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AF

Aage Jørgensen

Smedejernsgravminderne kan kun give stof til et ganske lille 
kapitel af vor kulturhistorie, men det er et smukt lille kapitel. 
Stilfærdigt talende om gode landsbyhåndværkeres dygtighed og 
snilde og om svundne slægters pietet, føjer det sig ind som et en
kelt lille led i vor gravmindekultur, der spænder fra dyssen på 
marken til den jævneste nutidsgrav. Bogen her burde indledes 
med en gengivelse af Christen Dalsgaards billede fra 1873 »To 
Kvinder aflægger et Besøg hos Landsbykunstneren for i hans 
Værksted at se det hos ham bestilte Gravmæle«, som dets lidt 
omstændelige titel lyder. Dette billede giver en indtrængende og 
ægte skildring både af sorgen og af den fordringsløse, tænksom
me håndværker, der fintfølende har stillet sig om bag sit gode 
stykke arbejde.

Men Dalsgaards »Landsbykunstner« er snedker, og her er det 
smeden, og hans virke, som skal drages frem. At smede gravkors 
var ikke hverdagsarbejde som hesteskoning, plovjern og vognbe
slag; andre evner blev taget i brug. Fantasien og opfindsomheden 
var med, form og rytme blev til i det glødende jern under tangens 
greb og hammerens slag, og kan hænde, at en og anden smed, til 
daglig måske selvbevidst nok, da har haft noget af det samme 
sind som Dalsgaards snedker, og stille er trådt om bag sit kors, 
da det stod færdigt til at tages i øjesyn.

Det var folkemindesamleren, førstelærer H. C. Frydendahl, der 
fik mig i gang med dette arbejde. Selv lykkedes det ham at få 
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reddet ikke så få gamle gravminder af træ og jern, som han fik 
fordelt til museerne. I 1928 begyndte jeg at udføre tegninger til 
en endnu ikke udgivet bog om vore landsbykirker, enkelte grav
minder ville jeg da også have med. Under et af mine besøg i det 
venlige, gæstfrie lærerhjem i Krarup på Sydfyn, foreslog Fryden- 
dahl mig at lave en bog om de gamle smedejernsgravminder. Op
pe på den højtliggende kirkegård ved siden af skolen — hvor han 
nu selv hviler — stod der flere smukke og ejendommelige grav
minder af jern, tegninger af andre havde jeg i min mappe. Vi 
havde begge øje for skønheden og enfolden i disse gamle mindes
mærker og var klare over, at deres tid snart var omme.

Jeg tog tanken op, tegnede og målte op, hvad jeg kom ud for, 
eller hvad andre gav mig oplysninger om, det blev i årenes løb til 
disse godt 100 tegninger. Enkelte forsvundne, værdifulde styk
ker blev tegnet efter fotografi eller andres tegning. Det samme 
gælder enkelte gravminder, som det var mig vanskeligt at nå ud 
til. Samlingen giver sig ikke ud for at være fuldtallig, nogle vari
anter er udeladt, og jeg har ikke kunnet afsøge ethvert sogn i lan
det. Kun få af de her gengivne gravminder vil man nu finde på 
deres rette hjemsted. Nogle af dem kom på museum, de fleste 
endte vel på affaldsdyngen, hos opkøberen eller jernstøberen. To 
verdenskrige med øget behov efter jern har heller ikke været 
dem gode.

For oplysninger og anden hjælp takker jeg museumsinspektø
rerne mag. art. Chr. Axel Jensen og mag. art. Hugo Matthiessen, 
redaktør Erik Moltke, museumslederne J. Frost og Albert 
Thomsen, akademigartner, lektor Georg Georgsen, forfatteren 
Erik Horskjær, maler Søren Knudsen i Glud, førstelærer Frode 
Lund, arkitekt C. G. Schultz og havearkitekt Johannes Tholle. 
Forfatteren af den efterfølgende tekst vil jeg sige tak for godt 
samarbejde. Styrelsen for »Danmarks Folkeminder« bringer jeg 
min tak, fordi den tog sig af dette arbejde om vore smedejerns
gravminder, der jo ellers så vanskeligt kunne udgives.



INDLEDNING
AF

museumskonsulent Poul Halkjær Kristensen

Velkendt og beundret er de pragtfulde og storslåede gravmæler 
af sandsten eller marmor, som endnu findes i en del af vore kir
ker, og som er rejst over fyrstelige og enkelte adelige personer. 
Og beundringen gælder også de mere beskedne former for min
desmærker som epitafier og tavler af forskellig art, der i ret stort 
tal er opsat i kirkerne over mindre fornemme adelsmænd og over 
folk hørende til præste- og borgerstand. De har imidlertid været 
ret kostbare, og det har derfor kun været folk fra de højere stæn
der og enkelte velhavende borgere, som har kunnet tillade sig den 
slags eftermæle.

Når der alligevel er bevaret et forholdsvis stort antal af dem til 
vore dage, så skyldes det bl. a., at de foruden at være sat over 
disse mere prominente personer, hvis minde der har været grund 
til at ønske bevaret særlig længe, i mange tilfælde har en vis 
kunstnerisk og skønhedsmæssig værdi, som man i senere tider 
har haft interesse af at bevare. Hertil kommer, at de er lavet af 
materialer, der er ret modstandsdygtige over for tidens ødelæg
gende kræfter. En særlig beskyttelse har de også nydt ved at 
være anbragt indendørs.

Anderledes forholder det sig med de mange tusinde mindes
mærker, der på almindelige, jævne folks grave er rejst på vore 
kirkegårde. De var af langt simplere art, i reglen også af mindre 
holdbart materiale, og da de stod uden beskyttelse mod vejrligets 
angreb, gik de ofte til grunde i løbet af kort tid. En del var vel nok
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af sten, men deres udsmykning har været så ringe, at den ikke be
tød noget videre for deres bevarelse. Menigmand glemmes des
uden hurtigt, og dette i forbindelse med en almindelig pladsman
gel på kirkegårdene har gjort, at gravene efter nogle års for
løb bliver sløjfet, mindesmærket fjernet og anvendt til andre for
mål: trappesten, omhugget til sokkelsten eller ligefrem slået til 
skærver.

Flertallet af mindesmærker over borgere og bønder i ældre tid 
var af træ, et lidet modstandsdygtigt materiale, der i et klima som 
vort næppe har haft nogen særlig lang levetid, navnlig ikke når 
det skulle stå ubeskyttet ude på kirkegårdene, hvilket var det 
sædvanlige. Der er da også kun få af dem tilbage.

Blandt bevarede gravminder af træ findes både liggende og 
opretstående former. Ældst af disse synes de liggende at være. 
De kendes helt fra middelalderen til omkring midten af det 19. 
århundrede, og de har ligesom de tilsvarende af sten dækket gra
ven i hele dens længde. De ældste af disse såkaldte gravtræer be
stod af en svær, bred egeplanke, medens de yngre oftest var et 
stykke af en svær egestamme, der kunne være halvcylindrisk til
dannet. Begge former var i reglen prydet med forskelligt snit
værksarbejde samt en indskrift. Gravtræet kunne være indsat som 
fylding i en svær, tømret ramme, ikke at forveksle med den så
kaldte gravramme, et samtidigt og selvstændigt mindesmærke, 
der kun bestod af en svær, tømret ramme af egetræ. Gravrammen, 
der blev lagt på graven, angav dennes omkreds og var udfyldt 
med jord eller stenbrolægning samt forsynet med en udskåret 
gravskrift1).

