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MINDETALE

DET KGL. NORDISKE 0LD8KEIFTSELSKABS

VIOE-PRÆSIDENT FRA 1865 TIL 1885,

KAMMERHERRE, MUSEUMSDIRECTEUR, DR. PHIL.

J. J. A. WORSAAE,
STORKORS AF DANNEBROG, D. M.

MED SÆRLIGT HENSYN TIL HANS BETYDNING EOR NORDENS ARCHÆOLOGI,

HOLDT I SELSKABETS MØDE D. 7. NOVEMBER 1885

AF

DETS SECRETAIR,

Dr. PHIL. SOPHUS MULLER.





Uer er allerede forløbet Maaneder, siden Budskabet

€m Kmbr. Worsaaes Død d. 15. August hastig bredtes

over Landet, og Tiden har lært os at forstaa, hvad Ingen
strax kunde tro, at virkelig denne livsfriske Mand, som

stod i sin fulde Kraft, saa brat havde maattet forlade sin

store Virksomhed. Men Følelsen af Tabet er ikke herved

blevet svækket, og særlig iaften maa Savnet træde frem

med ny Styrke, idet vi for første Gang ere samlede, uden

at Selskabets Vice-Præcident, som aldrig svigtede os, ind-

tager sin vante Plads.

Det er idag just 20 Aar, siden Kmhr. Worsaae

paa dette Sted holdt Mindetalen over sin Forgænger. Han
havde kort forud gjennemført den betydelige Forandring i

vore Love, hvorved Selskabet fik sin nuværende Ordning,

og herefter har han i den lange Aarrække fast og sikkert

styret fremad i det nye Spor. Selskabets Virksomhed havde

bestandig Kmhr. Worsaaes fulde Interesse; han var dets

Midtpunkt, og ham tilkommer for en væsenlig Del Æren

for, hvad der er udrettet. Ved talrige Afhandlinger berigede

Worsaae Selskabets Skrifter, og Resultaterne af hans

Studier meddeltes først i dets Møder; men endnu mere bi-

drog han ved sin hele Personlighed til at give vore Sammen-
komster det rette Præg og en ganske særlig Tiltrækning.

Dybt maatte derfor Kmhr. Worsaaes Død ramme dette

Selskab; stærkt og længe vil han her blive savnet, og for

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. ^
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bestandig vil Worsaaes Navn være nøie knyttet til

et tyveaarigt Afsnit af det Kgl. Nordiske Oldskriftsel-

skabs Liv.

Men i Worsaae mistede vi langt mere end dette Sel-

skabs Vice-Præcident. Det var jo en af Landets første

Mænd, som gik bort, en af dem, hvis Ord høres, og hvis

Handling kjendes
— han var en Fører og Leder for en

stor Kreds af almene Interesser. Og saaledes er det, at

Worsaae først og fremmest vil blive savnet, og det maaske

stærkere her end noget andet Sted; thi de Interesser, som

Selskabet omfatter, vare hans Livssag, og de Seire, han

tilkæmpede sig, dem vandt han ogsaa for os.

Det er en Fører, vi have tabt; og saaledes vil jeg

minde om Worsaae iaften ved at skildre hans Livs Virk-

somhed, ikke i al Almindelighed, med skjønne Ord og med

den varme Følelse, som gjærne gav sig Luft, men med Hen-

syn til de enkelte Hovedtræk og fra et rent videnskabeligt

Synspunkt. Thi vi kunne ikke rettere hædre Worsaaes
Minde end ved saaledes skarpt og nøie at undersøge, hvori

hans Betydning egentlig ligger, og hvad han virkelig har

udrettet, dels som Forsker, dels for vore archæologiske

Institutioner. Kun maa jeg paa Forhaand, overfor en saa

omfattende og saa nylig afsluttet Virksomhed, give Af-

kald paa at fremdrage alt, som sikkert fortjente det, og

ligeledes staar jeg Kmhr. Worsaae og hans Liv for nær

til, at jeg skulde forsøge paa at forelægge en egentlig kritisk

Bedømmelse.

Vender jeg mig først til Kmhr. Worsaaes videnskabe-

lige Virksomhed, som har den største Betydning for dette

Selskab, da ligger det nær at ordne Undersøgelsen efter de

forskjellige Dele, hvori det hele videnskabelige Arbeide

falder. Jeg beder Dem med mig først rette Opmærksom-
heden paa Worsaaes Forhold til det archæologiske Mate-

riale, til dettes Tilveiebringelse og Bevaring; derefter ville
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vi betragte hans særlige Iagttagelses- og Undersøgelsesmaade

og endelig se, hvorledes han har fremmet Videnskabens Maal.

Det er i vore Dage almindelig erkjendt, at Archæologen

selv maa lede og personlig følge Gravninger efter Oldsager,

dels for at alt kan blive fremdraget og forsigtig optaget,

dels og fornemmelig for at der kan gjøres alle nødven-

dige Iagttagelser af Fundforhold og ledsagende Omstændig-
heder. Det gjælder nu ikke først og fremmest om at forøge

Oldsagernes Masse, men derimod om at tilveiebringe fuld-

stændige og vel oplyste Fund, og hertil kræves Archæologens

personlige Deltagelse i Undersøgelsen. Anderledes var det

ved Worsaaes Fremtræden for c. 45 Aar siden. Der

blev vel allerede dengang oftere gravet af Mænd, som havde

Interesse for vor Oldtid; men Bestræbelserne gik som oftest

alene ud paa at fremdrage enten særlig mærkelige eller

kostbare Sager. »Commissionen til Oldsagernes Opbevaring«

lod ikke foretage Undersøgelser, og ved Museet nøledes man

med at modtage, hvad der tilfældig var fundet trindt om i

Landet. Worsaae var den første sagkyndige her i Landet,

som selv lod foretage Udgravninger, ikke alene for at til-

veiebringe Oldsager, men for at samle et virkelig viden-

skabeligt Materiale. Thi det var »Overbevisningen om, at

man ikke uden • store Vanskeligheder og megen Usikkerhed

kan benytte Indberetninger om Høi-Undersøgelser, der ere

foretagne af Bønder uden Tilsyn af kyndige Mænd, som

ledede Worsaae til selv at lade anstille Udgravninger«;

og ytredes det end kun beskedent i hine første Fund-Beret-

ninger fra 1840—41, »at de muligen kunde komme Yndere

af Fædrelandets Oldsager til Nytte«, saa blev det snart

efter i 1844 bestemt fremhævet, »at nøiagtige og paalidelige

Beskrivelser over Udgravninger af Høie ere en aldeles nød-

vendig Betingelse for Archæologiens videre Fremskriden«.

Der laa i Virkeligheden et betydeligt Fremskridt i disse

første Bestræbelser for at skaffe et paalideligt og fuldstændigt

Materiale i Stedet for et mangelfuldt og tilfældigt. Blev
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det end foreløbig ved en Begyndelse, idet Worsaae snart

efter blev kaldet til at virke paa andre Maader, saa fik

han senere som Chef for Museet for de nordiske Oldsager

Leilighed til gjennem en Række af Aar at lade foretage

Undersøgelser for Museet, hvorved han kunde gjennemføre

den Fordring til Stoffets Tilveiebringelse ved særlig sag-

kyndige Kræfter, som han havde opstillet i sin tidlige

Ungdom, og naar vi i dette Øieblik se, at der for" Fremtiden

vil kræves endnu mere omfattende Udgravninger, som ud-

tømme visse Lokaliteter, eller som ere anlagte med visse

særlige Spørgsmaal for Øie, saa er dette kun en Følge af

Worsaaes hele Virksomhed.

Ved Siden af energisk og paa alle Maader at arbeidé

for den stadige Forøgelse af vor nationale Oldsagsamling

lagde Worsaae Grunden til en Material-Indsamling af en

helt anden Art. Det archæologiske Stof rummes ikke alene

i Museerne : spredt omkring i vort Land ligge Dysser og

Gravhøie fra Oldtiden, der ligesom Runestene, Borgpladser,

gamle Bygninger og Middelalderens Kirker med deres rige

Indhold ere Gjenstand for Archæologernes Studier. Paa en

virkelig indtrængende Maade at sysselsætte sig med alle

disse spredte og for største Delen endnu ukj endte Fortids-

minder var tidligere forbundet med det største Besvær, for

ikke at sige umuligt, og afset herfra maatte Forskeren med

Sorg være Vidne til, at dette uerstattelige Materiale til

Kundskab om Fortiden Aar for Aar formindskedes og for-

faldt: Høiene sløifedes uden forud at være undersøgte,

Ploven fyldte lidt efter lidt den gamle Borggrav, og vore

Kirker med deres gamle Inventarium vare stadig udsatte

for at lide under Nutidens Fordringer til Forandringer eller

dens Ligegyldighed for, hvad der tilhører den svundne Tid.

