282. Pergamentsbreve. Sachsen no. 9.
R. A.
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283. Pergamentsbreve. Brunsvig no.
5 c. R. A.
284. Gwll leffredt Guldsmederne pro
anno 1552, i samlingen: Räkenska
per rör. Guld, Silfver, Perlor o.s.v.
1552-73« S. R.A.
285. Rentemester-Regnskaber 1588-89.
R.A.
286. De fleste af disse arter omtales i
registret over Albrit Oxes efterladte
gods. Dokumenter til Klevenfelds
Stamtavler (Oxe). R.A.
287. Se f. eks. Joh. Adolphs Ordnung
von Kleidung etc. 1601. (Schleswig
1605). B. 2.
288. Katalog öfver Porträtt-Samlingen
å Gripsholm. (Sthlm. 1876) no. 1331,
925 og 427.
289. Danske Magazin IV 33.
290. Gripsholm. Katalog (af 1876) no.
1310.
291. Henrik Rammels kæde 300 unger
ske gylden. KB 1588-92: 285. Chri
stian IV’s 386 ungerske gylden. Rentemester-Regnskab 1592. R.A. Chri
stoffer Valkendorfs 600 ungerske
gylden. KB 1584-88: 226-27.
292. Resen: Frederik den Andens Krø
nike s. 419.
293. Danske Samlinger, 2. Række VI
171-72.
294. Gripsholm. Katalog (1876) no.
426 og 427.
295. Ligstenen i Uppsala Domkirke.
296. Des Raths der Stads Rostock newe
Kleiderordnung 1587. s. 13.
297. Mette Rosenkrantz havde fire
perlehuer, Sidsel Urne seks, den
danske prinsesse Anna fik otte med
sig o.s.v.
298. Vedel Simonsen: Familieefterret
ninger om de gamle Ruder. I 100.
299. Danske Samlinger I 209. Kvinde
med ringe på alle fingrene omtales
bl. a. i E. C. Reichard: Matthäus

und Veit Konrad Schwarz. Magde
burg 1786. s. 18.
300. Inventarie-Liste over Albert Oxes
efterladte gods. Dokumenter til Kle
venfelds Stamtavler (Oxe). R.A.
301. Räntekammar-böcker 1564 og
1565. Hans Joenszons Utgift. S.K.A.
302. Loenbom: Upplysningar i Swenska Historien II. Sthlm. 1769. s. 2123. Inventarium over prinsesse Eli
sabeths udstyr af 6. juni 1581. Kongl.
Hofvet. no. 2 S. R. A.
303. Se f. eks. Historiska Handlingar
I 21 og II 5-8. Pergamentsbreve.
Brunsvig no. 5 c. R. A. Kgl. Hofvet
nr. 2. Elisabeths udstyr. S. R. A. Al
brit Oxes efterladenskaber. Doku
menter til Klevenfelds Stamtavler
(Oxe). R. A. o.s.v., o.s.v.
304. Pergamentsbreve. Brunsvig no.
5 c. R. A. Danske Samlinger, 2. Ræk
ke VI 176.
305. Anna Lykke til Birgitte Bølle 9.
oktober 1574. Breve til og fra Chri
stoffer Gøye og Birgitte Bølle udg.
ved Gustav Bang s. 239-41. 1898-99.
306. Nye Danske Magasin II 274. Sam
linger til jysk Historie og Topografi
II 155.
307. Danske Samlinger I 200.
308. En Formaning oc Atuarsel om
den leppede oc forkludede Hosedieffuel. Kbhvn. 1556. Blad D 4-E.
309. Børne-Speigel fordansket af Niels
Bredal. Kbhvn. 1568. s. 23.
310. Hans Nielsön: Sörgeligt Spectakel
oc Vundertegn seet vdi Mockøye.
Kbhvn. 1625.
311. Vndelig oc ofuer-naturlig Fødsel
seet i Nagskou i Laaland 1628.
Kbhvn. 1629.
312. Molbech: Nordisk Tidsskrift III
420. Christian IV’s Breve ved Mol
bech. I 457 anm. Werlauff: Histo
riske Antegnelser til Ludv. Holbergs

514 • Henvisninger og anmærkninger
atten første Lystspil. Kbhvn. 1858. s.
203-4.
313. Baudrillart: Historie du luxe IH
(Paris 1880). 400.
314. Danske Magazin V 75-76.
315. Københavns Diplomatarium II
278.
316. Kolderup Rosenvinge: Gamle
danske Love IV 229-30.
317. Samme skrift s. 271.
318. Nye danske Magazin II 274.
319. CCD II: 39-40.
320. Samlaren III, Sthlm. 1773. s. 346.
Anmärkningar i Swenska Historien,
samlade af et Sälskap. s. 211.
321. CCD III: 535-37.
322. CCD IV: 14-15.
323. Quicherat: Histoire du costume
en France, s. 398.
324. Rasmus Hanszen (Reravius): HusTaffle. Udgaven 1639. Blad C. 7.
Skriftet oprindelig trykt 1572.
325. C. Spangenberg: Den christeiige
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Kbhvn. 1568.
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372. Anders Kildssön Tybo: Absalon,
Historia sacra, Comædiæ viisz Sammenskreffuen. Kbhvn. 1618. Bl. C. 2.
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382. Rørdam: Kjøbenhavns Universi
tets Historie IV 415. Nye Kirkehisto
riske Samlinger V 32. Da præsten i
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SUPPLERENDE LITTERATURFORTEGNELSE
ved Lilli Friis.

I dette bind skrives der gentagne gan
ge om de samme bygninger; nyere lit
teratur-henvisninger findes normalt
kun ved første omtale af en bygning.