Opretstående gravminder findes kun bevaret i meget ringe tal 
fra tiden før 1800, skønt meget tyder på, at trækors har været ret 
almindelige på kirkegårdene indtil reformationen. Derefter synes 
de at være gået af brug, og en af grundene hertil kan måske være 
den, at kirken har udstedt forbud mod visse papistiske skikke i 
forbindelse med gravkorsene2).

Da man i 1805 forbyder gravlægning i kirkerne og samtidig 
begynder at regulere kirkegårdene, bliver stående gravminder, ud
ført i træ, jern eller sten, atter almindelige.
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Træ var sikkert i begyndelsen af det 19. århundrede det mest 
anvendte materiale til folkelige gravmonumenter, og f. eks. på 
flere af de sydfynske øer synes man at have fortsat hermed til 
henimod slutningen af århundredet3). Selvfølgelig har man også 
på andre egne anvendt træ til gravmæler i ret sen tid4), men de 
fleste steder er man tidligt gået over til at anvende jern, sten 
og marmor, en udvikling, der i stigende grad er fortsat. Nu ser 
man på vore kirkegårde kun gravmonumenter af sten eller mar
mor — og kun et fåtal af dem er fra tiden før 1900 —, men for 
blot 75—100 år siden ville man have truffet mange af jern, enten 
smedet eller støbt.

Gravkors af jern er i dag ved at være sjældenheder, og navnlig 
er de smedede meget sjældne på kirkegårdene. Enkelte af dem er 
i sidste øjeblik blev reddet og findes nu enten på Nationalmu
seet eller i de lokale museer, men altfor mange er gået tabt, fordi 
ingen i tide har haft sans for deres kulturhistoriske og kunstne
riske værdi. Først for en 30—35 år siden var der enkelte museums- 
mænd, som begyndte at interessere sig for disse folkelige minder 
fra en forholdsvis sen tid. Andre kulturhistorisk interesserede 
mænd fik nu også øjnene op for de værdier, som her var ved at 
forsvinde, og en af disse, tegneren Aage Jørgensen, tog sig den 
opgave på at opsøge på de forskellige kirkegårde og museer de 
endnu bevarede smedejernsgravkors for at få dem opmålt og 
tegnet, inden de også forsvandt.

Resultatet af dette arbejde er blevet denne bogs noget over 100 
tegninger af forskellige danske smedejernsgravkors. De er her 
ordnet efter samme topografiske princip, som er anvendt ved 4. 
udgave af Trap: Danmark. Hvor der i det følgende er omtalt 
nogle af de tegnede kors, er i parentes anført de tilsvarende teg
ningers numre.

Fra omkring år 1600 har gravkorset af smedejern været ret al
mindeligt som folkeligt gravmonument i visse egne af både Tysk
land5) og Sverige6). Ganske naturligt. Jernet var der et hjemligt 
produkt, hvis udvinding var selve tilværelsens økonomiske grund
lag for store dele af befolkningen, ligesom smedehåndværket selv
følgelig også der havde både mange og dygtige udøvere.
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Herhjemme synes tilsvarende gravmonumenter kun at være 
lavet i det 19. århundrede. Meget tyder endog på, at flertallet af 
danske smedejernsgravkors stammer fra tiden omkring midten af 
århundredet. En gennemgang af de til vore dage bevarede grav
kors af smedejern kan vel ikke siges at give noget helt afgørende 
bevis herfor, dertil er deres antal for ringe, ligesom det også i alt 
for høj grad kan bero på rene tilfældigheder, hvilke der er bevaret. 
Men af de godt 100 danske smedejernsgravkors, der nu forelig
ger opmålt og tegnet, synes ingen at være fra tiden før 1830 og 
kun ganske enkelte fra tiden efter 1870.

Når smedejernsgravkors således i stigende grad begynder at 
optræde herhjemme efter 1830, så hænger det uden tvivl sammen 
med, at der på den tid sker en stærk stigning i de forskellige jern
producerende landes udvinding og udførsel af smedejern. Det be
tyder nemlig, at de danske smede nu kan få både mere og billigere 
jern end hidtil og derfor også kunne påtage sig nye opgaver in
denfor deres håndværk. Smedejern kan nu i prisbillighed kappes 
med træ og sten som materiale til gravmonumenter for den jævne 
befolkning.

Trods en stadig stigende import af billigt jern bliver smede
jernsgravkorsenes glansperiode imidlertid ikke af nogen lang va
righed herhjemme. Det skyldes sikkert i første række, at der om
kring midten af århundredet bliver anlagt en del jernstøberier, og 
de kan producere jernvarer til langt billigere priser, end smedene 
er i stand til. Da støberierne begynder at lave gravkors, kan frem
stillingen af smedede kors ikke længere betale sig, og i løbet af få 
år fortrænges de helt af støbejernskorsene.

Blandt de bevarede danske gravkors af smedejern er det ældste 
formodentlig det fra Høje Taastrup (13), dateret 1832 (se s. 13), 
medens det yngste kors antagelig er det fra 1894 på Raklev kirke
gård (20). Forøvrigt vil det ofte være ret svært at give en nøjag
tig datering af de enkelte kors. Det er ikke ret tit, at man blandt 
nulevende folk på stedet finder bevaret nogen sikker viden om, 
hvem korsene er rejst over, ligesom det også kun er de færreste 
af smedejernsgravkorsene, der bærer et årstal, som med sikkerhed 
angiver deres alder. Den gravskrift, som oprindelig har været
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malet på korsenes indskriftsplader, og som i de fleste tilfælde har 
indeholdt den afdødes fødsels- og dødsår, er på mange af kor
sene forlængst udslettet. Selv i de tilfælde, hvor en malet grav
skrift endnu findes bevaret på et kors, kan man ikke altid være 
sikker på, at det er den oprindelige. En del kors viser således ty
delige spor af en ældre maling under den nuværende. Det kan 
selvfølgelig hænge sammen med, at man på et senere tidspunkt 
har foretaget en opmaling af den oprindelige gravskrift. I de 
tilfælde, hvor korset står som minde over et ægtepar eller flere til 
forskellige tider afdøde familiemedlemmer, har der vel fundet en 
nymaling sted, da den sidste af dem er begravet. Det kan dog 
også tænkes, at man først på sidstnævnte tidspunkt har rejst kor
set, og det bliver da gravskriftens yngste årstal, der angiver kor
sets alder. Endelig er det højst sandsynligt, at enkelte af korsene 
kan være flyttet fra en ældre grav til en yngre og selvfølgelig ved 
den lejlighed har fået en helt ny gravskrift påmalet7).