Worsaae havde set, hvor tarveligt et Udbytte der var

vundet ved den Indberetning om Fortidsminderne, som i 1808

var afæsket samtlige Præster i Landet; han saa, hvor ringe

Fremskridt der i denne Henseende vare gjorte, siden »Com-
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missionen til Oldsagernes Opbevaring« blev oprettet, og hvor

mangelfuldt et Kjendskab man havde til de jordfaste For-

tidslevninger endnu 40 Aar efter Grundlæggelsen af Museet

for de nordiske Oldsager. Han skrev da i 1848 selv den

Instrux, ifølge hvilken det paahvilede ham som Inspecteur

og senere som Directeur for »de antiqvariske Mindesmærkers

Bevaring« efterhaanden med en Tegner at foretage Under-

søgelsesreiser omkring i Landet for at optage Kort og

Tegninger ikke blot af de vigtigste Mindesmærker, men af

alt, som i en eller anden Henseende kunde antages at have vi-

denskabeligt Værd. Hermed var Begyndelsen gjort til gjennem

paalidelige Afbildninger og Beskrivelser at gjøre Mindes-

mærkerne tilgængelige for et sammenhængende og omfattende

Studium. Under en Aarrækkes rastløse Virksomhed erfarede

imidlertid Worsaae, hvor lidet en enkelt Mand, selv med

hans ualmindelige Energi og sjældne Arbeidskraft formaar

at udrette overfor en Opgave af dette Omfang. Han gik

derfor, saasnart han saa sin Indflydelse fuldt befæstet, et

Skridt videre endnu og grundlagde en Undersøgelse af

Landets Fortidsminder, der fuldstændig opfylder alle de

Krav, som Nutiden kan stille. Efter en indtrængende Hen-

vendelse til den danske Rigsdag gaves der, første Gang i

1873, en aarlig, efter vore Forhold betydelig Bevilling, hvor-

for der efterhaanden, under Samvirken af Archæologer og

Kunstnere, tilveiebringes en fuldstændig archæologisk Mate-

rial-Samling fra hele Landet; omtrent en Trediedel af dette

Arbeide er allerede bleven fuldført. Disse Undersøgelser

betragtes som et Mønster i andre Lande, hvor man endnu

er beskæftiget enten med at bøde paa ældre, ufyldest-

gjørende Fremgangsmaader eller med at lægge den første

Grund til en Virksomhed, som hos os allerede er vidt

fremmet, og naar engang dette store Arbeide er fuldført,

idet hele vort Land er bereist, vil det komme til at staa

som et talende Vidnesbyrd om Kmhr. Worsaaes Interesse

for Samlingen af det archæologiske Materiale.
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Endnu paa en tredie Maade har Worsaae havt en

afgjørende Betydning for Stofsamlingen, og sikkert af endnu

mere vidtrækkende Følger: han har først vist sin Samtid,

i hvilket Omfang man skal samle et Stof, som kan danne

Grundlaget for et egentlig videnskabeligt Studium. Før

Worsaaes Tid nøiedes den, som syslede med de forhistoriske

Tidsrum, væsenlig med det Materiale, som forelaa i hans

eget Land, eller snarere i hans egen By og Oldsagsamling.

Foretoges Reiser, da benyttedes de ikke til sammenhængende

Studier, hverken i Norden eller andetsteds, saa at det endnu

i 1846 kunde siges, »at ingen tydsk Oldforsker ex professo

havde havt Leilighed til at bereise sit Land for at under-

søge dets Samlinger«. Worsaae saa først, at Archæologen
maa arbeide med et stort Materiale for at vinde sikre og

betydelige Resultater, og først han begyndte at foretage

egentlige Studiereiser. I Aarene 1842—5 reiste han gjentagne

Gange i Sverige, Norge og Tydskland, i 1846— 7 besøgte

han de britiske Øer, atter i 1851—2 opholdt han sig i

England og Frankrig, og allerede Udbyttet af disse Reiser,

som fremkom i danske og fremmede Skrifter, maa siges at

have anvist den rette Vei til Indsamlingen af et stort Stof.

Senere tillod Worsaaes Embedsvirksomhed ham vel ikke

at forlade Danmark for længere Tid; men de mange Reiser,

som han i forskjellige Anledninger med faa Aars Mellemrum

foretog til næsten alle Lande i Europa, vare for ham ligesaa

mange Studieperioder, og de vundne Resultater, som han

aldrig undlod at fremlægge, vare en stadig Opfordring til

at foretage store Studier og ikke at nøies med det enkelte

Lands Samlinger. Og Worsaaes Exempel blev fulgt alle-

vegne. Det er nu ikke blot fra Norden, at der udgaar

»archæologiske Vandre-Apostle« ,
som man har kaldt os;

men i alle Lande betragtes Stofsamlingen gjennem Rejser

som den nødvendige Forudsætning for gode Studier.

Worsaae lagde da paa flere Maader Grunden
til en videnskabelig Stofsamling for den forhisto-
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riske Archæologi. Men hans Fortjeneste af det archæo-

logiske Materiale er dog en langt større, idet man maa

sige, at han gjennemførte Kampen for dets rette Vurdering.

Med hvilken Kraft og Overbevisning hævdede han ikke

atter og atter i hin Periode, da vor Videnskab endnu var

i sin første Begyndelse, »at Iagttagelsen af Fund er ligesaa

uundværlig for Archæologen som Documenter for Historien«, og

»at de ældgamle, uforvanskede Mindesmærker ere det faste

Grundlag, hvorpaa vor Kundskab om Nordens tidligste Fortid

maa hvile, og hvortil de mørke Sagn og øvrige skriftlige

Beretninger skulle henføres for, om muligt, at udtydes«.

Allerede i »Danmarks Oldtidi^ var detWorsaaes væsenligste

Maal »at tydeliggjøre, hvorledes Levningerne fra Oldtiden

have Betydning for os som historiske Mindesmærker«
; og

senere i ^^Den danske Erobring af England og ISormandtetu

var det atter »imod de løse, den egentlige Historie forvirrende

Sagn«, at han stillede »de samtidige, i Norden og i de

vestlige Lande opbevarede Minder om de Danskes og

de øvrige Nordboers virkelige Kulturforhold i Oldtiden«.

Worsaaes hele Virksomhed gik ud paa at hævde
det archæologiske Materiales videnskabelige Be-

tydning.
Var dette imidlertid et Maal, hvorfor Worsaae ar-

beidede med al sin Energi, saa var det dog aldrig hans

sidste Maal. Næppe har nogen forhistorisk Archæolog
raadet over en større Kundskabsmasse ; thi, hvad han selv

havde set, suppleredes ved et udstrakt Literatur-Kjendskab,

som stadig udvidedes og var støttet af en skarp og præsent

Hukommelse; men med ægte videnskabelig Sands lod han

sig ikke beherske af Stoffet. Det var for ham, hvad det

skal være : et kun foreløbigt Maal, et Grundlag for Studierne.

Betegnende i saa Henseende er det, at Worsaaes faa

egentlige Material-Publicationer fornemlig tilhøre hans tid-

ligste Forfatter-Periode. Men allerede i »Blekingskc Mindes-

mærker u fra 1846 træder hans eiendommelige Forhold til
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Stoffet klart frem. Han indskrænkede sig ikke til »Material-

samlinger og til Enkeltheder, om hvis rette Forbindelser og

Betydning det overlodes en skjønsom Eftertid selv at

dømme«, men fremlagde den for hin Tid betydelige Stof-

mængde fuldstændig bearbeidet og benyttet til almindelige

Resultater. Og det samme gjælder om næsten alle hans

senere Arbeider. Kun enkelte Gange, overfor den mærkelige

romerske Periode i Norden, hvor de faa forhaanden værende

Aktstykker endnu havde en ganske særlig Betydning, og

ved vort største Depotfund fra Bronzealderen, som var af

en saa eiendommelig og vigtig Art, nøiedes han med at

fremlægge udførlige Beskrivelser.

Denne ene rette Opfattelse af Materialets Betydning lagde

Worsaae ogsaa stadig for Dagen ved Forøgelsen af de

ham underlagte Museer. Han var ikke en af de gamle

»Samlere«, som kun tragtede efter at forøge deres Skat og

berige den med Sjældenheder. Heller ikke var han først og

fremmest en »Kjender« som f. Ex. hans Forgænger Thomsen;
thi det Øie, som var saa skarpt, naar det gjaldt om

archæologisk og historisk Værd, var mindre sikkert paa

et rent kunstnerisk Omraade. Worsaae forøgede derimod

sine Samlinger som Videnskabsmanden, for hvem Stoffets

videnskabelige Betydning er Hovedsagen, og som Museums-

manden, der stræber at gjøre sin Samling til et fuldstændigt

og sammenhængende Hele.

Jeg tør ^aaledes sige, at Worsaae baade som For-

fatter og som Museumsdirecteur har anvist den

rette Maalestok til Stoffets Vurdering efter dets

Forhold dels til Videnskabens dels til Samlingens Maal.

Haand i Haand med Indsamlingen af Materialet gik

Wo r s a a e s Virksomhed for Bevaringen af vore Fortidsminder.