Side 9. Oversigtsværker. Nordisk Kul
tur, bind XVII, Bygningskultur,
Oslo 1953. (BL a. om middelalde
rens byggeskik i Danmark, norske
borge og svenske herregarde jvf. klo
stres byggeskik.) Harald Langberg:
Danmarks Bygningskultur I, Kbh.
1955, 5“7- afsnit. Vilhelm Loren
zen: Studier i dansk Herregaardsarkitektur i det 16. og 17. Aarhundrede, Kbh. 1921. Erik Lundberg:
Byggnadskonsten i Sverige, sengotik
och renässans, 1400-1650, Sth. 1948.
Samme: Herremannens bostad, Sth.
1935. E. Wrangel: En bok om bor
gar, Malmö 1938.
Side 9. Gammelt. Aage Rousell: Dan
marks Middelalderborge, Kbh. 1942.
Vilh. la Cour: Næsholm, Kbh. 1961
(også ang. borgtyper, m. litt.-henv.).
Side 9. Hensyiiet til forsvar. Otto
Norn: Christian Ill’s Borge, Kbh.
1949. C. M. Smidt: Forsvaret i de
danske Borge, i: Fra Nationalmu
seets Arbejdsmark 1934, Kbh. 1934,
s. 29-43. Pär Axel Olsson: Skånska
herreborgar. Ur synspunkten av de
fortifikatoriske anordningarnas be
tydelse för arkitekturen. Lund 1922.
Side 11. Ridderrustning. Ada Bruhn:
Rustninger og gamle Vaaben, Kbh.
1948.
34 Trocls-Lund. 2

Side n. Breitenburg. Vilhelm Loren
zen: Rantzauske Borge og Herre
sæder i 16. Aarhundrede efter den
rantzauske Tavle, Kbh. 1942.
Side 11. Voergård. Danske Slotte og
Herregårde, bind 10, Kbh. 1966, s.
77-98.
Side 12. En opadgående bølge. Gun
nar Olsen: Hovedgård og bonde
gård. Studier over stordriftens ud
vikling i Danmark i tiden 15251774, Kbh. 1957. (Bl. a. om tilskyn
delser til udvidelse.) Sv. Aa. Jørgen
sen: Adelsvældens Grundlag. Studier
fra Københavns Universitets Øko
nomiske Institut nr. 6, Kbh. 1964.
(Bl. a. om fordelagtigste byggeperi
ode, ca. 1550-80). Erik Lundberg:
Arkitekturens formspråk, bind 6 =
1420-1520, Sth. 1956, og bind 7 =
1540-1620, Sth. 1957. (Historisk ud
vikling og udenlandske forbilleder).
Vilh. Lorenzen: Arkitekturen, i:
Holland-Danmark, red. af Fabricius
o. a., bind I, Kbh. 1945, s. 397-487.
Side 15. Norges. Gerhard Fischer: Nor
ske Kongeborger I, Oslo 1951.
Side 15. Älvsborg. Helene Dihle: Zur
Belagerung von Elfsborg im Jahre
1502. Aus den Papieren eines deut
schen Landsknecht, i: Fornvännen
1930, Sth. 1930, s. 108-113.
Side 15. Varberg. Danske SI. og H.,
bind 19, Kbh. 1968, s. 335-342. Al
bert Sandklef: Källkritiska studier
kring Varbergs slott och fästning, i:
Varbergs Museum, årsbok 1968, Var-
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berg 1968, s. 83-110.
Side 15. Akershus. Stephan Tschudi
Madsen: Akershus slotts restaure
ring, historikk 1895-1963, med sær
lig vekt på innredningsproblemene,
i: Foreningen til norske fortidsmin
nesmerkers bevaring, årbok 1963,
Oslo 1964, s. 55-89.
Side 15. Uppsala Slott. August Hahr:
Uppsala slott, Sth. 1936. (Svenska
Fornminneplatser nr. 26).
Side 15. Hälsingborg. Danske SL og H.,
bind 19, Kbh. 1968, s. 209-224. Tor
sten Mårtensson: Hälsingborgs slott
under medeltiden,
Hälsingborg
1934Side 15. Tranekar. Danske Sl. og H.,
bind 8, Kbh. 1965, s. 351-372.
Side 15. Skanderborg Slot. Danske SI.
og H., bind 13, Kbh. 1966, s. 283290.
Side 15. Kalø. Danske Sl. og H., bind
14, Kbh. 1967, s. 319-334.
Side 15. Sandholt. Danske SI. og H._.
bind 9, Kbh. 1965, s. 7-24.
Side 15. Frederiksborg. Danske SI. og
H., bind 1, Kbh. 1963, s. 83-130. Jan
Steenberg: Christian IV’s Frederiks
borg, Hillerød 1950.
Side 15. Løvenborg. Danske Sl. og H.,
bind 3, Kbh. 1964, s. 47-66.
Side 15. Torbenfeldt. Danske Sl. og H.,
bind 3, Kbh. 1964, s. 85-100.
Side 15. Gyllebo. Erik Lundberg:
Byggnadskunsten i Sverige, Sth.
1948, s. 211-12.
Side 15. Tunbyholm. Danske Sl. og H.,
bind 18, Kbh. 1968, s. 285-294.
Side 15. Örup. Samme bind, s. 219226.
Side 15. Hald. Danske Sl. og H., bind
13, Kbh. 1966, s. 113-132.
Side 15. Läckö. Ärland Noreen: Läckö
slott, Sth. 1962 (Svenska Fornmin
neplatser nr. 12).