Hvor udbredt har nu disse folkelige gravmonumenter været i 
Danmark? Efter de opmålte og tegnede gravkors at dømme har 
de i hvert fald været at finde over det meste af Sjælland, Lolland, 
Fyn, det sydlige og østlige Jylland samt på Mors. At der fra an
dre egne af landet ingen er blandt de tegnede, behøver dog ikke 
at betyde, at smedejernsgravkors aldrig har eksisteret der. Ved 
at gennemgå forskellige ældre tegninger og fotografier af kirker 
og kirkegårde opdager man nemlig, at smedejernsgravkors har 
eksisteret mange steder, hvor man i dag sikkert vil lede forgæves 
efter dem. Bl. a. synes der således omkring århundredeskiftet at 
have været smedede gravkors på følgende kirkegårde: Fuirendal 
(0. Flakkebjerg herred), Sdr. Højrup (Vindinge herred), Mar
stal (Ærø), Jetsmark (Hvetbo herred), Karby (Mors sdr. herred), 
Aalum (Sønderlyng herred), Ut (Bjerge herred), Egtved (Jerlev 
herred), Sdr. Bjært (N. Tyrstrup herred), He (Hind herred) og 
Skanderup (Anst herred)8). 1892 fandtes der også smedejerns
gravkors på kirkegården i Tikøb (Lynge-Kronborg herred)9), og 
1890 ligeledes på Føvling kirkegård (Malt herred) 10). Fra 1878 
findes der tegninger af smedede gravkors på kirkegårdene i Balle 
(Hids herred), Snesere (Baarse herred) og Holmstrup (Skippinge
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herred) n). Gravkors af smedejern ses også på en tegning fra 
1875 af Thorsager kirke (0. Lisbjerg herred) 12) og ligeledes på 
en tegning fra 1871 af Ubby kirke (Arts herred) 13).1862 synes 
der også at have været den slags gravmæler på kirkegårdene i 
Broager (Nybøl herred) og Sønderborg14). Endnu så sent som 
i 1918 kunne man finde en del smedejernsgravkors stående på 
kirkegårdene i Tranbjerg (Ning herred), Horsens og Vedslet 
(Vor herred), Hedensted og Tyrsted (Hatting herred), 0. Starup 
(Brusk herred), Glud, Skjolde, Raarup, Klakring, Ut, Bjerge, 
Nebsager, Barrit, Vrigsted, Stovby og Hornum (Bjerge herred) 
15), men de fleste af disse kors synes nu forsvundet, i al fald er 
kun et fåtal af dem blandt de opmålte og tegnede 16). Det samme 
gælder også et par smedede gravkors på kirkegårdene i Ting-Jel- 
linge og Tjæreby (V. Flakkebjerg herred) 17).

Der kan sikkert let findes endnu flere eksempler på forsvundne 
smedejernsgravkors, og der er vel også stadig mulighed for at 
finde enkelte bevarede, som er undgået de senere års efterforsk
ning18).

Medens man således med ret stor sikkerhed kan fastslå, at 
smedede gravkors brugtes over hele landet i sidste halvdel af det 
19. århundrede, så er det vanskeligt at sige noget bestemt om, 
hvor talrige de har været i de forskellige egne. Hertil er oplys
ningerne om dem altfor sparsomme og tilfældige, men man kan 
sikkert gå ud fra som givet, at de til vore dage bevarede smede
jernsgravkors sammen med, hvad vi kan spore af forsvundne, 
næppe udgør mere end en ringe brøkdel af, hvad der engang har 
været af den slags folkelige gravminder. Man kan få en forestilling 
herom ved at betragte et eksempel fra Glud (Bjerge herred), hvor 
der i 1918 på kirkegården — eller overflyttet herfra til Glud Mu
seum — fandtes bevaret o. et dusin smedejernsgravkors, medens 
der blot 25 år tidligere sandsynligvis var 3—4 gange så mange19). 
Og selvom de smedede gravkors ikke overalt har været lige så tal
rige som i Glud, så er der dog god grund til at mene, at de har 
været ret almindelige de fleste steder. Udryddelsen af gamle grav
minder er blot ikke alle vegne sket med lige stor grundighed, hvil
ket måske i nogen grad kan forklare, at smedejernsgravkors sy- 
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nes at optræde hyppigere på landsbykirkegårde end på købstads
kirkegårde. Som medvirkende årsager til denne forskel må sik
kert nævnes, at kirkegårdsreguleringerne har været mere omfat
tende og er begyndt tidligere i byerne end på landet, og at lands
bysmedene i konkurrencen med jernstøberierne har kunnet klare 
sig noget bedre og længere end deres fagfæller i byen. De fleste af 
de bevarede smedejernsgravkors synes da også at være lavet af 
landsbysmede, men vi er desværre kun i ganske få tilfælde i stand 
til at navngive disse mestre.

Det er kun yderst sjældent, at smeden har slået sit stempel i 
det udførte arbejde. Blandt de bevarede gravkors finder man vist
nok ikke andre med indslået smedestempel end det fra Høje Taa- 
strup (13), hvor der på nedre korsarm og i korsskæringen foruden 
årstallet 1832 findes et par firkantede stempler med bogstaverne 
TIS, hvilket sikkert må være smedens initialer20).

På Nationalmuseet findes et par omtrent ens smedejernsgrav
kors fra Karise (det yngste er gengivet på tegn. 39). De skal være 
lavet henholdsvis 1861 og 1871 af smeden Niels Olsen i Alslev 
og være rejst over et ægtepar, hvis søn, møller Anders Olsen, 
endnu levede, da korsene i 1914 indgik til museet 21).

Om korset fra Ryde kirkegård (45) meddeles der, at det er 
udført o. 1875 af smed N. Mathiesen i Taareby, Ryde sogn22).

Smedejernsgravkorset fra Spentrup (77) har meget stor lighed 
med nogle kors på kirkegården i nabosognet Gassum, og sammen 
med et af korsene herfra modtog Nationalmuseet i 1920 fra lærer 
Chr. Kjærsgaard i Gassum en oplysning om, at disse kors skulle 
være forfærdiget omkring 1840 af smeden Henrik Hansen i Gas
sum23).

Blandt landsbysmedene i Bjerge herred har Søren Knudsen, 
stifteren af Glud Museum, fundet enkelte frem, som ganske sik
kert er mestre for en del af de mange smedejernsgravkors på 
denne egn, og hvoraf nogle endnu er bevaret24). Den københavn
ske klejnsmed Otto Jørgensen, som o. 1862 kom til landsbyen 
Sønderby i Glud sogn, og som i nogle år bestyrede smedeforret
ningen der for enken efter smed Poul Jensen, menes således at 
være mester for korset fra Klakring kirkegård (91) samt flere fra
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Glud, hvoraf mindst to findes i Nationalmuseet25) og nogle i Glud 
Museum. Efter nogle års ophold i Sønderby flyttede Otto Jør
gensen til Vor herred, og det er derfor ikke så mærkeligt, at man 
på kirkegårde nord for Horsens finder en del gravkors, der ligner 
dem, man mener, han har udført i Glud, således f. eks. i Hansted 
(88), Østbirk (87) og Skanderup (85) samt i Vedslet (Ning her
red).

Otto Jørgensens efterfølger som smed i Sønderby, Mikkel Sø
rensen, død 1907 på Hjarnø,har muligvis lavet en del gravkors af 
samme form som sin forgængers. Det er således ikke usandsynligt, 
at det førnævnte kors fra Klakring (91) kan være udført af Mik
kel Sørensen i stedet for af Otto Jørgensen.

Også smeden i Aastrup, Therkel Jensen, som 1867 flyttede til 
Sønderby, menes at have lavet gravkors, der meget ligner Otto 
Jørgensens, f. eks. flere af korsene på Raarup kirkegård.

Om smedejernskorset på Hornum kirkegård (90) har Søren 
Knudsen fået oplyst, at det skal være udført af en smed i Stob- 
berup, Løsning sogn, Hatting herred, og højst sandsynligt er det 
samme smed, der er mester for et lignende kors på Hedensted 
kirkegård, muligvis også for det med disse nært beslægtede kors 
fra Raarup (92).

Endvidere kan det nævnes, at korset på Vejstrup kirkegård 
(96) skal være smedet af Johannes H. Schmidt, som formodentlig 
har været smed der i sognet, idet han er født 1839 i Grønning
hoved og død sammesteds i 191926).