I sin Instrux som Inspecteiir for Mindesmærkernes Bevaring

stillede han sig det som en Hovedopgave at faa fredlyst paa

lovformelig Maade, hvad Landet rummer af mærkelige Minder
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fra Fortiden, og herfor arbeidede han energisk i en Række

af Aar ved Reiser, ved Samtaler og ved Skrivelser. Det

blev strax paabudt, at alle Mindesmærker paa kgl. Domæne-

gods og i Statsskovene skulde fredes; en Opfordring i saa

Henseende rettedes til Bestyrelserne for offentlige Stiftelser

og til Besiddere af Lehn og Stamhuse, og et Cirkulære til

samtlige Godseiere i Danmark fandt almindelig Tilslutning.

Mange Fredninger opnaaedes paa denne Maade og iøvrigt

ved Gaver og Kjøb; men det var dog først, da Worsaae
i 1873 fik bevilget rigeligere Pengemidler, at Fredlysningerne

kunde gjenuemføres planmæssig, efterhaanden som Landets

antiqvariske Undersøgelse skred fremad. Siden den Tid ere hen-

ved 900 Mindesmærker af alle Arter blevne sikrede for Efter-

tiden. Som Leder af dette Fredningsværk var Worsaae

utrættelig. Hans Energi paavirkede her som altid de Kræfter,

han benyttede ;
ved hans kloge og hensynsfulde Forhandling

fjærnedes Vanskeligheder, og ofte fandt hans vindende Per-

sonlighed en Imødekommen
,
som man næppe havde villet

vise selve Sagen.

Ved de architektoniske Monumenter fra Middelalderen

og senere Tider var Opgaven en noget anden, idet Be-

stræbelserne for Bevaringen af disse Minder i Løbet af dé

sidste 30—40 Aar oftest have ført til, at der foretoges

gjennemgribende Restaurationer. Større Arbeider af denne

Art ere, medens Worsaae var Directeur for de antiqvariske

Mindesmærkers Bevaring, blevne udførte ved Landets ældre

Slotte, ved de fleste større Kirkebygninger og yed en Mængde
af vore Landsbykirker fra Middelalderen, og i de allerfleste

af disse Foretagender har Worsaae havt en vigtig Andel,

idet han snart har fremkaldt disse Restaurationer ved sine

Indstillinger og Skrifter, snart har skaffet de fornødne

Midler tilveie eller ved sin Embedsstilling , som Formand i

det særlige Syn for vore Hovedkirker og ved at have Sæde

i mangfoldige særlige Commissioner har havt. directe Ind-

flydelse paa Udførelsen.
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Atter paa dette Omraade var det først og fremmest

Worsaaes Opgave at hævde Mindesmærkernes historiske

Betydning, baade overfor Nutidslivets Fordringer og oftere

ogsaa overfor en ensidig Betragtning af de gamle Bygninger
som kunstneriske Monumenter. Naar Architekten fra sit

Standpunkt krævede en fuldstændig Gjenoptagelse af den

oprindelige Bygningsform og Stil, selv om den gamle Kirke

herved maatte blive næsten fuldstændig fornyet, søgte

Worsaae at værne om saadanne senere Forandringer og

Tilbygninger, som i og for sig vare af Værd, og af hvis

Bevaring det afhang, at Bygningen ikke mistede sit historiske

Præg. Men ved Siden heraf havde Worsaae sikkert i

Almindelighed en betydelig Indflydelse paa den heldige Ud-

førelse af disse talrige Restaurationsarbeider; kun lade hans

Fortjenester paa dette Felt sig vanskeligere paavise i det

enkelte, da han her dels virkede gjennem de Architekter,

hvem de forskjellige Arbeider vare overdragne, dels delte

Ansvar og Ære med flere af Landets betydeligste Kunstnere.

Som enkelte Træk af, hvad Worsaae i det hele har

virket for vore historiske Monumenter, minder jeg kun om

de forskjellige Undersøgelser og Restaurationer af vore ældre

Kongers Grave, om Beskrivelserne i ^) Danske Mindesmærker *.i

af en Række mærkelige Kirkebygninger og om Opdagelsen

af, at der i Nordtydskland findes danske architektoniske

Monumenter, til hvis senere Undersøgelse han ydede en

kraftig Støtte.

Det er fremdeles først under Worsaae, at der er paa-

begyndt en planmæssig Undersøgelse af vore Kirkers gamle

Inventarium, og han har Fortjenesten af først at have ladet

fremdrage en egen Art af Monumenter, som nu indtage en

vigtig Plads mellem Landets middelalderlige Minder, nemlig

Kalkmalerierne i vore Kirker. Man vidste vel allerede tid-

ligere, at der under Hvidtekalken fandtes gamle malede

Decorationer, og i 1826 var der paa et enkelt Sted blevet

foretaget en delvis Undersøgelse, men uden at dette havde
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videre Følger. Det var først i 1855, at Worsaae lod en

saadan oprindelig Kirkedecoration fuldstændig fremdrage og

restaurere, og hermed var Opmærksomheden vakt for disse

mærkelige Levninger fra Fortiden. Talrige Kalkmalerier

opdagedes efterhaanden i vore gamle Kirker, og fra 1883

have ogsaa Restaurationsarbeiderne faaet et større Omfang,

idet der efter Worsaaes Indstillinglblev givet en aarlig

Bevilling i dette Øiemed.

For Bevaringen af vore Mindesmærker har

Worsaae saaledes havt d|en samme Betydning som

C.J.Thomsen tidligere havde havt for Oldsagerne.
Det er disse to Mænd, som Eftertiden maa takke for, at

det archæologiske Materiale, sikret paa rette Maade, kan

blive bevaret til sene Tider.

Efter at have tilveiebragt og sikret sit Stof skrider

Archæologen til den kritisk undersøgende Iagttagelse.

Hertil er det, at Materialet samles, og under dettes hele

senere Behandling fortsættes denne Iagttagelse som den

vigtigste Del af det hele Arbeide. Thi Resultaterne af-

hænge selvfølgelig af, hvad der ses. Nu er det vel saa,

at Enhver kan se; men dog viser Erfaringen, at det er det

vanskeligste af alt at gjøre selv den simpleste Iagttagelse.

Mange havde havt Stenøxer og andre Redskaber fra den

fjærne Oldtid i Haanden uden at bemærke, at de ofte ere

slidte og beskadigede. Det saa først Thomsen, og dermed

var det givet, at de engang vare brugte i det daglige Liv

og ikke, som det tidligere blev antaget, vare enten religiøse

Symboler eller udelukkende havde den Bestemmelse at ud-

styre de Døde. Mange havde kunnet se, at Stensagerne

ligne Naturfolkenes Vaaben og Redskaber; men det var først

Nilsson, som iagttog det og herved lagde Grunden til den

rette Opfattelse af Stenalderen. Som disse første nordiske

Archæologer havde ogsaa Andre begyndt at gjøre rigtige

Iagttagelser; men udover en første Begyndelse var man ikke
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naaet, og Forsøgene vare endnu kun foretagne paa enkelte

Punkter, da Worsaae i sin tidlige Ungdom kastede sig over

Studiet af Oldsagerne.

Det var først Worsaae, som med fuld Klarhed

og varm Overbevisning hævdede vor Tids kri-

tiske Undersøgelse af selve Stoffet. Selv arbejdede

han sit Liv ig:jennem vedholdende og omfattende med det

archæologiske Materiale, og sine første Laurbær vandt han

ved at aabne Kampen imod den ældre Forskning, hvori

Iagttagelsen, saa at sige, ikke havde nogen Plads. Ved

Runamo var det først og fremmest en frisk og fordomsfri

Opfattelse af Naturforholdene, som afgjorde Sagen : naturlige

Furer i Klippen vare blevne læste som den mærkeligste

Runeindskrift. I og for sig var dette vel en Leilighed, som

maatte kalde den unge Forsker frem, saa meget mere som

Feiltagelsen hidrørte fra vore første Lærde, forenede i

en af Videnskabernes Selskab nedsat Commission. Men

Worsaae sigtede langt ud over dette enkelte Punkt; det

gjaldt for ham om at ramme hele den gamle Retning og at

hævde den nyere kritiske Iagttagelse, og derfor var det, at

han »aabent og bestemt udtalte sig imod Phantasianskuelsen,

der længe nok havde regjeret i Oldtidsvidenskaben, og som

nu endelig i Læsningen af Runamos Revner syntes at have

naaet sin største Høide«. Og den samme Iagttagelse traf

hele den gamle Arv fra Fortiden af Phantasier, der kun

havde kunnet bevares saa længe, fordi man aldrig havde set

nøje paa Sagen selv: »Thingsteder« og »Ofteraltere« bleve til

Grave fra Stenalderen, Valpladsene med de faldne Kæmpers
Høie bleve til en fredelig Befolknings Gravsteder, og Rokke-

stenen blev strøget ud af det archæologiske Materiale.

Det at kunne se er tilvisse en simpel Sag; men det at

indføre den kritiske Iagttagelse i en Videnskab er en

Bedrift, og det skyldes sikkert nok først og fremmest

Worsaae, at denne Indskrift har den øverste Plads i vor

unge Videnskabs Fane. Thi Worsaae beseirede den gamle
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Retning i sin Ungdom, og han behøvede ikke senere at

træde op imod den.