Side 15. Aranäs. Bror Schnittger och
Hanna Rydh: Aranäs. En 1100-talsborg i Vestergötaland, Sth. 1927. (Nr.
16 i monografiserie udg. af Kung.
Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademien).
Side 15. Vegeholm. Danske Sl. og H.,
bind 19, Kbh. 1968, s. 251-260.
Side 16. Kronborg. Danske Sl. og H.,
bind 1, Kbh. 1963, s. 11-52. Wilh.
Wanscher: Kronborgs Historie, Kbh.
1939. Fr. Weilbach: Kronborg, sær
tryk af Helsingør i Sundtoldtiden
1426-1857, Kbh. 1926.
Side 16. Københavns Slot. Danske SI.
og H., bind 2, Kbh. 1964, s. 7-56.
Side 16. Landskrona. Danske Sl. og H.,
bind 19, Kbh. 1968, s. 125-132.
Side 17. Hammershus (i billedtekst).
Erik Skov: Hammershus slotsruin,
Kbh. 1968 (Nationalmuseets blå
bøger).
Side 17. Malmöhus. Danske SL og H.,
bind 18. Kbh. 1968, s. 11-20.
Side 19. Hesselager. Danske SL og H.»
bind 8, Kbh. 1965, s. 7-20. Otto
Norn: Hesselagergaard og Jacob
Binck, Kbh. 1961. Samme: „Som
David saa Bathezeba i det Bad“, i:
Kulturminder, ny række, V, Kbh.
1965, s. 51-70 (ang. vægdekoration).
Side 19. Nørlund. Danske SL og H.,
bind 11, Kbh. 1966, s. 263-276.
Side 19. Spøttrup. Danske SL og H.,
bind 12, Kbh. 1966, s. 101-118. A.
Nystrøm: Spøttrup, Kbh. 1944.
Side 19. Egeskov. Danske SL og H.,
bind 8, Kbh. 1965, s. 129-154.
Side 19. Rygård. Danske SL og H.,
bind 7, Kbh. 1965, s. 353-370.
Side 19. Borreby. Danske SL og H.,
bind 5, Kbh. 1964, s. 59-74. Tove
Clemmensen: Borreby, Kbh. 1942.
Side 19. Marsvinholm. Danske SL og
H., bind 18, Kbh. 1968, s. 123-132.
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Side 20. Timgård. Danske Sl. og H.,
bind 13, Kbh. 1966, s. 39-50.
Side 22. Råbelöv. Danske SI. og H.,
bind 18, Kbh. 1968, s. 371-376.
Side 22. Lillö. Thorsten Andersson
o. a.: Boken om Lillöhus, Kristian
stad 1948.
Side 22. Nørre V osb org. Danske Sl. og
H., bind 13, Kbh. 1966, s. 9-24.
Side 22. Brahelrolleborg. Danske SI. og
H., bind 8, Kbh. 1965, s. 167-192.
Side 22. Vanås. Danske Sl. og H., bind
18, Kbh. 1968, s. 389-396.
Side 22. Ellinge. Danske Sl. og H.,
bind 19, Kbh. 1968, s. 101-108.
Side 22. Skarhult. Samme bind, s. 4352.
Side 22. Gisselfeld. Danske Sl. og H.,
bind 4, Kbh. 1964, s. 387-408.
Side 22. Tirsbæk. Danske Sl. og H.,
bind 15, Kbh. 1967, s. 285-300.
Side 23. Trøjborg (i billedtekst). Jo
hannes Hertz: Skatte du samler, og
borge du bygger, i: Skalk 1965, nr. 6.
Side 24. Löberöd. Danske Sl. og H.,
bind 19, Kbh. 1968, s. 53-58.
Side 24. Vittsköfle. Danske Sl. og H.,
bind 18, Kbh. 1968, s. 315-324.
Side 24. Torup. Danske Sl. og H.,
bind 18, Kbh. 1968, s. 33-44.
Side 24. Krageholm. Danske Sl. og H.,
bind 18, Kbh. 1968, s. 153-164.
Side 24. Broholm. Danske Sl. og H.,
bind 8, Kbh. 1965, s. 33-46.
Side 24. Fårevejle. Danske Sl. og H.,
bind 8, Kbh. 1965, s. 373-384.
Side 24. Hevringholm. Danske SI. og
H., bind 14, Kbh. 1967, s. 177-186.
Side 24. Endrupholm. Danske SI. og
H., bind 13, Kbh. 1966, s. 353-360.
Side 24. Barsebäck. Danske Sl. og H.,
bind 19, Kbh. 1968, s. 119-124.
Side 24. Vindebro. C. M. Smidt: Byog Borgbro, i: Fra Nationalmuseets
Arbejdsmark 1937, Kbh. 1937, s.
2.
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Side 24. Rosenholm. Danske Sl. og H.,
bind 14, Kbh. 1967, s. 367-388. Vil
helm Lorenzen: Rosenholms Byg
mestre, Kbh. 1937.
Side 28. Kalmar. Martin Olsson: Kal
mar slotts historia, del II A-B, Sth.Upps. 1961.
Side 30. Nyborg Slot. Danske Sl. og H.,
bind 7, Kbh. 1965, s. 7-20. Otto
Norn: Nyborg slot, Kbh. 1967 (Na
tionalmuseets blå bøger).
Side 30. Riberhus. Chr. Axel Jensen:
Riberhus Slotsbænke, Kbh. 1942
(Nationalmuseets blå bøger).
Side 31. Rosenvold. Danske Sl. og H.,
bind 15, Kbh. 1967, s. 255-267.
Side 31. Ranlzau. Se henv. fra s. 11,
Breitenburg.
Side 32. Fra oldtiden. Eric Langenskiöld: Bastionsystemets upprinnel
se och tidigare utveckling. En stu
die över befästningskonsten i Euro
pa fram till Vaubans skede, i:
Kungl. Vitterhets Historie och An
tikvitets Akademiens Handlingar,
del 55, Sth. 1943, s. 233-318.
Side 33. Kalundborg Slot. C. M. Smidt:
Kalundborg, i: Fra Nationalmuseets
Arbejdsmark 1936, s. 21-36.
Side 36. Vadstena. Per-Olof Westlund: Vadstena slott, Sth. 1961
(Svenska Fornminnesplatser nr. 40).
Side 36. Steinviksholm. Fredrik B. Wal
lern: Steinviksholm, erkebisp Olav
Engelbrektssons faste slot, Trondhjem 1917.
Side 38. Bastionerne. Otto Norn:
Kronborgs Bastioner. En fortifika
tionshistorisk studie. Kbh. 1954.
Side 40. Krogen. Fr. Weilbach: Det
gamle Krogen Slot, i: Aarb. f. nord.
Oldkyndighed og Historie, III rk.,
16. bind, Kbh. 1926, s. 43-76. Dan
ske SL og H., bind 1, Kbh. 1963, s.
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11-52Side 42. „Kärnan". Danske SL og H.,
bind 19, Kbh. 1968, s. 209-224. Tor
sten Mårtensson: Hälsingborgs slott
under
medeltiden,
Hälsingborg
1934Side 42. Den ældste. „Kärnan“ antage
lig først fra omkring 1420, men be
byggelse fra midten af 12. årh.
Side 42. Skanör. Otto Rydbeck: Den
medeltida borgen i Skanör. Histo
rik, undersökningar och fynd, Lund
1935Side 44. Tårn. Om tårnhus og dets
udvikling i: Erik Lundberg: Herre
mannens Bostad I, Sth. 1935, s. 150172.
Side 44. Hälsingborg ... firkantet. Tid
ligere rundt tårn.
Side 44. Gurre. C. M. Smidt: Gurre, i:
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark
1933, Kbh. 1933, s. 57-74. Samme:
Gurre, Kbh. 1966 (Nationalmuseets
blå bøger).
Side 44. Åhus. Skanör. G. Gustafsson:
Åhus, Sth. 1949 (Svenska Fornminneplatser nr. 19).
Side 44. Gåsetårnet. Sammen med an
dre tårne indbygget i tidligere op
ført ringmur. Langberg: Danmarks
Bygningskultur I, Kbh. 1955, s. 90-

9iSide 44. Folen. Om udgravning og
placering i: Fra Nationalmuseets Ar
bejdsmark 1936, Kbh. 1936, s. 21-36.
Side 46. Glimminge. Otto Rydbeck:
Glimmingehus, Sth. 1965 (Svenska
Fornminneplatser nr. 7). Danske SI.
og H., bind 18, Kbh. 1968, s. 259274.
Side 46. örup. Måske bygget af Jens
Holgersøn Ulfstands halvbror Oluf,
eller noget senere af en af Jens
H.U.s sønner Gregers og Børge, se
henv. fra s. 15.