At købstadssmedene også har befattet sig med at lave gravkors 
af samme slags, som vi finder på landsbykirkegårdene, kan der 
næppe være tvivl om. De få eksemplarer af smedejernsgravkors, 
som er bevaret på købstadskirkegårde (1, 2, 22 og 37 samt de i 
note 18 nævnte fra Rønne, Roskilde og Helsingør) tyder herpå, 
selv om man ikke skal afvise den mulighed, at landsbysmede kan 
have leveret gravkors til købstadsfolk. Om det nævnte kors fra 
Rønne siges dog, at det er lavet af smede i Rønne. Snirklerne med 
fuglene (vignet s. 5) samt topstykket (vignet s. 7) er udført o. 
1855—60 af en smedemester Mørch i Kalundborg.

Enkelte af de bevarede smedejernsgravkors er ifølge deres ind- 
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skrift sat over smede (bl. a. 40, 41 og 56), hvilket muligvis kan 
hænge sammen med, at vedkommende smed netop har lavet den 
slags gravminder, måske har han endog været mester for sit eget 
gravkors. Noget sådant ville svare ganske godt til, hvad man iøv- 
rigt kender fra ældre tid om folk, som sørgede for at sikre sig 
både ligtøj og ligkiste, mens de endnu levede.

Skønt vore smedejernsgravkors må siges at høre til det jævne, 
folkelige kunsthåndværk, så har det dog næppe været enhver 
smed, som har givet sig af med at fremstille dem. Det var sikkert 
kun de dygtigste, der påtog sig en sådan opgave, hvis heldige 
løsning krævede både faglig dygtighed, fantasi og skønhedssans.

På fremragende vis forstod disse jævne smede at give korsene 
en udformning, der både i helhed og i enkeltheder harmonerede 
med jernets karakter samtidig med, at korsene kom til at passe 
smukt og naturligt ind i hele kirkegårdsbilledet. Meget virknings
fulde er i så henseende de enkle, spændstige buer og de karakte
ristiske og meget dekorative snirkler, der pryder så mange af kor
sene, og som får disse til at virke lette og spinkle trods jernets 
tyngde.

Landsbysmedene har sikkert i udstrakt grad befattet sig med 
såvel klejn- som grovsmedearbejde, og det kan derfor ikke undre, 
at korsene i mange tilfælde synes at være en blanding af de to 
slags smedearbejde. Snirkler og buer, der i reglen er lavet af bånd
jern, er således på nogle kors nittet til hinanden og til korsstamme 
og navneplade, medens de på andre er sammenføjet ved svejsning. 
I nogle tilfælde er kanter og profiler omhyggeligt afglattet med 
filen, andre steder ses tydelige spor af hammerslagene.

Hvilke forbilleder har de danske smede nu haft, da de skabte 
disse gravminder? Når svendene efter udstået læretid drog »på 
valsen« til f. eks. Tyskland og Sverige, havde de rig lejlighed til 
at se smedede gravkors på kirkegårdene der, og man skulle derfor 
vente, at vore smedejernsgravkors var påvirket heraf. Det synes 
imidlertid ikke at være tilfældet. Formerne er vidt forskellige, og 
udsmykningen ligeledes. F. eks. finder man på danske gravkors 
kun i enkelte tilfælde (57—58 og 76) svage spor af den for syd
tyske kors så karakteristiske udsmykning med figurer og løv- 
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A. Smedejernsgravkors fra Bayern.
1. halvdel af det 19. årh.

(tegn, efter J. Ringler: 
Schmiedeeiserne Grabkreuze, s. 81).

B. Smedejernsgravkors fra Ekshärads 
socken 1843.

(fot. efter Johnsson & Hellner: 
Smiddajärnskors, s. 45)

værk, udhamret eller udklippet af tyndt pladejern (se fig. A). Li
geså udpræget synes forskellen at være mellem danske og svenske 
smedejernskors. Typisk for de sidstnævnte er de mange kors
arme og det hængende »løv« (se fig. B); begge dele er ganske 
ukendte på danske kors. Man vil heller ikke på sydtyske og sven
ske smedejernskors finde indskriftsplader af tilsvarende form og 
størrelse som på de danske. Kun i Nordtyskland (Mecklenburg— 
Strelitz)27) og i Skaane28) synes der at være smedejernskors, som 
i visse enkeltheder, f. eks. de hjerteformede buer og indskriftspla- 
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deines form og størrelse, har nogen lighed med danske kors, men 
ligheden er dog så ringe, at man med fuld ret kan hævde de dan
ske smedes uafhængighed af udenlandske forbilleder på dette 
område. Langt snarere har vore smede lånt træk fra hjemligt sme
dearbejde, f. eks. fra byernes talrige smedede skiltearme, fra slot
tenes og herregårdenes smedejernsporte og fra kirkernes pragt
fulde smedejernslysekroner og gravgitre.

Disse arbejder, der for en stor del stammer fra det 17. og 18. 
århundrede og hører til det bedste indenfor dansk smedekunst, 
har i høj grad præget senere tiders dekorative smedearbejde, og 
vore smedejernskors er da også for de flestes vedkommende i en
kelthederne stærkt præget af renæssancens og den tidlige baroks 
stilformer. I nogle tilfælde (f. eks. korsene 15—16, 45 og 83) har 
smedene lånt træk fra deres samtids gravkors af træ, der for
trinsvis er præget af empiretidens stilformer29). Taget som hel
hed må korsene dog i overvejende grad siges at være præget af 
nyklassicismen, hvilket navnlig hænger sammen med, at ind
skriftspladerne i nyklassisk form dominerer korsene stærkt.

Nogen egentlig kopiering er der imidlertid ikke tale om. I alle 
tilfælde er de enkelte lånte træk på overlegen måde omarbejdet 
og nøje tilpasset efter det tilsigtede formål.

Selvom materialet og de primitive redskaber, der i form og an
tal omtrent var de samme som i den senere middelalder, i høj grad 
var bestemmende for korsenes kunstneriske udformning, så havde 
personlig dygtighed, fantasi og sans for æstetisk virkning allige
vel et vidt spillerum, som de gamle smede fuldtud forstod at ud
nytte. De var af samme skole som renæssancetidens store kunst
smede, »de var poetiske — de digtede, mens de svang hamme
ren« 30).

Den foreliggende samling tegninger af smedede gravkors kan 
til en vis grad vise os, hvor rigt varieret udformningen af den 
slags gravminder har været, men da den kun omfatter en ringe 
brøkdel af de i tidens løb fremstillede smedejernskors, er dens op
lysninger om typer og variationer selvfølgelig meget fragmenta
riske, og de må tages med alt muligt forbehold, navnlig når talen 
er om at give et helhedsbillede af disse folkelige gravminder31).
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Selvom den enkelte smed måske ændrede lidt i udformnin
gen af sine kors, så var de fleste af hans kors vel nok i hoved
træk hinanden ret lig. En bestemt type af smedejernskors kan 
altså være skabt af en enkelt smed og måske kun fremstillet af 
ham; men som regel har smedene i de enkelte egne efterlignet 
hinandens arbejde, og på den måde kan de særlige egnstyper af 
smedejernskors være opstået.

Ud fra de her foreliggende tegninger skal i det følgende gives 
enkelte eksempler på sådanne egnstyper.

Den samme særprægede udformning af snirklerne på to grav
kors fra Holbækegnen (17—18) kan således tyde på et vist slægt
skab, men de er dog næppe lavet af samme smed, da grundformen 
i de to kors er ret forskellig.

Derimod ligner et par kors fra Ramsø herred (15—16) hinan
den så stærkt i grundformen, at de meget vel kan være lavet af 
samme smed, men ligheden kan dog også skyldes, at de hører til 
en bestemt egnstype, og derfor kan have hver sin mester. Det 
samme gælder et par kors fra Alsted herred (22—23).