Vi vende os til det næste Led i det videnskabelige

Arbeide, til StoiFets Behandling og den videre Bearbeidelse,

hvorved det gjøres tjenligt for Videnskabens Maal. Af

Maaden, hvorpaa dette Arbeide udføres, afhænger for en

væsenlig Del Resultaternes Værd, og den maa derfor siges

først og fremmest at have gavnet sin Videnskab, som ind-

fører en ny og bedre Methode i Undersøgelsen. Bet bliver

da ogsaa Worsaaes største Fortjeneste af den
forhistoriske Archæologi, at han videnskabelig
har grundlagt dens særlige Methode, som bestaar i

en indbyrdes Sammenligning af det archæologiske Stof.

Nu er denne Maade at arbeide paa os saa bekjendt og

naturlig, at vi have vanskelig ved at fatte, at man for 40

Aar siden har kunnet gaa en helt anden Vei. Men er det

da ogsaa virkelig saa, »at Oldforskningen dengang alene gik ud

fra de formentlig historiske Kjendsgjerninger og kun søgte

at bringe Mindesmærkerne i Samklang med dem og saavidt

muligt at bortforklare de altfor aabenbare Uoverensstem-

melser« — »at man i Virkeligheden stillede Archæologien
den indskrænkede og underordnede Opgave at erhverve yder-

ligere Oplysninger til de engang givne historiske Forudsæt-

ninger«
— »at man holdt sig snart til en, snart til en anden

historisk Hypothese istedetfor at gaa ud fra Oldtidsminderne

og gjennem dem bedømme Rigtigheden af de nævnte Hypo-
theser«? Ja, forsaavidt der kan tales om en Methode, maa
den siges at have bestaaet i at sammenligne det archæolo-

giske Stof med historiske eller raythologiske Kilder og af

disse at øse Bestemmelser og Oplysninger
—

og vel at

mærke, uden at man nøiere undersøgte, om virkelig disse

Kilder og dette Stof havde noget med hinanden at gjøre.

I og for sig er det jo en fortræffelig Vei at gaa at søge
Kundskab i skriftlige Kilder; men selvfølgelig fører den kun
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til noget, naar der virkelig her er Oplysning at finde. Da
dette imidlertid højst sjælden er Tilfældet for de forhistoriske

Tidsrums Vedkommende, bliver Methoden lidet anvendelig

og dertil farlig, idet man let vil lade sig forlede til at finde,

hvor intet er. Et Tilfælde af denne Art bragte Worsaae
til at træde op mod den gamle Retning. Der var i en Mose

blevet opgravet et kvindeligt Lig, og strax opsøgtes til Be-

stemmelsen heraf Beretningen om en norsk Dronning, som

for 900 Aar siden blev dræbt i Danmark og nedsænket i

en Mose. Her var en god Leilighed til at hævde den nye

Methode ved at angribe den gamle. Thi selve Æmnet var

det næppe, der først og fremmest interesserede Worsaae;
han havde et altfor aabent Øie for Værdien af videnskabelige

Resultater til, at han skulde have ofret mange Ord paa et

Spørgsmaal af en saa underordnet Betydning som det, om

det virkelig var Liget af Dronning Gunhild, som var frem-

draget ved Haraldskjær. Hvad det derimod gjaldt ham om,

var at belyse den ældre Skoles uheldige Sammenstillinger

til gjensidig Oplysning af historisk-mythologiske Kilder, der

ofte vare af et tvivlsomt Værd, og Mindesmærker eller Fund,

skjøndt de ikke have noget med hinanden at gjøre. For den

unge Forskers Kritik faldt Frodes Høi ved Værebro, Harald

Hildetands Gravhøi ved Leire og alt, hvad der med løs Haand

var hentet fra historiske Kilder. Vel kan det siges, at den

gamle Methode alt dengang havde overlevet sig selv; men

i sine Rester er den dog bevaret endnu til vore Dage, og

den vil sikkert altid skyde op igjen. Saa ofte dette sker,

ville imidlertid Worsaaes Ord i Gunhild-Sagen have deres

Anvendelse: »at det er af Vigtighed at afgjøre, om det

archæologiske Stof og den historiske Beretning virkelig have

nogen Forbindelse«.

Men hvad var det nye, som Worsaae anviste til

Afløsning af den gamle Methode? Ja, det var i sin Kjærne

en simpel Fremgangsmaade, som bestaar i at sammenligne

det archæologiske Materiale indbyrdes; men herved er det.
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at Worsaae har vundet alle sine Seire, og det er denne

Undersøgelsesmaade , som baade er og bliver den for den

forhistoriske Archæologi eiendommelige. Det gik ikke

Worsaae som saa mange Andre, der først efter en

længere videnskabelig Udvikling finde deres særlige, nye
Arbeidsmaade ; tværtimod aabnede han den nye Bane alle-

rede ved sine tidligste Skrifter. Men ganske uden Forud-

sætninger begyndte Worsaae heller ikke. Thomsen havde

allerede betraadt den indbyrdes Sammenlignings Vei, som

havde ført ham til Opstillingen af de tre store Perioder; men,
som alt bemærket, var det kun indenfor snævre Grænser, at

Thomsen arbejdede. Naar han ved Sammenligning mellem

de Fund , som strømmede ind til det unge Museum for de

nordiske Oldsager, iagttog, hvorledes Bronzerne aldrig vare

blandede med Stensager, og derefter opstillede sin Sten-

og Bronzealder, da skete dette som et enkelt Forsøg, og
uden at det egentlig stod klart, at dette indeholdt Spiren

til en helt ny Arbeidsmaade. Paa en fuldstændig klar og
bevidst Maade træder derimod den indbyrdes Sammenligning
frem allerede i Worsaaes første større Skrift. Her er

Sammenligningen anlagt baade mellem de nordiske Grupper

indbyrdes og mellem Norden og Udlandet, og det udtales,

at det er af gjennemgribende Vigtighed at sammenholde en

stor Mængde af Iagttagelser, idet »uden en mere alsidig

Betragtning næppe nogen paalidelige historiske Resultater

ville kunne udgaa fra Forskningen«. Dette var den første

sammenlignende Undersøgelse i den forhistoriske Archæologi.

Senere har Worsaae bestandig til videre Kredse strakt

sine Sammenligninger, ud over Norden og til Tydskland, til

det vestlige Europa, til Syden og til Rusland, og endelig

fulgte i 1879 Worsaaes største sammenlignende Arbeide,

hvori Studierne bredte sig over fire Verdensdele. Og overalt

hvor Worsaaes ordnende Haand lagde Stoff*et til Rette

for Oversigt og videre Bearbeidelse , der blev med det
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samme den comparative Undersøgelsesmaade indført i Stu-

diet af de forhistoriske Tidsrum.

Hvortil tjente imidlertid disse vidtstrakte Sammenlig-

ninger? Hvortil benyttede Worsaae sine Iagttagelser og

det møisommelig samlede Materiale? Hvad var hans Maal?

Kun den er en betydelig Forsker, der sætter de nye Opgaver,

som derefter Samtid og Eftertid have for Øie. Har nu

Worsaae ogsaa saaledes fremmet sin Videnskab ? Man ved i

denne Kreds, at jeg ikke overvurderer Worsaaes Betydning

ved at sige, at han var den første, som bestemte den

forhistoriske Archæologis Maal, og det aHerede i sin

tidlige Ungdom. Det staar som Titel paa hans epokegjørende

Skrift: ^^ Danmarks Oldtid oplyst ved Oldsager og Gravhøje u,

og dette forandrede han senere kun ved at udvide det

til : de forhistoriske Tidsrum oplyste ved Oldsager og Mindes-

mærker. Saaledes havde Ingen før stillet den forhistoriske

Archæologis Opgave.

De spredte, oftere begyndte, men bestandig igjen af-

brudte Studier af vore nationale Oldtidslevninger, som vare

drevne af forskjellige Lærde lige fra Ole Worms Dage,

havde først i 1807 i »Commissionen til Oldsagernes

Opbevaring« faaet et fast Centrum. I de følgende 40

Aar blev der skrevet om mange forskjellige Æmner, især om

enkelte Monumenter og Fund; men at disse Kilder skulde

kunne give en sammenhængende Kundskab om Kulturud-

viklingen i de store mørke Tidsrum, troede man næppe, og

ialtfald forsøgte Ingen før Worsaae at skrive Nordens

Forhistorie. Kort forud havde Thomsen skrevet sin »Ud-

sigt over Mindesmærker og Oldsager fra Nordens Fortid« og

»Udsigt over nordiske Oldsager af Sten«, og begge disse Arbejder

betegne ligesaa meget ved deres Indhold som ved deres Titel

den yderste Grænse, som naaedes af de ældre Forskere,

blandt hvilke Worsaae optraadte. For dem stod endnu

Oldsagerne som Maalet. Worsaae satte sig Oldtidens
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Historie til Maal, og først hermed havde den forhistoriske

Archæologi faaet sin videnskabelige Opgave anvist. Under

dette Synspunkt behandlede Worsaae strax fra første Færd

af det archæologiske Stof, og han ophørte ikke med at hævde,

at dette er Forskningens sidste og store Maal. Lad os

mindes, hvad han virkede herfor, ved i et kort Overblik

at samle de vigtigste Spørgsmaal, som Worsaae har be-

handlet, og hvis Løsning han har fremmet.