Side 48. Vik. Bengt Thordeman: Wiks
hus, Sth. 1961 (Svenska Fornminne
platser nr. g).
Side 54. Tølløse. Danske SI. og H.,
bind 3, Kbh. 1964, s. 21-30.
Side 54. Svaneholm. Danske SI. og H.,
bind 18, Kbh. 1968, s. 77-84.
Side 54. Glilcksborg. Danske 31. og H.,
bind 20, Kbh. 1968, s. 9-26.
Side 54. Nüschau - Breitenburg. Vilh.
Lorenzen: Rantzauske Borge og
Herresæder, Kbh. 1912, s. 40-41, 1623Side 59. Gjorslev. Danske SI. og H.,
bind 4, Kbh. 1964, s. 327-350. C. A.
Jensen: Gjorslev, Kbh. 1924.
Side 62. Tynnelsö. Kurt von Schmalensee: Tynnelsö Hus, i: Rig 13,
Sth. 1930, s. 155-172.
Side 62. Lystrup. Danske SI. og H.,
bind 5, Kbh. 1964, s. 213-230.
Side 62. Ibstrup. Charles Christensen
Ibstrup Slot og dets Minder, i: Med
delelser fra historisk-topografisk Sel
skab for Gjentofte Kommune II,
1929-32, s. 373-391Side 62. Uranienborg. Francis Beckett
og Charles Christensen: Uraniborg
og Stjærneborg, Kbh. 1921. Martin
Olsson: Uraniborg och Stjärnborg,
Sth. 1951 (Svenska Fornminneplat
ser nr. 3).
Side 62. Svartsjö. Erik Lundberg:
Byggnadskonsten i Sverige, Sth.
1948, s. 368-371.
Side 64. Gripsholm. Per-Olaf Westlund: Gripsholm under Vasatiden,
Sth. 1949. (Kungl. Vitterhets Histo
rie och Antikvitets Akademiens
Handlingar, del 67.)
Side 64. Holckenhavn. Danske SI. og
H., bind 7, Kbh. 1965, s. 267-288.
Side 68. Bøndergårde i firkant. Andre
påvirkninger, se f. eks. Fataburen
1957, Sth. 1957, s. 165-188 og samme
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1958, s. 175-178, samt Fortid og Nu
tid XX, Kbh. 1957-59, s. 288 f. (an
meldelse m. forsk, forskeres menin
ger). Ang. Norge og Sverige: Nord
skandinaviens
byggeteknik
med
blokhuse påvirker til bygning af
mindre huse (mens bindingsværk let
tere formes i lange længer), og ter
rænforskel kan udelukke bygninger
i samlet firkant.
Side 68. Bøndergårdene at være fulgt
efter. Udgravning har vist firlænget
gård fra omkr. år 1000; Thorkild
Ramskou: Lindhøje Høje. Kbh.
i960. Skriftlige kilder om firlængede
gårde fra omkring år 1300.
Side 70. Bavelse (i billedtekst). Danske
Sl. og H., bind 4, Kbh. 1964, s. 201212.
Side 72. Ørbæklunde. Danske Sl. og H.,
bind 7, Kbh. 1965, s. 301-318.
Side 72. Høgholt. Danske Sl. og H.,
bind 10, Kbh. 1966, s. 215-226.
Side 73. Vallø. Danske Sl. og H., bind
4, Kbh. 1964, s. 295-318.
Side 76. Nakkebølle. Danske Sl. og H.,
bind 8, Kbh. 1965, s. 273-290.
Side 76. Østerholm (= Helvitsgaard).
Otto Norn: Østerholm Slotsruin paa
Als, i: Fra Nationalmuseets Arbejds
mark 1956, Kbh. 1956, s. 103-114.
Jørgen Slettebo: Jagtslot for hertug
Hans, i: Skalk i960, nr. 1, s. 19-28.
Side 76. Rosenvold. Husets bagside
kunne forsvares fra et (ikke mere
eksisterende) trappetårn. Danske SI.
og H., bind 15, Kbh. 1967, s. 255267.
Side 76. Ravnstrup. Danske Sl. og H.,
bind 4, Kbh. 1964, s. 233-240.
Side 79. Hollufgård. Danske Sl. og H.,
bind 7, Kbh. 1965, s. 211-226.
Side 79. Katholm. Danske Sl. og H.,
bind 14, Kbh. 1967, s. 231-250.
Side 79. Krenker up. Danske Sl. og H.,