En række kors fra Sorø amt hører sikkert til en omkring Sorø 
ret almindelig egnstype (26—27, 29 og 33—34), heraf er de to 
første måske lavet af én smed, medens en anden har lavet de tre 
sidste.

Karakteristisk for en del smedejernskors (41—44) fra Tybjerg 
herred er den særlige udformning af de nederste snirkelpar, hvil
ket har sin årsag i, at korsene skal passe til den for disse egne ret 
almindelige gravform: tuegraven. I et enkelt tilfælde (41) har 
smeden endog udført den cirkulære gravramme i forbindelse med 
korset. Også her er et par af korsene (43—44) måske lavet af 
samme smed.

Blandt de lollandske smedejernskors kan der ligeledes udskil
les et par egnstyper (47—48 og 49, 51), men om de hver for sig 
skyldes en eller to smede, kan vanskeligt afgøres.

I Nordvestfyn finder man derimod en udpræget egnstype af 
gravkors, som næppe kan være lavet af en enkelt smed. Til disse 
kors (52—54) må vel også henregnes et lignende fra Dreslette 
(60). En særlig type danner de to lidt tysk påvirkede kors fra
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Båg herred (57—58), ligesom et par kors fra Krarup (65—66) 
sikkert repræsenterer en speciel sydfynsk type af smedejerns
kors.

De 4 ret ens kors fra Mors (70—73) er sandsynligvis udført af 
en og samme smed. Hovedkorsets tværarme mangler på nr. 71.

Spentrupkorset (77) repræsenterer en der på egnen ret alminde
lig type, hvis kors måske alle er lavet af en smed i Gassum (se 
s. 13). De to ret ensartede kors fra Hvilsager og Lime (79—80) 
er sikkert begge lavet af en og samme smed der på egnen.

En tidligere omtalt type af smedejernskors, den sydøstjyske 
eller Gludtypen, som den snarere bør kaldes efter dens sandsyn
lige udspring, er vel nok den talrigste og mest udbredte af alle 
kendte egnstyper, og de mange kors (85, 87—88 og 90—93) er 
ganske givet ikke en enkelt smeds arbejde.

Også omkring Tønder synes der at have været en sådan spe
ciel egnstype af smedejernskors (98—100).

Den store lighed mellem de tre kors fra Sdr. Bjært (95), Grene 
(97) og Brenderup (55) er næppe helt tilfældig. Er de mon lavet 
af en smed, der har holdt flyttedag et par gange, eller skyldes et 
par af dem snarere, at en smed et af stederne har haft et par 
svende, der senere som landsbysmede de andre steder har efter
lignet deres tidligere mesters arbejde? Som noget særegent for 
disse tre kors må nævnes, at indskriftspladerne består af skiffer, 
medens de på alle andre smedejernskors er lavet af pladejern.

I enkelte tilfælde synes man at have givet gravmindet en form, 
der på symbolsk vis har skullet karakterisere den afdødes erhverv. 
Det gælder således det ankerformede kors (2) over færgemand 
Lars Bache i Helsingør. På tilsvarende måde er det hesteskofor
mede kors med de to småkors over et hjerte (61) måske sat over 
et smedepar, et par andre kors, det lyreformede (69) og det node- 
pultlignende (81) er muligvis rejst over et par landsbyspillemænd, 
og korset med bogen (18) over en lærer. Bogen kan dog også 
tænkes at skulle symbolisere den »livets bog«, hvori den afdødes 
levnedsløb er optegnet. De små smedejemsflag (64) har været at 
finde på flere sydfynske veterangrave, et symbol på den afdødes 
kamp for fædrelandet.
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Det er ellers mest i korsenes detailudsmykning, at smedene ved 
hjælp af enkle og almen velkendte symboler forsøger at give ud
tryk for de efterlevendes følelser overfor den afdøde, eller for 
dennes tidligere liv og færden og indstilling overfor tilværelsen 
her og hinsides 32).

Det mest anvendte symbol på gravminderne er uden tvivl kor
set, der jo er et kristustegn og et tegn på tro og sejr. Det kan ind
gå som et led i selve gravmindets grundform. På de danske sme
dejernsgravmæler optræder det dog oftest blot som en detail. 
Hyppigst danner det gravmælets topfigur, men det kan også ind
gå som et led i fladeudsmykningen, som det er tilfældet på top
stykket af den førnævnte type gravmæler fra Bjerge herred.

Som symbol på sejren eller troen på denne ved Kristi hjælp kan 
man også finde anvendt en palmebladsdekoration (1) eller en 
krans (76), og de forekommende blomsterrosetter er ligesom kor
set et symbol på Kristus og troen.

På en del kors er topstykket formet som en vase af græsk type, 
det skal måske være salvekrukken, symbolet på indvielsen til det 
evige liv, samme betydning har vel også olieflaskerne (1). Hvis 
vasen derimod er til røgelse, skal den symbolisere de helliges 
bønner.

Enkelte topstykker har form som en romersk lampe, symbolet 
på årvågenhed, flid og bøn. På et af korsene (12) er lampens 
hanke formet som slanger, klogskabens symbol. Små kerter og lys 
(6) har vel samme betydning som lampen, en formaning til at 
våge og bede i tro på lyset fra det høje.

Et ofte benyttet symbol er hjertelignende figurer, der skal være 
udtryk for kærligheden mellem menneskene indbyrdes og mellem 
dem og den himmelske verden. Indskriftspladerne er tit hjerte
formede, og på en eller anden måde indgår der en hjertelignende 
figur i korsets form, bl. a. kan snirklerne ved deres symmetriske 
anbringelse danne en sådan. Hjerteformen giver de danske sme
dejernskors et særlig inderligt og følelsesbetonet præg.

Duer, som findes på flere af korsene, er ligeledes et symbol på 
den menneskelige kærlighed, men kan også være et symbol på 
helligånden.
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De to hænder og hjertet på det ret særprægede kors fra Hvils
ager (78) skal måske symbolisere venskabet, idet højre hånd sy
nes at hvile eller pege på hjertet.

På mange af korsene findes to hænder, der veksler håndtryk, 
et symbol på trofasthed og samhørighed, Guds hjælpende hånd, 
som rækkes mennesket i nødens stund.

Gravminderne af Gludtypen har i reglen på topstykket anbragt 
kors, anker og hjerte, de velkendte symboler for tro, håb og kær
lighed. På de samme kors findes en timeglasformet figur, det al
mindeligt anvendte symbol på forkrænkeligheden og endelighe
den i modsætning til evigheden. De store istaplignende nagle
spidser på disse kors skal måske symbolisere dødens og gravens 
kulde. Sommerfuglen, der findes på enkelte af denne types kors, 
og på et fra Lyngby (11), er et symbol på den ved døden frigjorte 
menneskesjæl.

De løvformede og som sørgepilens grene nedhængende snirk
ler på et par kors fra Holbækegnen (17—18) er et meget enkelt, 
men smukt symbol på sorgen over den døde.

En del kors har blomsterformede prydelser, bl. a. liljer, symbo
let på renhed og uskyldighed. Disse blomster er i nogle tilfæl
de knopformede, i andre udfoldede eller endog afblomstrede, 
og det skal måske symbolisere, i hvilken alder vedkommende 
menneske er død.

Foruden den smedede udsmykning har korsene som regel haft 
en malet dekoration. Ofte har korset været hvidmalet, medens de 
forskellige udsmykkende detailler var forgyldte, hvilket f. eks. 
er tilfældet med korset fra Østofte (51).