For den, som sætter Undersøgelsens Maal i Oldtidens

Historie, maa det staa klart, at Udviklingen af det archæo-

logiske System vil være den nærmeste og vigtigste Opgave;

thi Erkjendelsen af den historiske Udviklings Gang vil af-

hænge af, om vi formaa at indordne vort Materiale ikke

alene under enkelte store Tidsrum, men ogsaa under flere

kortere Perioder, med deres mindre Tidsafsnit og muligvis

atter mindre Inddelinger under disse. Herpaa henledede

Worsaae først sin Samtids Opmærksomhed, og de tre store

Tidsrum, som han fik i Arv fra Thomsen, delte han efter-

haanden i mindre Perioder, til hvilke der nu allerede af

Andre er knyttet nye Inddelinger.

Begyndelsen gjordes i 1857 med Delingen af Jernalderen

i to og snart efter i tre Tidsafsnit, som strax bleve almin-

delig anerkjendte, dog i Sverige og Norge kun i en noget

forandret Form. Herefter fulgte allerede to Aar senere den

nye Deling af Sten- og Bronzealderen. Som det vil mindes,

var det en haard Dyst, der dengang maatte kæmpes til Forsvar

for den ældre Stenalder, som stærkt blev angrebet af Kjøkken-

møddingernes naturhistoriske Undersøger. Først to Aar efter

afsluttedes den interessante Polemik, idet begge Forskere

hævdede deres oprindelige Anskuelser, og senere har denne

Strid kun været berørt paa archæologiske Congresser, men

er ikke bleven optaget af Nogen, som havde et fuldstændigt

Kjendskab til hele det danske Materiale. Dog har man i

Udlandet, væsenlig paa Grundlag af de der fremdragne

Fund, almindelig sluttet sig til Worsaae s Opfattelse. Paa
Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. 2
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samme Maade har heller ikke Delingen af Bronzealderen

staaet ganske uanfægtet; men den har dog givet et sikkert

Grundlag, hvorpaa der senere i Norden kunde bygges videre,

og den har givet Stødet til, at der mange Steder i Udlandet

er fremkommet Forsøg i samme Retning.

En lignende Fortjeneste har Worsaae havt af det

archæologiske Systems Udvikling ved først at indføre Delinger

efter geographiske og nationale Omraader. Ligesom man i

Oldforskningens første Dage betragtede alle Oldtidslevninger

som lige gamle og nøiedes med i Almindelighed at henføre

dem til de fjærne, dunkle Tidsrum uden at ane, at de engang
skulde opløses i en Række af mindre, bestemt sondrede

Tidsafsnit, saaledes synes man endnu i Worsaae s Ungdom

næppe at have bemærket, at der findes store Forskjellig-

heder mellem Minderne fra de barbariske Folk i Europas
enkelte Egne. Først Worsaae fremdrog allerede 1843 og
bestemtere i de nærmest følgende Aar de archæologiske

Forskjelligheder mellem Nordens Lande; senere fremsatte

han en geographisk Inddeling af Bronzealderen, som er

bleven fortsat og videre udviklet af Andre, og derefter har

han bestandig søgt nøiere at paapege de særlige Kultur-

grupper i Europa indenfor de enkelte Tidsrum og at eftervise

deres Grænser og indbyrdes Forbindelser.

Denne Udvikling af Systemet fik sin store Betydning
for »Museet for de nordiske Oldsager«; thi her bleve Resul-

taterne anvendte, og af Worsaaes livlige Natur og hans

Opfattelse af Museets Opgave fulgte det, at ingen ny De-

ling, ingen Udsondring af en eiendommelig Gruppe foretoges

enten af ham selv eller af Andre, uden at dette snarest

muligt fik sit Udtryk i vor Oldsagsamling. Den var i en

bestandig Bevægelse, og dens Articulation er under Wor-
saaes Ledelse blevet ført saa vidt, som det næppe noget
andet Sted er sket. Til de chronologiske og geographiske

Inddelinger er der efterhaanden føiet Sondringer mellem

Gravfund og Mosefund, mellem indførte og hjemlige Sager,
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mellem Mands- og Kvindegods og Adskillelser efter Gravenes

forskjellige iirt. Saaiedes beviste Worsaae i selve Museet

Rigtigheden af disse Inddelinger, og han har maaske ligesaa

meget ved Ordningen af Museet som ved sine Skrifter bi-

draget til, at nye Ideer hurtig ere bredte til alle Sider.

Nøie knyttet til Worsaaes systematiske Studier var

fremdeles hans Behandling af Spørgsmaalene om Oldtidens

forskjellige Folkegrupper og deres Nationalitet, om Indvan-

dringerne til Norden og de ældste Folkebevægelser i Europa.

Med disse Undersøgelser syslede Worsaae i sin tidlige

Ungdom, og de fortsattes endnu i hans i seneste Skrifter. Han

begyndte med at bekæmpe de gængse Theorier om, at Finner

og Kelter efter hinanden havde levet i vore Egne, og snart

efter traadte han med afgjort Overlegenhed op imod Key ser

og Munch, som forfægtede, at de nordiske Stammer i en

sildig Tid skulde have udbredt sig norden fra over Skan-

dinavien. Herefter paaviste han Indvandringsveien for Nor-

dens ældste Befolkning, drøftede gjentagende Spørgsmaalet

om senere Indvandringer og om Veien, ad hvilken disse maatte

være foregaaede, og navnlig fremdrog han Befolkningens og

Kulturens gradvise Udbredelse over Norden fra Syd til Nord.

Disse Anskuelser samledes først i 1872 til en fuldt udformet

Theori, som senere er fastholdt. Den samme Art af Spørgs-

maal behandlede Worsaae fremdeles for hele Europas

Vedkommende; Bebyggelsesforholdene i de forskjellige Peri-

oder, Kulturens Fremtrængen fra Østen og Vesten imod

Nord og de hermed forbundne Folkebevægelser søgte han

at paavise og at samle i store Overblik, og endelig

førte han i sit sidste undersøgende Arbeide de samme

Studier ud over de andre Verdensdele. Worsaae søgte

her at vise, at »ligesom større, almindelige Kulturstrømninger

i den historiske Tid fra visse bestemte Udgangspunkter,

navnlig i Asien, have bredt sig ud over Europa og andre

Verdensdele, saaiedes have før dem gjennem hele den for-

historiske Tid lignende, successive, fælles Kulturstrøm-

2*
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ninger fra visse Midtpunkter, sandsynligvis ogsaa i Asien,

spredt sig til forskjellige Sider over Jorden som en betyd-

ningsfuld, ja uundværlig Forudsætning for den paafølgende,

høiere Kulturudvikling«. I slige omfattende Undersøgelser

træder det ret klart frem, hvilken mærkelig Evne Worsaae
havde til stor archæologisk Behandling, og selv om i kom-

mende Tider meget skulde blive opfattet anderledes end nu,

vil man ikke undlade at beundre dette sjældne Overblik

over Phænomenernes Masse, den Sikkerhed, hvormed de

store almindelige Træk ere grebne, og den brede Basis,

hvorpaa disse Studier ere byggede.

Det samme udmærker iøvrigt alle Worsaae s Under-

søgelser, selv om de ere begrænsede til den enkelte Periode

og til et mere specielt Æmne. Stenalderens Dysser bleve

først tydede rigtig af Worsaae. Umiddelbar Iagttagelse

og sammenlignende Studier havde vist ham, at Oldtidens

store Stenmonumenter ere Grave ligesaa vel som Høiene,

og dette Resultat indførte han selv kort efter i Frankrig.

Man betragtede dem dengang som celtiske eller druidiske

Altere; men, som der er sagt, »soudain la verité éclate:

les savants du Nord, et å l'avant-garde l'illustre Worsaae,
apprennent en 1852 aux savants frangais et anglais que les

dolmens abondent en Danemark ... et ne sont pas par

consequent le monopøle des contrées habitées jadis par les

Celtes«.

Mest vedholdende har dog Worsaae syslet med Bronze-

alderen samtidig med, at han længe næsten alene maatte

forsvare denne Periodes Existens imod haardnakkede Angreb.

Talrige Skrifter vise, hvorledes han efterhaanden arbeidede

sig frem fra de nærmere Lande over Europa imod Øst og

Vest til Sydens og Orientens gamle Bronzer, og jeg tvivler

ikke om, at alt, hvad vi vide om Bronzealderens Charakter, om
dens Oprindelse og Udvikling, om dens enkelte Grupper og

disses Forhold, om Veiene for Kulturens Udbredelse, enten

directe skyldes Worsaae eller umiddelbart grunder sig paa
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hans Forskning, Bagefter kom der nemlig altid Andre, som gik

de samme Veie, sindigere og vel grundigere, undertiden ogsaa

videre fremad; men det var ham, som først aabnede de nye

Undersøgelsesveie, der engang ville føre til Maalet. Thi

dette mente Worsaae endnu ikke var naaet. Som vi

andre saa han klart, at Bronzealdersspørgsmaalet i sin

Kjærne endnu maa kaldes en uløst Gaade.