bind 6, Kbh. 1965, s. 123-142. (Efter
restaurering 1938 atter kaldet Krenkerup).
Side 82. Hansborg. Hans Berlage: Die
Erbauung des Schlosses Hansburg
bei Hadersleben (1557-88), i Zeit
schrift der Gesellschaft für Schles
wig-Holsteinische Geschichte, bind
53, Kiel 1923.
Side 84. Nykøbing på Falster. Lang
berg: Danmarks Bygningskultur I,
Kbh. 1955, s. 153.
Side 84. Nyköping i Södermanland.
Erik Bohrn: Nyköpings renässans
slott och Herkules Mida = Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademiens Handlingar, del 49, Sth.
1941.
Side 84. Örebro. Bertil Waldén: Öre
bro slott som residens och ämbetsbyggnad. Örebro 1960.
Side 84. Borgholm. Erik Lundberg:
Byggnadskonsten i Sverige, Sth.
1948, s. 346-52.
Side 84. Visborggård. Danske SL og
H., bind 11, Kbh. 1966, s, 125-138.
Side 84. Engelsholm. Danske SL og H.,
bind 15, Kbh. 1967, s. 347-356.
Side 92. G limm inge. To rækker bom
huller gennem murene til skytte
loft, antagelig til indsætning af bjæl
ker til skyttegang i ufredstider.
Side 96. Skaføgård. Danske SL og H.,
bind 14, Kbh. 1967, s. 355-366.
Side 100. Faldgitter. C. M. Smidt: Port
og Faldgitter, i: Fra Nationalmu
seets Arbejdsmark 1939, Kbh. 1939,
s. 29-42.
Side 102. Berritsgård (i billedtekst).
Danske SL og H., bind 6, Kbh. 1965,
s- 143-154Side 108. Løngange. Hans Hansson:
Underjordiske gångar, i: Samfun
dets Sankt Eriks Årbok 1950, Sth.
1950, s. 11-28.
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Side 108. Lundehave (Marienlyst).
Danske Sl. og H., bind 1, Kbh. 1963,
s. 53-66.
Side 109. Ravnholt. Danske Sl. og H.,
bind 7, Kbh. 1965, s. 289-300.
Side 109. Rugård. Danske Sl. og H.,
bind 14, Kbh. 1967, s. 261-276.
Side ii o. Højris. Danske Sl. og H.,
bind 12, Kbh. 1966, s. 175-196.
Side 110. Odden. Danske Sl. og H.,
bind 10, Kbh. 1966, s. 279-290.
Side 110. Glimminge. Ikke talerør,
men de ældste, fuldstændigt bevare
de varmeledninger i norden.
Side 112. Folketroen. Danske Sl. og H.,
bind 17 = Sagn og Spøgerier, Kbh.
1967.
Side 114. Vadstena ... jernbeslag. Bry
nolf Hcllner: Vasatidens järnsmide
i Vadstena slott, i: Fataburen 1935,
Sth. 1935, s. 117-130.
Side 116. Koldinghus. Danske SI. og
H., bind 15, Kbh. 1967, s. 403-416.
Side 116. Orebygård. Danske Sl. og H.,
bind 6, Kbh. 1965, s. 155-176.
Side 116. Krabbesholm. Danske SI. og
H., bind 12, Kbh. 1966, s. 53-64.
Side 116. Kronoberg. A. Tuulse: Kro
nobergs slottsruin, Sth. 1964 (Sven
ska Fornminneplatser nr. 36).
Side 117. Sønderborg (i billedtekst).
Otto Norn, Jørgen Paulsen og Jør
gen Slettebo: Sønderborg slot, Kbh.

1963Side 120. Holmegård. Danske SI. og
H., bind 5, Kbh. 1964, s. 9-20.
Side 122. Selsø. Danske Sl. og H., bind
1, Kbh. 1963, s. 373-386.
Side 126. Stockholm Slot. Martin Ols
son: Stockholm slotts historia I, Sth.
1940 (referat i: Erik Lundberg:
Byggnadskonsten i Sverige, sengotik
och renässans 1400-1650, Sth. 1948,
s- 355-62).
Side 126. Stegeborg. Erik B. Lund

berg: Stegeborg slottsruin. Översikt
av resultaten från undersökningarna
1948-52, i: Östergötlands och Lin
köpings stads museum meddelande
’954-i955> Linköping 1954, s. 51-68.
Side 129. Næs (Lindenborg). Danske
Sl. og H., bind n, Kbh. 1966, s. 4978.
Side 129. Christian den Fjerde. Vilh.
Wanscher: Christian 4.S Bygninger,
Kbh. 1937. Omtale af bogen bl. a. i
Jan Steenberg: Christian IV’s Fre
deriksborg, Hillerød 1950, s. 152 f.
Side 129. Rosenborg. Bering Liisberg:
Rosenborg og Lysthusene i Kongens
Have, Kbh. 1914.
Side 131. Vreilev Kloster. Danske SI.
og H., bind 10, Kbh. 1966, s. 169178.
Side 133. Antvorskov Slot. P. H. Bernholm: Antvorskov gennem Tiderne
til vore Dage, Kbh. 1942.
Side 133. Overgård. Danske Sl. og H.,
bind 11, Kbh. 1966, s. 173-192.
Side 133. Blåtårn. Vilhelm Wanscher:
Christian 4.S Bygninger, Kbh. 1937,
s. 17-21.
Side 135. Ålholm. Danske SI. og H.,
bind 6, Kbh. 1965, s. 91-112.
Side 135. Skifertag. Arne Berg: Skifertekking og skiferkledning, i: For
eningen til norsk fortidsminnesmer
kers bevaring 1945, s. 83-118.
Side 145. Herlufsholm. Danske SI. og
H., bind 5, Kbh. 1964, s. 21-36.
Flemming Tolstrup: Det ældste Her
lufsholm, Kbh. 1965.
Side 145. Pallisbjerg. Danske Sl. og H.,
bind 13, Kbh. 1966, s. 25-30.
Side 145. Holsteinborg. Danske SI. og
H., bind 5, Kbh. 1964, s. 89-110.
Side 145. Rosenkrantzerne. Palle Ro
senkrantz: Rosenholm og Rosen
krantzerne, Kbh. 1924. M. h. t. byg
ningshistorien ændringer efter sene-
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re undersøgelser i: Vilhelm Loren
zen: Rosenholms Bygmestre, Kbh.

^937Side 145. Viffertsholm. Danske SI. og
H., bind 11, Kbh. 1966, s. 117-124.
Side 145. Bjørnsholm. Danske SI. og
H., bind 11, Kbh. 1966, s. 339-352.
Side 145. Steensgård. Danske Sl. og H.,
bind 8, Kbh. 1965, s. 319-332.
Side 148. Våbenskjolde. Knud Prange:
Heraldik og Historie, Viborg 1962.
Side 149. Indskrifterne. Anders Bæk
sted: Danske indskrifter, Kbh. 1968.
Side 152. Svenstorp. Danske Sl. og H.,
bind 19, Kbh. 1968, s. 19-28.
Side 152. Rønninge Søgård. Danske SI.
og H., bind 8, Kbh. 1965, s. 173-186.
Side 153. Tjele. Danske Sl. og H., bind
13, Kbh. 1966, s. 145-162.
Side 154. Stensballegård. Danske SI. og
H., bind 15, Kbh. 1967, s. 107-117.
Side 154. Arreskov. Danske Sl. og H.,
bind 8, Kbh. 1965, s. 193-214.
Side 155. Sostrup (i billedtekst). Dan
ske Sl. og H., bind 14, Kbh. 1967,
S. 291—21^.