Gravmælerne af Gludtypen har vistnok været malet sorte med 
en hvidmalet indskriftsplade og forgyldte rosetter, kors, ankere, 
hænder, naglespidser og timeglas. Indskriften var sortmalet med 
en grøn grenranke omkring33). I dag har de fleste af korsene in
tet eller kun ringe spor af den oprindelig malede dekoration. 
Indskriften har vel i reglen været temmelig ordinær, som det 
fremgår af de eksempler, de foreliggende tegninger giver. På et af 
korsene (19) har indskriftspladen dog en ret interessant dekora
tion, der tydelig nok er inspireret af de kalligraferede og tegnede
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gravminder, som tidligere i stort tal indrammet har hængt i hjem
mene, navnlig på landet.

Fodstykket på de fleste smedejernsgravkors har været en til
hugget sten, i enkelte tilfælde har korset dog været fastgjort i en 
træbjælke. På de bevarede kors er fodstykket imidlertid oftest 
knækket af, så man ikke helt bestemt kan sige, hvorledes dette 
har været. En del af disse sten fra smedejemskors kan man 
undertiden nu finde indsat i eller henkastet ved kirkegårdsdi
gerne 34).

Tiden er faret hårdt frem mod de gamle smedejernsgravkors, 
der med fuld ret kan betragtes som et typisk udtryk for den 
kunstneriske kultur, der i sidste halvdel af det 19. århundrede 
fandtes blandt bønder og jævne borgere, og det må i høj grad 
beklages, at man ikke i tide og med større held har kunnet bevare 
en talrig repræsentation af disse karakteristiske og meget smukke 
danske gravminder.

I håb om, at denne lille bog må opmuntre folk til at værne om 
den sidste rest af vore smedejernskors, bringer jeg foreningen 
»Danmarks Folkeminder« en hjertelig tak, fordi den har mulig
gjort bogens udgivelse.

Som tilsyn ved udgivelsen har virket magister Hugo Matthies
sen, overinspektør v. Nationalmuseet Kai C. Uldall og arkivar 
Hans Ellekilde, der alle takkes for kritik, oplysninger og rettelser.

Endvidere takker jeg museumsinspektør, magister Chr. Axel 
Jensen for værdifuld støtte og vejledning under arbejdet.

Kolleger ved Dansk Folkemuseum takker jeg for adskillige 
oplysninger om såvel forsvundne som endnu eksisterende smede
jernskors.

En særlig tak til tegneren Aage Jørgensen for godt og venligt 
samarbejde.
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der et kors på Melby kirkegård (Strø herred). — Ligeledes et par sme
dejernskors fra Set. Ibs kirkegård i Roskilde (findes nu i Roskilde Mu
seum) samt i Køge museum et smedet kors med ukendt hjemsted. — Et 
stort smedejernskors over kleinsmedemester Daniel Lundsten, d. 1828, 
står endnu på Helsingør kirkegård (medd. af cand. mag. P. Michelsen). 
På Egen kirkegård (Als) findes 4—5 smedede gravkors, der har nogen 
lighed med tegn. 106 (medd. af stud. mag. B. Stoklund).

19) S. Knudsen: Om de gamle haandsmedede Gravkors i Bjerre Herred. 
Vejle Amts Aarbøger. 1919, s. 104.

20) Nationalmuseets 3. afd., mus. nr. 1947/44.
21) Nationalmuseets 3. afd., mus. nr. 1948/44 og 1949/44.
22) For denne oplysning takker jeg lederen af Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 

hr. adjunkt Sv. Laursen, Maribo.
23) Nationalmuseets 3. afd., mus. nr. 661/20.
24) S. Knudsen: Om de gamle haandsmedede Gravkors i Bjerre Herred. 

Vejle Amts Aarbøger. 1919, s. 82—107, fra hvilken afhandling oplysnin
gerne om de i det følgende nævnte kors fra Bjerge herred stammer.

25) Nationalmuseets 3. afd., mus. nr. 1978/44 og 1993/44.
26) Ifølge et notat af tegneren Aage Jørgensen.
27) Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Freistaates Mecklenburg—Stre- 

litz. I. Stargard II. Neubrandenburg 1925, s. 86, 89, 123, 157 og 392.
28) S. Ambrosiani och H. Wadsjö: Kyrkogårdskonst. Stockholm 1918, s. 

68—69.
29) Snedkerkunsten synes dengang at have været lige så stærkt påvirket af 

empiretiden, som smedekunsten var det af renæssancetiden.
30) S. Knudsen: Om de gamle haandsmedede Gravkors i Bjerre Herred. 

Vejle Amts Aarbøger. 1919, s. 88.
31) Nationalmuseets 3. afd. vil derfor være taknemmelig for alle oplysnin

ger om danske smedejernsgravkors.
32) Ved tydningen af de på smedejernskorsene forekommende symboler er 

bl. a. benyttet følgende værker: A. Sahlstedt: Sinnebildskonsten. Stock
holm 1758. — Allgem. nützl. Sinnbild-Kunst. Nürnberg 1800. — K. W.
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Ramler: Allegorisk Haandbog, overs, af C. P. Hansen, 2. opl. Køben
havn 1820. — H. R. Fabricius: Dansk Kirkekunst. K. 1941.

33) S. Knudsen: Om de gamle haandsmedede Gravkors i Bjerre Herred. 
Vejle Amts Aarbøger. 1919, s. 100.

34) Fra Gurreby (Lollands sdr. herred) kendes et eksempel herpå (medd. 
af Sv. Laursen, Maribo).

OPLYSNINGER TIL TEGNINGERNE
35) For redningen af 7 sømænd fra et forlist skib på Københavns Red 3/n 

1801 afslog han den udlovede belønning på 100 rdl. med ordene: »Jeg 
redder ikke mennesker for penge«. Grossererselskabet i København 
skænkede ham til minde om denne dåd en sølvkande, på hvis låg et 
anker var anbragt. (Den helsingørske Færgemand Lars Bache. Memo
irer og Breve II, K. 1905, s. 112, jfr. s. 187 (begravelsen).

36) Gravkorset er malet i nyere tid og har indskriften: Peder Mikkelsens 
Familie-Gravsted — Melløse.

37) Et smedejernskors meget lig dette fandtes 1922 på Farum kirkegård.
38) På pladens anden side står: Denne Indskrift er et Minde om Johannes 

Henriksens Søn af Søster Svendstrup Anders Johansen. Født den 26. 
Juli 1839 og død den 12. Juni 1865. Og Begrædt af hans dybtsørgende 
Fader og Moder og hans 5 Sødskende som stedse mindes hans haarde 
Lidelser. Fred være med hans Støv.

39) I Herman Madsens artikel: De gamle smedede Gravmæler. (Vore Kirke- 
gaarde, årg. 11, 1935, s. 59) findes afbilledet et lignende gravkors (må
ske det samme) med indskriften: MALER DANIELSEN’s FAMILIE
GRAVSTED.

40) Et smedejernsgravkors af samme type har tegneren fundet på Boes- 
lunde kirkegård (Slagelse herred).

41) Sortmalet indskriftsplade, hvorpå med gul kursivskrift: Her hviler Stø
vet af smed H. P. Christensen af Herlufmagle. Født d......... Marts 17 ... 
Død d. 15. Juni 1860. Og Hustru Frederikke Nielsdatter, født d. 4. 
Novem .... Død d. 9. Januar 1876. Under denne indskrift er der spor 
af en ældre versalindskrift: HER HVILER.

42) På Rislev kirkegård findes flere monumenter af smedejern fra tiden o. 
1850 og senere (Danmarks Kirker. Præstø Amt, s. 647).