En fuldstændigere Afslutning fik Worsaaes Studier

af Jernalderen. Allerede paa et tidligt Tidspunkt fremdrog

han vore faa dengang bekj endte Fund af romerske Oldsager,

der varslede om den senere paaviste romerske Periode i

Norden. Tidlig rettede han ogsaa sin Opmærksomhed paa

Vikingetiden og vendte sig for at søge Oplysning om denne

glimrende Afslutning af vor Oldtid til de Minder, som Nord-

boerne have efterladt sig paa de britiske Øer og i Frankrig,

og atter hermed fik Udlandets Archæologer et fastere, hidtil

savnet Udgangspunkt for Dateringen af Fund og Mindes-

mærker. Senere vendte Worsaae sig mod Øst og inddrog

for første Gang Ruslands forhistoriske Archæologi i den fælles

Forskning.

I de senere Aar kom Worsaae ind paa en ny Art af

Undersøgelse ved at sysle med de store Mosefund fra

den ældre Jernalder. Her gjaldt det om at paavise, hvad

der havde foranlediget disse mange Nedlægninger i vore

Moser af Vaaben og alle Slags Udstyr for Krigere og deres

Heste; alle nærliggende Forklaringer vare forgjæves blevne

prøvede. Da fremsatte Worsaae første Gang i 1865 den

Formodning, at det var Krigsbytte efter Kampe, nedlagt i

Søerne som Off'ergaver til Guderne, og hermed var Gaad^n

i det væsenlige løst. Worsaaes Forklaring tik snart en

fastere Begrundelse og blev almindelig antagen, medens man

derimod bestandig med nogen Tvivl har betragtet den

senere hertil knyttede Hypothese, at disse Fund ere Vidnes-

byrd om visse store historiske Tildragelser i vort Land.

Af større Vigtighed end Forklaringen af denne Række
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af mærkelige Fund blev dog Worsaaes videre Benyttelse

af Tanken om Nedlæggelser af Offere til Guderne. Som

sædvanlig tabte W o r s a a e ikke det lykkelig fundne Spor,

men kunde allerede det følgende Aar fremsætte en ny Tyd-

ning i lignende Retning af en stor Fundgruppe i Bronze-

alderen, hvis Nedlægningsforhold hidtil vare fuldstændig

uforstaaede. Senere fremgik af disse Studier det baade

omfattende og vigtige Resultat, at der gjennem hele vor

Oldtid, fra Stenalderen indtil Hedenskabets Slutning, strækker

sig en Række Fund, hvis Nedlægning i Søer, Moser eller

ved store Stene tyder paa, at de ere ofrede Sager. En ny

Side af Oltidens Liv var saaledes fremdragen, en interessant

Forklaring var fremsat af hidtil uforstaaede eller næppe

iagttagne Forhold, og et vigtigt Led blev indført i det

archæologiske System, da Mark- og Mosefundene gjennem

hele vort Museum bleve sondrede fra Gravfundene. Dette,

som ret egentlig kan kaldes en Opdagelse, har hidtil staaet

ubestridt, og yngre Forskere have arbeidet videre paa det

givne Grundlag.

Indtil da var Worsåae ikke gaaet udlenfor den egentlige

comparative Archæologis Methode. Efter store Sammen-

stillinger af det archæologiske Stof havde Forklaringen

indfundet sig naturlig, saa at sige med tvingende Nødven-

dighed, og Resultatet var blevet sikkert og rigtigt. Men

efterat Worsaae først gjennem disse Studier var kommen

i nær Berøring med Oldtidens religiøse Forestillinger, blev

han ført videre og videre i samme Retning. Mærkelige

Fremstillinger fra Heroernes og Gudernes Kreds, som bleve

fremdragne i Sverige og Frankrig ansporede ham yderligere,

og fra Slutningen af Tredserne kan det vist siges at være

blevet Hovedopgaven for den aldrig trættede Forsker at

finde Sporene af den gamle Gudelære, af religiøse Fore-

stillinger og Skikke i vore Fund og Mindesmærker ira

Oldtiden.

Hermed førtes Worsaae ind paa en ny Vei. Han
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nødtes til at gaa ud over den indbyrdes Sammenligning af

det archæologiske Materiale og til at optage videre Sammen-

stillinger med ethnographiske, historiske, men dog navnlig

med mythologiske Kilder for herfra at hente Oplysning om

archæologiske Forhold.

Det første Resultat af disse Studier var Forsøget paa
at forklare Fremstillingerne paa de nordiske Guldbracteater

af visse Gude- og Heltesagn. Worsaae kaldte det selv

»et Tydningsforsøg, om hvis Svaghed og Ufuldstændighed

Ingen kunde være mere overtydet end han selv«
, og paa

denne Maade er det sikkert tilladt at fremsætte en Hypo-

these, tilmed naar samtidig, som det her var Tilfældet, hele

Stoffet bliver forelagt til Prøvelse. Dette Forsøg var

imidlertid ikke heldigt, hvad Worsaae selv var den første,

som saa og erkj endte.

Men hvoraf kom det, at Worsaae her for første Gang
havde grebet feil? Det laa sikkert nok alene deri, at han

nu idetmindste delvis optog den gamle historisk-archæolo-

giske Methode, som han selv saa heldig og med saa stor

en Ret havde bekæmpet i sin Ungdom. Vel laa de svundne

Tiders lette og overfladiske Sammenstillinger af et mangelfuldt

archæologisk Stof med skriftlige Kilder af et tvivlsomt Værd
ham endnu ligesaa fjærnt som tidligere; det var altid kun

efter en omhyggelig Sammenligning af hele det nu foreliggende,

store og paalidelige Materiale, oftest med vidtstrakte Grænser

i Rum og Tid, og efter dets fuldstændige Bearbeidelse, at

han vendte sig om Hjælp til Mythologi og Historie. Herimod

kan der selvfølgelig i og for sig intet indvendes; denne Vel

maa sikkert fra Tid til anden forsøges, og da det her fremfor

alt kommer an paa en stor videnskabelig Erfaring og Skjøn-

somhed, er det heldigt, naar det er den ældre Forsker, som

gjennem mere end en Menneskealder har bevæget sig inden-

for den comparative Archæologis sikre Grænser, der vender

sig til Studier af denne Art. Denne sammensat archæologisk-

mythologiske Forskning kan for saa vidt endog siges at
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betegne Worsaaes fulde videnskabelige Udvikling. Selv

om dog disse Studier saaledes ingenlunde maa forkastes, men

af og til bør foretages, saa lade de sig dog, saavidt jeg ser,

ikke drive methodisk — om Resultater skulle vindes, beror paa

en ganske tilfældig Forøgelse af Stoffet. Man er ikke Herre

over dettes Tilvejebringelse, og oftest vil der, hvad man

atter og atter har set, ikke kunne opnaas noget sikkert

Resultat ad denne Vei, alene fordi der endnu mangler

visse nødvendige Led i Materialet. Fremdeles er det en

farlig Vei at betræde. Erfaringen viser, at det er en vovelig

Idræt at opsøge de skjulte og hinanden krydsende Traade, som

forbinde det archæologiske Stof og de skriftlige Kilder, og

heller ikke Worsaae, som havde styret saa sikkert indenfor

den egentlige comparative Archæologi, undgik derfor ganske

de Skær, hvorpaa saa mange Andre ere strandede.

Under fortsatte Studier, der strakte sig til bestandig

nye Dele af baade Ind- og Udlandets Oldtid, kom Worsaae
i Løbet af det næste Tiaar til nye Resultater, der syntes

ham sikre og af en omfattende Betydning. Overalt havde

han i Oldsager og større Monumenter, i Kunst og Orna-

mentik, i Skikke og Sædvaner fundet stærkt fremtrædende

Vidnesbyrd om Gudetro og almindelige, religiøse Forestillinger,

der strakte sig fra Folk til Folk og toges i Arv fra de

ældste Tider til Oldtidens sidste Afsnit, og navnlig havde

han her i Norden fundet Fremstillinger af de gamle Guder

og deres Færd, af deres hellige Mærker og de Dyr, som

vare viede til dem. Af d^ archæologiske Kilder mente han

saaledes at kunne øse en sammenhængende og fyldig Kund-

skab om det religiøse Liv i Oldtiden. Det var hans Hensigt

at behandle dette i et større Værk, hvorpaa han bestandig

ivrig arbeidede; men forinden fremsatte han, for faa Aar

siden, sine foreløbige Resultater i to populære Skrifter, som

Forholdene førte ham til at udgive. Døden forhindrede

Worsaae i at fuldføre det paatænkte, større Arbeide.