Side 156. Tygestrup (Kongsdal). Dan
ske Sl. og H., bind 3, Kbh. 1964, s.
101-116.
Side 156. Hørbygård. Danske Sl. og H.,
bind 3, Kbh. 1964, s. 375-382.
Side 158. Glimminge ... basrelief. Jan
Svanberg: Adam van Dürens skulp
turer i Glimmingehus, i: Fornvännen 1963, Sth. 1963, s. 108-124.
Side 160. Willestrup. Danske SI. og H.,
bind 11, Kbh. 1966, s. 247-262.
Side 160. Bjergsjöholm. Danske SI. og
H., bind 18, Kbh. 1968, s. 141-152.
Side 178. Bygningers indre. Rumsinredningarnas
arkitekturhistoriska
ställning, kapitel 36 i: Martin Ols
son: Kalmar slotts historia del II A,
Sth.-Upps. 1961, s. 477-526.
Side 182. Vadstena. Iwar Anderson och

Bertil Bertelson: Vadstena kungs
gård och kloster, i: Proxima Thule,
hyllningsskrift till H. M. Konungen,
Sth. 1962, s. 211-228.
Side 182. Kaminens ringe varmeevne.
Undtagelsesvis også bedre opvarm
ningsmuligheder. H. Wideen: Sven
ska fynd av hypocaustplattor från
medeltiden, i: Fornvännen 1954,
Sth. 1954, s. 241-244. I. Andersson:
Varmluftugnar i Vadstena kloster, i:
samme 1961, s. 110-129. Carl-Filip
Mannerstråle: En hypocaustplatta
från Biskops-Arno, i: samme 1965, s.
82-84. A. Sandkleff: Hypocaustrum
i Varbergs slott, i: Varberg Museums
årsbok i960, Varberg i960, s. 56-63.
Otto Rydbeck: Glimmingehus, Sth.
1965 (Svenska Fornminneplatser nr.
7) el. Danske SI. og H., bind 18,
Kbh. 1968, s. 264.
Side 188. Hindsgavl. Danske SL og H.,
bind 9, Kbh. 1965, s. 395-408.
Side 191. Spænde-biblen. Poul Georg
Lindhardt: Bibelen og det danske
Folk, Kbh. 1942.
Side 194. Smældelås. Navnet kommer
af, at låsen smælder, når døren luk
kes. Kolben er affaset og skydes ud
af en fjeder bagtil. Brynolf Hellner:
Vasatidens järnsmide i Vadstena
slott, i: Fataburen 1935, Sth. 1935,
s. 117-130. Samme: Järnsmidet i
vasatidens dekorativa konst, Sth.
1948, s. 156-192. Brynolf Hellner
och Sune Rooth: Konstsmide, histo
ria och teknik, Sth. i960, s. 119-122.
Side 199. Opløse det ene værelse i for
skellige. Erik Lundberg: Herreman
nens Bostad I, Sth. 1936, s. 187-204.
Side 199. Boller. Danske SL og H.,
bind 15, Kbh. 1967, s. 183-200.
Side 199. Brevkammeret. Desuden skik
i 16. årh. at opbevare breve i brev
kister i kirker og andre offentlige
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steder, og derfor er mange breve
bevaret til nutiden. Erik Kroman:
Danske Adelsbreve fra Tiden indtil
1660, Kbh. 1953 (Fra Rigsarkivets
Samlinger III).
Side 200. Tingbøger påbudt. I 1551.
Hans Knudsen: De danske Raadstueprotokoller og Tingbøger, i:
Fortid og Nutid bind 15, Kbh. 1943
-44, s. 73-90.
Side 202. Skablignende kasse. Peter
Riismøller: Arkiv eller kontor, i:
Danske Museer II, Kbh. 1951, s. 3948.
Side 202. Vedbygård. Danske Sl. og H.,
bind 3, Kbh. 1964, s. 167-178.
Side 205. Rigets breve. Axel Linvald:
Dansk Arkivvæsen, Kbh. 1933.
Side 208. „Hemmeligheden“. Sigurd
Grieg: Hemmelighet, i: Maihaugen
1953-56, De sandvigske Samlingers
Årbok, s. 151-188.
Side 212. Ornäs. Olle Homman:
Ornäsloftet, i: Dalarnas hembygds
bok 1964, Falun 1965, s. 5-30.
Side 215. Torpa (i billedtekst). Axel L.
Romdahl: Torpa slott, i: Svenska
Kulturbilder, 3. bind, del V-VI, Sth.
1930, s. 161-178.
Side 217. Haven. S. Th. Sørensen:
Europas havekunst, Kbh. 1959.
Side 218. Humlehave. Johs. Trolle:
Humledyrkningens Historie i Dan
mark, i: Tidsskrift for Landøkonomi
1930, s. 259-285.
Side 218. Kålgård. Johannes Tholle:
Kål og kålgård, i: Danske Studier
XXVIII, Kbh. 1931, s. 127-153.
Side 218. Bistader. Ole Højrup: Mjød
gudernes drik, i: Nationalmuseets
Arbejdsmark 1957, Kbh 1957, s. 5362. A. Sandklef: Äldre biskötsel i
Sverige och Danmark, i: Göteborgs
kungl. Vetenskabs- och VitterhetsSamhölles handlingar, 5. rk., ser. A,

VI: 3.
Side 218. Klosterhaver. R. Nordhagen:
De gamle klosterhager, i: Forenin
gen til norske fortidsminnesmerkers
bevaring 1939, Oslo 1941, s. 55-94.
Side 218. Lægemidler. Ib Clemens Pe
tersen: Middelalderlige lægeplanter
med særligt henblik på klostrenes
urtegårde, i: Lolland-Falsters årbog
i957> s- 361-4°8Side 218. Nye ejere. Eksempel på at
klosterhave overtoges af apoteker i:
E. Dam og A. Schæffcr: De danske
Apotekers Historie, bind 1, Kbh.
1925, s. 9.
Side 220. Hollandske havedyrkere.
Holland-Danmark, red. af Fabricius,
Hammerich, Lorenzen, bind 1, Kbh.
*945» s. 237-242.
Side 220. Abildgården. Johannes Thol
le: Æble og abildgård, i: Danske
Studier XXIX 1932, s. 97-138.
Side 222. Maltesholm, (i billedtekst).
Danske Sl. og H., bind 18, Kbh.
1968, s. 305-314.
Side 223. Nellikerne. Ingvar Berg
ström: Den symboliska nejlikan i
senmedeltidens och renässancens
konst, Malmö 1958. Refereret i Art
hur Fang: Nelliken, i: Fynske Mu
seer i960, Odense 1961, s. 142-147.
Side 224. Norge. Carl W. Schnitler:
Norske haver i gammel tid, Kri
stiania 1915.
Side 226. Vingård. Hans Henrik Eng
qvist: Kong Hans’ Vingaard, Kbh.
1951. (Ang. bygningen).
Side 226. Sverige. Sten Karling: Träd
gårdskonstens Historia i Sverige, Sth.