43) Der findes på Stiftsmuseet i Maribo yderligere et kors af denne type, 
også fra Stokkemarke. Mus. nr. 16963.

43 a) Lignende kors findes endnu på Stokkemarke kirkegård, (medd. af Sv. 
Laursen, Maribo).

44) I Vore Kirkegaarde, 6. årg., 1929—30, s. 29 findes et fotografi af et lig
nende smedejernsgravkors på Skamby kirkegård. Der har sikkert været 
flere af den slags på denne kirkegård.
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45) Tegneren har oplyst, at der på et familiegravsted på Brenderup kirke
gård findes tre smedejernskors af denne type.

46) Lærer H. C. Frydendahl, Krarup pr. Espe har meddelt, at han har set de 
små jernflag på kirkegårdene i Ulbølle og V. Skeminge (Salling herred), 
det sidste sted på grave fra 1909 og 1910. (Brev til Aage Jørgensen, 
V4 1940).

47) I Nationalmuseets 3. afd. findes et meget lignende smedejernskors (mus. 
nr. 1953/44), indsendt af lærer Frydendahl, Krarup pr. Espe. Der har 
været flere af den slags kors på Krarup kirkegård.

48) Korset har en gulmalet indskrift: Gaardmand Iacob Nielsen, f. i Trolle- 
borg 1792, d. i Nilleborg 10/ö 1878, .... Katrine Kristensdatter, f. i 
Hundtofte .... d. i Nilleborg V3 1878. Fred med Eders Støv. På 
pladens anden side står verset: Til min Fader hjem jeg gaar / der er 
Hvilen sød og rolig / og jeg ved det vist, der staar I ogsaa mig beredt 
en Bolig; I hør mit Støv, tag min Aand, / Herre Jesu i din Haand 1

49) Et tilsvarende smedejernskors fra Lødderup kirkegård findes nu i Mors
lands historiske Museum, (jfr. Danmarks Kirker, Thisted Amt, s. 792).

50) På korsets plade er der svage spor af en oliemalet indskrift i kursiv og 
for navnets vedkommende i fraktur: .... Maren Esbensen .... født i 
Fiallerslev den .... December.(død) den .. Januar 1877 (eller 
1871). Forneden synes at være malet et hjerte med en nagle igennem.

51) Lignende kors har tegneren også fundet på Asmild kirkegård (Nørlyng 
herred).

52) 3 af lignende type findes på Gassum kirkegård (Nørhald herred). (Medd. 
af forfatteren Erik Horskjær).

53) Indskriften skal være: Minde over Kirsten Jensdatter. Født i Gram 11. 
Maj 1802, d. smst. 1869 .... gift med Søren Olesen .. 1840 i Gram .... 
Hisset..Morten Hansen. Fred med dit Støv. (S. Knudsen: Om 
de gamle haandsmedede Gravkors i Bjerre Herred. Vejle Amts Aarbøger. 
1919, s. 103.

54) På bagsiden af indskriftspladen står: Skjønt du gik bort, vi ej skal glem
me, / Hvad du for os i Livet var. / Nu er du hos din Frelser hjemme / 
Har glemt hvad Møje her Du bar. / Farvel, Hvil sødt i Jesu Navn, I 
Vi sees igjen i Himlens Havn. (S. Knudsens nævnte artikel i Vejle Amts 
Aarbøger, 1919, s. 107).

55) Der findes mindst to af denne type kors i Glud Museum.
56) Korset er rejst over en Mette Poulsen, f. 1862, d. 1890.
57) Flere af denne type smedejernskors findes på kirkegården i Nr. Løgum.
58) Indskriftspladen mangler på disse kors.
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1. Assistens kirkegård, København. Højde 1,57 m.
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2. Helsingør 1908. Rejst til minde om færgemand Lars Bache, 
f. 1771, d. 1809 og begravet i Lyderslev35).
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3. Asminderød, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg Amt. 
Højde 1,50 m.
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4. Karlebo. Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt. 
Højde 1,43 m.
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5. Søborg. Holbo herred, Frederiksborg amt. 
(Efter tegning af arkitekt Rasmus Jensen, 1893).
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6. Lille Lyngby. Strø herred, Frederiksborg amt. Højde 1,50 m36). 
(Nu i Dansk Folkemuseum, nr. 218/22).
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7. Gerlev. Horns herred, Frederiksborg amt. 1879.
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8. Selsø. Horns herred, Frederiksborg amt. 
Højde 1,26 m.
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9. Ferslev. Horns herred, Frederiksborg amt. 
Højde 1,27 m.
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10. Lyngby. Sokkelund herred, Københavns amt. 
Højde 1,30 m.
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11. Lyngby. Sokkelund herred, Københavns amt. 1854. 
Højde 1,23 m 37).
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12. Herstedvester. Smørum herred, Københavns amt. 
Højde 1,53 m.
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13. Høje Taastrup. Smørum herred, Københavns amt. 1832. Højde 1,06 m. 
(Nu i Dansk Folkemuseum, nr. 1947/44).
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14. Kirke Syv. Ramsø herred, Københavns amt. 
Højde 0,90 m.
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15. Daastrup. Ramsø herred, Københavns amt. 1865. 
Højde 0,96 m38).
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16. Nørre Dalby. Ramsø herred, Københavns amt. 
Højde 0,95 m.
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17. Tølløse (?). Merløse herred, Holbæk amt. 1879. Højde 1,48 m. 
(Nu i Holbæk Museum).
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18. Soderup (?). Merløse herred, Holbæk amt. Højde 1,09 m. 
(Nu i Holbæk Museum).
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19. Soderup. Merløse herred, Holbæk amt. 1861.
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20. Raklev. Arts herred, Holbæk amt. 1894. Højde 1,80 m. 
(Nu i Kalundborg Museum, nr. 4312).
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21. Odden. Ods herred, Holbæk amt. 
Højde 1,50 m.

49



22. Sorø gi. kirkegård. 
Højde 1,31 m.
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23. Pedersborg. Alsted herred, Sorø amt 
Højde 1,69 m.
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24. Pedersborg. Alsted herred, Sorø amt. 
Højde 1,11 m.
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25. Pedersborg. Alsted herred, Sorø amt. 
Højde 1,26 m.
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26. Pedersborg. Alsted herred, Sorø amt. 
Højde 1,43 m.
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27. Pedersborg. Alsted herred, Sorø amt. 
Højde 1,47 m.
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28. Pedersborg. Alsted herred, Sorø amt.
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29. Lynge. Alsted herred, Sorø amt. 
Højde 1,07 m.
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30. Slaglille. Alsted herred, Sorø amt. 
Højde 1,10 m.
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31. Munkebjergby. Alsted herred, Sorø amt. 
Højde 1,17 m39).
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32. Munkebjergby. Alsted herred, Sorø amt40).
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33. Vemmelev. Slagelse herred, Sorø amt. 1875. Højde 1,30 m. 
(Nu i Dansk Folkemuseum, nr. 1950/44).
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34. Herlufsholm. Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt. 
Højde 0,85 m.
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35. Herlufsholm. Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt. 
Højde 1,45 m.
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36. Herlufsholm. Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt. 
Højde 1,56 m.
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37. Næstved. 1865. Højde 1,15 m.
(Nu i Næstved Museum, u. nr.).
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38. Strøby. Stevns herred, Præstø amt. 
Højde 1,40 m.
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39. Karise. Fakse herred, Præstø amt. 1871. Højde 1,23 m. 
(Nu i Dansk Folkemuseum, nr. 1949/44).
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40. Herlufmagie, Tybjerg herred, Præstø amt. 1860. Højde 1,30 m 41). 
(Nu i Dansk Folkemuseum, nr. 162/21).
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41. Herlufmagle. Tybjerg herred, Præstø amt. Højde 1,21 m. 
(Nu i Dansk Folkemuseum, nr. 161/21).
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42. Rislev. Tybjerg herred, Præstø amt.
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43. Rislev. Tybjerg herred, Præstø amt. 12)
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44. Rislev. Tybjerg herred, Præstø amt.
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45. Ryde. Lollands sønder herred, Maribo amt. Ca. 1875. Højde 1,50 m. 
(Nu i Stiftsmuseet, Maribo, nr. 17170).
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46. Stokkemarke. Lollands sønder herred, Maribo amt. Højde 1,03 m. 
(Nu i Stiftsmuseet, Maribo, nr. 16967).
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47. Stokkemarke. Lollands sønder herred, Maribo amt. Højde 1,23 m. 
(Nu i Stiftsmuseet, Maribo, nr. 16962).
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48. Stokkemarke. Lollands sønder herred, Maribo amt. Højde 1,12 m43).
(Nu i Stiftsmuseet, Maribo, nr. 16965).