Af Worsaaes vidtløftige Studier fra den senere Aar-
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række kjende vi altsaa kun Resultaterne, der ere fremlagte

i en populær Form, men hverken Beviserne, hvorpaa disse

støttes, hele det samlede Materiale eller Undersøgelsens

Gang. Fra et rent videnskabeligt Standpunkt set, maa det

vel siges at være mindre heldigt at lade Resultater af en

saa særlig betydningsfuld Art fremkomme uden fuldstændig

Begrundelse og tilmed i populære Skrifter, hvor Hypotheser

let komme til at fremtræde som fuldt beviste Sætninger,

eller hvor det ialtfald er vanskeligt altid at fremhæve For-

skjellen mellem sikre og tvivlsomme Forklaringsforsøg. At

Worsaae imidlertid benyttede den Anledning, som de

omtalte Skrifter bød, til at fremsætte sine nye Ideer, laa i

mange Forhold. Først og fremmest var Worsaae altid

saa stærkt optagen af sine Studier, at han, naar han tog

Pennen, sikkert ikke kunde holde det borte, som i Øieblikket

laa ham saa stærkt paa Sinde. Derfor blev det lille engelske

Arbeide over vor Oldtids Kunst paa en Maade til en Skildring

af det religiøse Liv hos Nordboerne, og det var ikke Worsaae

muligt paany at udgive sin ^) Nordens Forhistorie i* uden heri

at indflette de nye Resultater. Der var desuden altid hos

Worsaae en vis Utaalmodighed efter hurtig at fremsætte

sine nye Opdagelser; Ideen løb sædvanlig forud for den

omhyggelige Gjennemarbeidning, og oftest har han først

fremsat en ny Opfattelse i de store Omrids og derefter ud-

arbeidet den i Enkelthederne. Dette beroede ogsaa paa
hans aabne Blik for det videnskabelige Maal. Om denne

eller hin Enkelthed skulde vise sig at være urigtig opfattet,

var ham paa en vis Maade ligegyldigt; thi det var altid

det store og almindelige Resultat, han sigtede paa, og det,

som han nu lagde Vægt paa, og som fyldte ham saa stærkt,

var Overbevisningen om, at der i Oldsager og Mindesmærker

lindes et rigt og hidtil næsten fuldstændig overset Stof til

Kjendskab om Oldtidens religiøse Liv, og om, at han væsen-

lig rigtig havde grebet og forstaaet dette. Han støttede sig

til Undersøgelser, som vare fortsatte gjennem en Aarrække,
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Og af hvilke flere Partier fra Tid til anden vare blevne fore-

lagte i dette Selskab; Beviserne, vidste han, fandtes i det

store Materiale, som han efterhaanden havde samlet. Men

til en fuldstændig Redegjørelse for den hele Studierække

krævedes der Tid, og derfor forelagde han, muligvis tillige

i Følelsen af, at Mennesket ikke er Aarenes Herre, sine

Resultater strax, om end kun i en foreløbig Form.

Men disse Studier, der af Worsaae ere blevne efter-

ladte ufuldførte, maa vi desværre, saaledes som de nu fore-

ligge, betegne som Hypotheser, der foreløbig maa henstaa

til Prøvelse, som Omrids til store Tanker, der ikke ere

fuldbaarne
, og hvorved sikkert meget vilde være blevet

ændret under den nøiere Udformning. Dog har selvfølgelig

ogsaa dette et betydeligt Værd. I det hele og store synes

Worsaae at have Ret, og paa mange Punkter skjønnes det

allerede nu, hvor rigtig den nye Opfattelse er. Nye Under-

søgelser ville fremkaldes af de Ideer, som Wors-aae har

udkastet, og naar da Videnskaben langsomt og maaske kun

Skridt for Skridt rykker frem mod detMaal, hvortil Worsaaes

geniale Tanke saa hurtig førte ham, vil det mulig vise sig, at

meget er vel begrundet, som man nu, med de foreliggende, util-

strækkelige Data, maa afholde sig fra nærmere at bedømme.

Saaledes tror jeg at have nævnt de Æmner, som fortrinsvis

og for lange Tider ere blevne formede af Worsaaes Haand;

men overhovedet er der næppe nogen Del af den forhistoriske

Archæologi, som han ikke oftere hår behandlet eller dog

berørt. Han nødtes hertil af den vanskelige Opgave, som

han gjentagne Gange satte sig: at fremstille Forskningens

Resultater i en sammenhængende, historisk Skildring. Ingen

herhjemme eller i Udlandet havde tidligere tænkt herpaa,

endsige forsøgt det — Worsaae var den første, der baade

skriftlig og ved Afbildninger gav en samlet Fremstilling af

hele Udviklingen gjennem de forhistoriske Tidsrum; men

det givne Exempel fulgtes snart, og der foreligger nu fra
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nære og tjærne Lande lignende omfattende Behandlinger af

Oldtiden i Skrift og i Billeder. Hvor bestemt Worsaaes
Evne og Interesse just gik i denne Retning, fremgaar af,

at den unge Videnskabsmands første Skrift var Nordens

Oldhistorie, og at han senere atter og atter vendte tilbage

til den store historiske Skildring. Hvergang han behandlede

et større Stof, blev det formet til en omfattende Fremstilling

eller fremtraadte ialtfald i en oldhistorisk Ramme; og navnlig

i de senere Aar fremlagde han oftere i samlet Fortælling

Resultaterne af sin lange Forskning. Disse Skrifter vidne

baade om Worsaaes bestemte Fastholdelse af hans særlige

Opgave og om en mærkelig Continuitet og fremadskridende

Bevægelse i hans Studier. Thi i Begyndelsen maatte mangt
et Kapitel udelades og mangt et svagt Punkt blive staaende;

men dette glemtes ikke, og hvergang Worsaae atter gav

sig til det ham saa kjære og lette Arbeide at fremsætte

sine Anskuelser i samlede Overblik, blev der tilføiet nye

Partier og rettet paa tidligere Mangler. Saa ubetinget var

hans Overlegenhed paa dette Omraade, at Ingen herhjemme
tænkte paa at udgive et Skrift af denne Art, saalænge

W or saae levede, og lang Tid maa sikkert hengaa, før Nogen
vil gjøre Forsøget.

Jeg har nu Punkt for Punkt, ihvorvel kun i raske

Træk, søgt at paavise, hvilken Betydning Worsaae har

havt for den forhistoriske Archæologi, og skal til Slutning

kun sammenfatte dette i faa Ord.

Worsaae begyndte først at samle den Stofmasse,

som udkræves til et egentligt Studium, og hævdede det

archæologiske Materiales videnskabelige Værd.

Han inddrog Mindesmærkerne under Forskningen og

grundlagde deres planmæssige Undersøgelse og Fredning.

At den nyere Tids kritiske Iagttagelse raader i

vor forhistoriske Archæologi, skyldes først og fremmest

Worsaae.
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Han indførte og uddannede den nyere Archæologis

sammenlignende Undersøgelsesmaade. Han paaviste den

forhistoriske Archæologis Maal, og gjennem en omfattende

Virksomhed som Forsker og Forfatter fremmede han

Studierne og fremstillede deres Resultater.

Man maa da sikkert betegne Worsaae fremfor nogen

Anden som Grundlægger af den forhisto ris keArchæo-

logi som Videnskab.

Naar jeg nu vender mig til den anden Hovedside af

Worsaae s Virksomhed, til hans Ledelse af flere af Landets

offentlige Samlinger, saa skal jeg ogsaa her kun minde om,

hvad han har virket for Gjennemførelsen af nye Ideer, og

hvorledes han har lagt Grunden til en omfattende Organi-

sation, som Eftertiden ikke vil forlade.

Det er, som Worsaae selv har fremhævet, »vort Aar-

hundredes nye Museumstanke« at danne store, historisk

ordnede Samlinger, hvori man Skridt for Skridt kan følge

Folkenes hele Kulturudvikling g^jennem Tiderne. Ingen har

saa klart som Worsaae set, at dette bør være Museernes

Maal, og Ingen har tidligere eller mere energisk søgt at

gjennemføre Ordninger under chronologiske og geographiske

eller nationale Kammer; kun naar Enkelthederne indtage

deres rette Plads mellem Sager fra samme Tid og samme

Land, kunne de fuldt forstaas, og deres egentlige Værd faa

de først ved at indgaa som Led i større Helheder. Paa denne

Tanke hviler den indre Ordning, som Worsaae gjennera-

førte i sine Samlinger, og som overalt maatte medføre store

Forandringer.

Mindst var dette Tilfældet i Museet for de nordiske

Oldsager. Her var det chronologiske Princip allerede ind-

ført ved Samlingens første Grundlæggelse, og Worsaae
havde derfor her kun den Opgave videre at udvikle den

allerede begyndte Ordning og at gjennemføre den nøiere

Articulation, som jeg allerede har omtalt.
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Anderledes stod det til i Rosenborg -Samlingen. Den

var ved Worsaaes Tiltrædelse i 1858 kun delvis ordnet

og havde hidtil ikke havt nogen egentlig sagkyndig Ledelse.