1931Side 231. Arno. Erik B. Lundberg:
Biskops-Arnö. Preliminärt om en
byggnadshistorisk undersökning, i:
Fornvännen 1963, Sth. 1963, s. 264281.
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Side 233. Badstuen. Jan Steenberg:
Christian IV.s Frederiksborg, Hille
rød 1950, s. 14-18.
Side 235. Den hele bevægelse. Se litt.henv. til s. 12 under stikordet: En
opadgående bølge.
Side 238. Skokloster (i billedtekst). Erik
Andrén: Skokloster, Sth. 1948.
Side 239. Austraat. Gunnar Bjerke:
Landsbebyggelsen i Norge I, Sta
vanger 1950, s. 77-84.
Side 239. Henrik Rantzau. Vilhelm
Lorenzen: Rantzauske Borge og
Herresæder i 16. Aarhundrede efter
den rantzauske Tavle, Kbh. 1912.
Side 239. Bygherrerne. Vilhelm Loren
zen: Studier i dansk Herregaardsarkitektur i det 16. og 17. Aarhun
drede, Kbh. 1921, kapt. IV, bl. a.
om arkitekturopfattelse og forhol
det bygherre-bygmester.
Side 239. Koldinghus. Otto Norn:
Christian Ill’s Borge, Kbh. 1949.
Om Koldinghus s. 35 ff, desuden om
tidligere forudsætninger og politisk
baggrund for byggeri under Chr. III.
Side 239. Fraugdegård. Danske SI. og
H., bind 7, Kbh. 1965, s. 195-210.
Side 239. Hagested. Danske Sl. og H.,
bind 3, Kbh. 1964, s. 367-374.
Side 239. Skovsbo. Danske Sl. og H.,
bind 7, Kbh. 1965, s. 53-64.
Side 239. Matrup. Danske Sl. og H.,
bind 15, Kbh. 1967, s. 137-142.
Side 239. L^gismose. Danske Sl. og H.,
bind 9. Kbh. 1965, s. 63-80.
Side 239. M^gelkær. Danske Sl. og H.,
bind 15, Kbh. 1967, s. 201-210.
Side 239. Sæbygård. Danske Sl. og H.,
bind 10, Kbh. 1966, s. 125-138.
Side 247. Byer. Vilh. Lorenzen: Vore
Byer. Studier i Bybygning. I: Den
senmiddelalderlige By og dens be
gyndende Afvikling 1536-1600, Kbh.
1947. II: Den senmiddelalderlige

Bys fortsatte Afvikling. Nye Byidea
ler 1600-1660, Kbh. 1952. Samme:
Christian IV.s Byanlæg, Kbh. 1937.
Side 251. Uldtilvirkning ... linned.
Fra yngre stenalder får som husdyr.
Indirekte bevis på spinding og væv
ning ved aftryk på stenalderlerkar
af snoreornamenter og af fintvævet,
toskaftet tøj. Linned bevaret fra
vikingetid. Poul Nørlund: Klæde
dragt i Oldtid og Middelalder, i:
Nordisk Kultur XV B, Sth. 1941, s.
1-88 (anmeldt af Anna-Maja Nylén
i: Rig 1943, hæfte 4, s. 146-152).
Marg. Hald: Olddanske Tekstiler,
Kbh. 1950 (anmeldt af Kaj BirketSmid th i: Årbøger for nordisk Oldkyndighed 1950, Kbh. 1951, s. 293299. Artikler om lin, handel med
hør og linberedning i Kulturhisto
risk leksikon for nordisk middel
alder, bind X, Kbh. 1965, sp. 578-

594Side 251. Bronzealderens. Tidligere
anførte eller kortfattet: H. C. Bro
holm: Bronzealderens dragt. Kbh.
196!.
Side 251. Jernalderens. Tidligere an
førte eller kortfattet: Marg. Hald:
Jernalderens dragt, Kbh. 1962.
Side 252. Middelalderen. Se anførte
skrift af Nørlund.
Side 252. Landbefolkningen. Ellen An
dersen: Danske bønders klædedragt,
Kbh. i960. Sigfrid Svensson: För
historiska och medeltida traditioner
i nordisk bondedräkt, i: Nordisk
Kultur XV B, Sth. 1941, s. 124-157.
Sigfrid Svensson: Skånes folkdräkter.
En dräkthistorisk undersökning 1500
-1900, Sth. 1935. Anna-Maja Nylén:
Folkligt dräktskick i västra Vingåker
og Österåker, Sth. 1947.
Side 252. Udviklingens gang. Blanche
Payne: History of Costume, New
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York 1965.
Side 258. Snabelskoene. Ernfrid Jäfvert: Skomod och skotillverkning
från medeltiden till våra dagar, Sth.
1938, s. 27-30.
Side 263. Mindesten ... 1499. Ifl. ind
skrift fra 1487. Sten Anjou: Ett
medeltida trädgårdsbord på Glimmingehus, i: Fornvännen 1927, Sth.
1927, s. 234-241. Otto Rydbeck:
Glimmingehus, Sth. 1965 (Svenska
Fornminneplatser nr. 7).
Side 263. Afbildninger. Også fund af
dragter. Poul Nørlund: De gamle
Nordbobygder ved Verdens Ende,
Kbh. 1967.
Side 264.
Kvinde dragt en.
Maria
Schmidt: Bürgerliche Frauenklei
dung in Münster, 1500-1750, i:
Rheinisch-westfälische
Zeitschrift
für Volkskunde, 9. årg., Siegburg
1962, s. 200-233.
Side 271. Kirkelige stillinger. Nils-Ar
vid Bringéus: Prästkappan som
brudgumsplagg hos norrländsk all
moge, i: Kulturspeglingar. Studier
tillägnade Sam Owen Jansson 19.
mars 1966, Sth. 1966, s. 55-66.
Side 271. Kroningskåbe. Sigrid Flamand Christensen: Kongedragteme
fra 17. og 18. Aarhundrede, I II,
Kbh. 1940.
Side 271. Hjemmedragl. Udviklet af
orientalsk klædning, se anførte
skrift, I, s. 194-196.
Side 272. Knapper. Også knapper i
snæver dragt i 14. årh., se tidl. an
førte skrift af Nørlund, s. 70 ff.
Side 281. Trøjen. Axel Steensberg
(red.): Dagligliv i Danmark i det
nittende og tyvende århundrede, I,
Kbh. 1963, s. 331.
Side 282. Matroser. Axel Steensberg
(red.): Dagligliv i Danmark i det
nittende og tyvende århundrede, II,