76



49. Stokkemarke. Lollands sønder herred, Maribo amt. Højde 1,10 m.
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50. Errindlev, Fuglse herred, Maribo amt. 
Højde 1,19 m.
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51. Østofte. Fuglse herred, Maribo amt. Højde 1,09 m. 
(Nu i Siiftsmuseet, Maribo, nr. 23213).
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52. Skovby (?). Skovby herred, Odense amt. Højde 1,53 m. 
(Nu i Nordfyns Museum, Bogense).
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53. Rørup. Vends herred, Odense amt. Højde 1,45 m 44). 
(Nu i Fyns Stiftsmuseum, Odense).
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54. Brenderup. Vends herred, Odense amt. 
Højde 1,23 m.
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55. Brenderup. Vends herred, Odense amt. 
Højde 1,34 m.45)
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56. Kirke Søby. Baag herred, Odense amt. 
(Efter skitse af lærer Frode Lund).
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57. Turup. Baag herred, Odense amt. 
(Efter skitse af lærer Frode Lund).
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58. Køng. Baag herred, Odense amt.
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59. Flemløse. Baag herred, Odense amt.
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60. Dreslette. Baag herred, Odense amt Højde 1,34 m. 
(Nu i Fyns Stiftsmuseum, Odense).
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61. Skaarup. Sunds herred, Svendborg amt. Højde 1,07 m. 
(Nu i Svendborg Museum).
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62. Kirkeby. Sunds herred, Svendborg amt. Højde 1,14 m. 
(Nu i Svendborg Museum).
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63. Diernisse. Salling herred, Svendborg amt. Højde 1,18 m. 
(Nu i Svendborg Museum).
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64. Diernisse. Salling herred, Svendborg amt. 1864 (?). 
Højde 0,85 m«)
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65. Krarup. Salling herred, Svendborg amt. 1869 (?). 
Højde 1,39 m.«)
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66. Krarup. Salling herred, Svendborg amt. 1875 (?). 
Højde 1,32 m.
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67. Krarup. Salling herred, Svendborg amt. 1878. Højde 1,27 m 48). 
(Nu i Dansk Folkemuseum, nr. 404/30).
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68. Frørup. Vinding herred, Svendborg amt. 
(Efter skitse af lærer Frode Lund).
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69. Rise. Ærø herred, Svendborg amt.
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70. Mollerup. Mors sønder herred, Thisted amt49). 
(Efter skitse af forfatter Erik Horskjær).
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71. Tæbring. Mors sønder herred, Thisted amt. 1871 (?) Højde 1,14m50). 
(Nu i Dansk Folkemuseum, nr. 1977/44').
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72. Outrup. Mors sønder herred, Thisted amt. Højde 1,17 m. 
(Efter skitse af arkitekt C. G. Schultz).
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73. Outrup. Mors sønder herred, Thisted amt. Højde 1,11 m.
(Nu i Morslands Museum, Nykøbing M. Efter skitse af magister E. Moltke).
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74. Hjermind. Middelsom herred, Viborg amt. Højde 1,10 m51)- 
(Nu på Landbohøjskolen).
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75. Almind. Lysgaard herred, Viborg amt.
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76. Sinding. Hids herred, Viborg amt.
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77. Spentrup. Nørhald herred, Randers amt. 
Højde 1,16 m.62)
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78. Hvilsager. Sønderhald herred, Randers amt. Højde 1,27 m. 
(Nu i Dansk Folkemuseum, nr. 1952/44).
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79. Hvilsager. Sønderhald herred, Randers amt. Højde 1,27 m. 
(Nu i Dansk Folkemuseum, nr. 1951/44).
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80. Lime. Sønderhald herred, Randers amt. 
Højde 1,40 m.
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81. Aalsø. Sønder Dyrs herred, Randers amt. 
(Efter skitse af magister Chr. Axel Jensen).
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82. Aalsø. Sønder Dyrs herred, Randers amt. 
(Efter skitse af magister Chr. Axel Jensen).
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83. Feldballe. Sønder Dyrs herred, Randers amt.
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84. Egaa. Øster Lisbjerg herred, Randers amt. 
Højde 1,45 m.
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85. Skanderup. Gern herred, Skanderborg amt. 
Højde 1,26 m.
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86. Nørre Snede. Vrads herred, Skanderborg amt. 
(Efter skitse af lærer Frode Lund).
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87. Østbirk. Vor herred, Skanderborg amt. 
Højde 1,17 m.
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88. Hansted. Vor herred, Skanderborg amt. 
Højde 1,17 m.
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89. Hansted. Vor herred, Skanderborg amt. Højde 1,24 m. 
(Nu i Glud Museum).
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90. Hornum. Bjerge herred, Vejle amt. 
Højde 1,29 m.
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91. Klakring. Bjerge herred, Vejle amt Højde 1,19 m. 
(Nu i Glud Museum).
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92. Raarup. Bjerge herred, Vejle amt. 1869. Højde 1,29 m53). 
(Nu i Glud Museum).
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93. Glud. Bjerge herred, Vejle amt. 1863. Højde 1,33 m.54) 
(Nu i Glud Museum).
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94. Glud. Bjerge herred, Vejle amt. ca. 1860. Højde 1,06 m55)« 
(Nu i Glud Museum).
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95. Sønder Bjært. Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt. 
Højde 1,35 m.
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96. Vejstrup. Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt. 1878. 
Højde 1,05 m.
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97. Grene gi. kirkegård. Slavs herred, Ribe amt. Ca. 1890. 
Højde 1,32 m.»)
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98. Visby. Tønder herred og amt. 
(Efter skitse af lærer Frode Lund).
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99. Visby. Tønder herred og amt. 
(Efter skitse af lærer Frode Lund).
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100. Visby. Tønder herred og amt. 
(Efter skitse af lærer Frode Lund).
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101. Løgumkloster. Lø herred, Tønder amt. 
(Efter skitse af lærer Frode Lund).
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102. Burkal. Slogs herred, Tønder amt. Højde 1,25 m57). 
(Nu i Aabenraa Museum).
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103. Øster Løgum. Sønder Rangstrup herred, Aabenraa amt. 
Højde 1,34 m.58)
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104. Øster Løgum. Sønder Rangstrup herred, Aabenraa amt. 
Højde 1,08 m.
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105. Uge. Lundtoft-Vis herred, Aabenraa amt. 
Højde 1,16 m.
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106. Als. Sønderborg amt. Højde 1,23 m58). 
(Nu i Aabenraa Museum).
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