Kbh. 1964, s. 372-373.
Side 282. Skoene. Også udhugne sko
fra 13. årh. og til begyndelsen af 15.
årh. Anførte skrift af Jäfvert, s. 27
samt Peter Linde: Udhugne Sko, i:
Danske Museer I, Kbh. 1950, s. 81
-88.
Side 283. Stoffer. Se s. 412-13.
Side 313. Hoserne. Ellen Andersen:
Strømpen i den europæiske mode
dragt, i: Om Strømper (Brahe Chri
stensen, red.), Kbh. 1953, s. 46-75.
Side 319. At „knytte“ ... ophørte af sig
selv. Antagelig nålebinding, en sta
dig anvendt teknik. Odd Nordland:
Primitive Scandinavian textiles in
knotless netting, Oslo 1961. A. Liestøl: Ein kommentar til O. Nord
land, i: Norveg 9, Oslo 1962, s. 231244. Bodil Tornehave: Knyttede be
klædningsgenstande, i: Budstikken
1964, Kbh. 1964, s. 99-133.
Side 321. Portrætkunst. Francis Becket:
Renæssancens Portrætmaleri, Kbh.

1932Side 322. Sk o. Ernfried Jäfvert: Skoinod och skotillverkning från medel
tiden til våra dagar. Sth. 1938.
Side 325. Træsko. Harald Nielsen:
Træskomageriet i Rye Sogn i 19.
Aarhundrede (med historisk indled
ning), i: Sprog og Kultur, Aarhus
1944, s. 6-30.
Side 327. Støvler. Fra begyndelsen af
15. årh. i nutidigt mønster iflg.
Jäfvert s. 14, 38, 59.
Side 332. I Norden. Efter komulesko:
spidse sko, spansk form.
Side 332. Skomagere. C. Nyrop: Kjø
benhavns Skomagerlav 1509-1909,
Kbh. 1909. Helge Søgaard: Suder og
skomager, i: Den gamle Bys årbog
1952, Aarhus 1952, s. 50-60.
Side 346. Korset og krinoline. Nora
Waugh: Corsets and Crinolines,
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London 1954.
Side 347. Prinsesse Anna. Erna v.
Watzdorf: Anna af Danmark, Kurfyrstinde af Sachsen. Dragt og Smyk
ker, i: Kunstmuseets Aarsskrift 1933
-34, Kbh. 1934, s. 193-213.
Side 347. Kniplinger. Bodil Tornehave: Danske almuekniplinger, i:
Budstikken 1959, Kbh. 1959, s. 121142. Ebba Busch: - og gamle knip
linger, i: Skalk 1961, nr. 1, s. 19-28.
Sigurd Schoubye: Kniplingsindu
strien på Tønderegnen, Tønder

1953Side 347. Broderier. Anna-Maja Nylén:
Broderier från herremans och borgarhem 1500-1800, Sth. 1950. Georg
Garde: Danske silkebroderede lær
redsduge fra 16. og 17. århundrede.
Med særligt henblik på de grafiske
forbilleder, Kbh. 1961.
Side 350. Samlingen på Gripsholm.
Sixten Strömbom (red.): Gripsholm,
slottet och dess samlingar 1537-1937,
Sth. 1937. Ang. malerier af Kata
rina Stenbock og Katarina Månsdotter: antagelig forestillende døtre af
Gustav Vasa; ang. maleri af Kata
rina af Sachsen-Lauenborg: ukendt
prinsesse, malet ca. 1575.
Side 361. Forklæde. Anna-Maja Nylén:
Folkligt dräktskick i västra Ving
åker och Österåker, Sth. 1947, s.
99-103. Samme: artiklen Förklädet,
i: Kulturhist. leks. f. nord, middel
alder V, Kbh. i960, sp. 128. Gunnel
Hazelius-Berg: Förklädet i 1300talets modedräkt, i: Rig 45, Sth.
1962, s. 83-84, 123.
Side 364. Nøgleknippe. Lizzie Carls
son: Nyckeln som rättsligt symbol,
i: Rig 1942, Sth. 1942, s. 81-99.
Side 367. Kåben ... på hovedet. Ellen
Andersen: Da man gik med skørtet
på hovedet, i: Budstikken 1957,

Kbh. 1957, s. 93-102.
Side 370. Linned. Se henv. fra s. 251.
Side 371. Pengenes værdi. Pristal 1872
-1948, Renæssancetidens Mønter set
i Forhold til Nutiden = kapt. VIII
i: J. Wilcke: Renæssancens Møntog Pengeforhold 1481-1588, Kbh.

195OSide 372. Hovedbeklædningen. R. Tur
ner Wilcox: The Mode in Hats and
Headdress, New York 1948.
Side 388. Beholde hatten på. Gunnel
Hazelius-Berg: Om hattens rätta
bruk, i: Fataburen 1963, Sth. 1963,
s. 107-132.
Side 403. Hårsæiningen. Richard Cor
son: Fashions in Hair, the first five
thousand years, London-Edinburgh
1965Side 409. Paryk. Hanne Frøsig: Paryk
ker, parykmagere og paryktid, i: Arv
og Eje 1963, s. 73-105.
Side 412. Vadmel ... klæde. Sven T.
Kjellberg: Ull och ylle, Lund 1943.
Side 413. Fløjl, silke. Märtha Lind
ström: Siden och sammet, i: Kul
turen 1958, Lund 1959, s. 65-75.
Vivi Sylwan och Agnes Geijer: Siden
och brokader. Sidenväveriets och
tygmönstrens utveckling, Sth. 1931.
Villads Christensen: Silkekræmmere
og Silkevarer i København 1625, i:
Historiske Meddelelser om Køben
havn, 1. rk., 8 bd., Kbh. 1921-22, s.
183-192.
Side 413. Guld- og sølvindvævede stof
fer. Sofus Larsen: Nordisk Guldspinding og Guldbroderi i den tidlige
Middelalder, Kbh. 1939.
Side 414. Farverne. C. Nyrop: Danske
Farver, Kbh. 1900.
Side 415. Trykke mønster. Ingegerd
Henschen: Tygtryck i Sverige, I,
Sth. 1942.
Side 421. Guldsmede. Olle Källström:

528 • Supplerende litteraturfortegnelse
Guldsmedsyrket under medeltiden,
i: Nordisk Kultur XV A, Kbh. 1953,
s. 44-Ö5Side 423. Hals kre de. Tidligere i brug
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