Her forelaa derfor endnu den taknemlige Opgave at udkaste

og gjennemføre en samlet Plan, som just passede for de

givne, eiendommelige Forhold. De rigt decorerede Værelser,

som ved et lykkeligt Træf vare blevne udstyrede til høist

forskjellig Tid, stode som beredte til at modtage i streng

chronologisk Orden vore Kongers værdifulde Efterladen-

skaber, som fra gammel Tid af bleve opbevarede i Slottet,

og disse Gjenstandes Art, ligesom Rummenes Udstyrelse og
den begrænsede Plads maatte naturlig medføre, at Samlingen
indskrænkedes til at omfatte Kongehuset og Landets ledende

Mænd fra Slottets Opførelsestid af indtil Kong FrederikVlI.
En heldigere Plan kunde sikkert ikke lægges. Men Gjennem-
førelsen krævede Tid og fortsat Arbeide i det smaa. Der

maatte i det lille Lystslot tilveiebringes fornøden Plads til

Samlingens Udvidelse; Værelsernes Decoration blev sup-

pleret, tildels med originale Enkeltheder andetstedsfra; ingen

Leilighed til Samlingens Forøgelse og Forbedring blev for-

sømt, og har Worsaae her i Aarenes Løb uafbrudt virket

for sit Maal, maaske med en endnu større Glæde end andet-

steds, saa er ogsaa Slottet med dets i historisk og kunst-

nerisk Henseende lige værdifulde Samlinger under hans

Bestyrelse blevet til et fuldstændigt og velordnet Hele, som

søger sin lige blandt alle Europas Institutioner af en

beslægtet Art.

Det ethnographiske Museum var, da Worsaae overtog
det i 1866, vel fuldstændig gjennemarbeidet og opstillet efter

en bestemt Plan; men den Tanke, hvorpaa Ordningen var

bygget, var sikkert baade i sig selv af et meget betinget

Værd og i ethvert Fald, baade praktisk og videnskabelig

set, lidet heldig som Grundlag for Opstillingen af en Samling.
Den kun i sin store Almindelighed rigtige Theori, at Folkene

gjennemløbe visse paa hinanden følgende Kulturstadier, som
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overalt ere betingede af Klimaet og den omgivende Natur,

havde bragt Thomsen til at samle de ethnographiske Gj en-

stande i Grupper, der svarede til de forskjellige Klimaer,

og som ved Siden heraf repræsenterede tre, i og for sig

temmelig uheldig bestemte Kulturtrin. Det fulgte nødvendig

heraf at, hvad der ethnographisk hører sammen, blev splittet

mellem disse vilkaarlig opstillede Rammer. I Stedet herfor

blev det Worsaaes Opgave, ved Siden af at udskyde Ele-

menter, som ikke vare paa deres rette Plads, og i det hele

at drage bestemtere Grænser for Samlingen, at indføre lignende

store geographiske og chronologiske Delinger, som han alt

havde forsøgt paa den forhistoriske Archæologis Omraade.

Museet fik saaledes en fuldstændig ny Skikkelse. For de

nulevende Folks Vedkommende gjennemførtes en i lige Grad

overskuelig og streng videnskabelig Inddeling efter Racer og

Folk, medens alt, hvad der hidrører fra uddøde Folk eller

forlængst svundne Tilstande, blev samlet i en egen for-

historisk Gruppe, eller rettere : denne »comparative Afdeling«

blev nydannet af Elementer, som tidligere havde en uheldig

Plads i forskjellige Museer. Herved føiedes der et vigtigt

Led til Rækken af vore Samlinger. Om det i det Kgl. ethno-

graphiske Museum end næppe er lykkedes i Underafdelingerne

og i det enkelte at fjærne Sporene af en ældre Tids mindre

kritiske Styrelse, om den nye comparative Afdeling, vel

nærmest paa Grund af vore smaa Forhold, end ingenlunde

har udviklet sig, som den skulde for at fylde sin Opgave,

og som det var tænkt, men endnu staar som et mangelfuldt

Led i vore Samlingers Række, saa er den rette Plan for

Museet nu baade fastslaaet og i det væsenlige ogsaa

gjennemført.

Ved Ledelsen af disse Samlinger havde Worsaae
imidlertid et videre og større Maal for Øie end deres indre

Ordning: han vilde omdanne dem fra Special-Samlinger til

at udgjøre Led i en stor Helhed. Derfor lod han Rosenborg-

Samlingen slutte sig som en umiddelbar Fortsættelse til
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Museet for de nordiske Oldsager, og derfor oprettedes

den comparative Samling som et Bindeled mellem dette og

det ethnographiske Museum og tillige som et første, indledende

Parti i hele Rækken af vore antiqvarisk-historiske Samlinger.

For videre at udfylde den Museums -Helhed, som var hans

Maal, greb Worsaae med Glæde Tanken om Oprettelsen

af en Samling for Landets Borger- og Bondestand gjennem
de senere Aarhundreder, der kunde fortsætte Museet for

de nordiske Oldsager og tillige danne et nødvendigt Supple-
ment til Kongehusets chronologiske Samling paa Rosenborg.

Worsaae opnaaede at se dette »Folkemuseum« aabnet for

Publikum; men Planen om at forene det med vor ældre

nationale Samling som dennes yngste Afdeling, fik han ikke

realiseret, og ligeledes vil det være Fremtiden forbeholdt

at virkeliggjøre Worsaaes Plan med Hensyn til det ny-

oprettede Museum paa Frederiksborg Slot, i hvis talrige

Rum han tænkte sig, at der efterhaanden skulde dannes

Samlinger til en Fortsættelse efter 1848 af de ældre natio-

nalhistoriske Museer.

Worsaae havde saa noget nær faaet opfyldt den

Fordring, han stillede til et Lands nationale, kulturhistoriske

Samlinger, at de »i Lighed med de skrevne historiske Kilder

skulle til den rette Forstaaelse af Nutiden oplyse alle forud-

gaaede Tidsrum og ikke mindst dem, hvorpaa Nutidens hele

Udvikling umiddelbart hviler«. Men hvad han saaledes

havde virket for Museernes Ordning, Udfyldning og ind-

byrdes Sammenslutning, var kun Forarbeider for endnu

større Planer.

Han vilde i et stort Museum forene alt, hvad Nationen

eier af archæologiske Levninger og historiske Minder, ikke

blot i de alt nævnte Samlinger, men ogsaa udenfor disse;

kun skulde Rosenborg-Samlingen for bestandig være knyttet
til det gamle Slot. Det var et egentlig National-Museum,
som Worsaae vilde danne. Hovedstammen skulde omfatte

alt, hvad der tjener til at oplyse Fædrelandets Historie
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fra de ældste Tider af, medens vore øvrige Samlinger, som

omfatte andre Folks ældre og senere Fortid skulde forenes

herom som sideordnede Led.

Om denne Tanke end maa siges at være en Conseqvens
af Worsaaes hele Opfattelse af Museumsvæsenet, saa er

den dog kun modnet efterhaanden under Udviklingen af

hans Virksomhed, navnlig i de senere Aar. laltfald frem-

sattes den først i et lille Skrift fra 1884, og endnu kun med

en stor Reservation, der vel skrev sig fra Hensynsfuldhed

overfor bestaaende Forhold. Men staar denne Museumsplan
saaledes som Resultatet af et Livs Erfaring i Samlingernes

Tjeneste, saa er den i Virkeligheden saa mærkelig og af en

saa stor Betydning, at den vel kan danne Slutstenen i en

lang og rig Virksomhed.

Er der noget af, hvad Worsaae har tænkt, som man

først og fremmest maa ønske fastholdt, da er det sikkert

dette, og jeg tør trøstig tilføie, at denne Tanke ikke vil

falde. Selv om man ikke skulde kunne slutte sig til alle

Enkelthederne i Udkastet til de forskjellige Afdelingers Ud-

vikling og Begrænsning, idet mulig den nationale Hoved-

samlings Betydning for stærkt er fremdraget i Forhold til

de Led, som skulle repræsentere Hovedstadierne i hele

den verdenshistoriske Udvikling, saa nia'a det dog siges, at

der her for første Gang foreligger, om end kun i Omrids,

en omfattende og gjennemført Plan for alle Landets archæo-

logisk-historiske Samlinger. Ogsaa for Udlandet vil Worsaaes

Museumsplan have den største Betydning. Der er man nem-

lig som oftest endnu ikke naaet ud over Special-Samlingernes

Standpunkt, idetingen saaledes som Worsaae har sammen-

arbeidet Museerne og forberedt deres Forening; man er

sikkert endnu fjærnere end vi fra at se, »hvorledes de sam-

tidige, forhen spredte Oldsager og Mindesmærker kunne i

Museerne sammenarbeides og sammenstilles til fyldigere

kulturhistoriske Helheder paa lignende Maade, som det for-

længst af Historikerne stadig er forsøgt, af enkelte allevegne
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fra hentede skrevne Dokumenter at samle større, levende

Billeder af de henfarne Tider«.

Disse Planer skulde Worsaae ikke opnaa at se virkelig-

gjorte; han maatte efterlade dem som en Arv til kommende

Tider. Det var imidlertid ikke blot de ham for knapt til-

maalte Arbeidsaar, som ikke sloge til overfor den store

Opgave; denne kunde overhovedet ikke blive naaet i det

gamle Palais, hvori Samlingerne nu huses. Her lægge de

uheldige og begrænsede Rumforhold uoverstigelige Hindringer

i Veien for Optagelsen af nye Led i Samlingernes Række,
for den videre Udvikling af enkelte Afdelinger og i det

hele for en saadan Ordning og Opstilling, at Plan og Sammen-

hæng kunne træde anskuelig frem. Worsaae har derfor

ogsaa i en Aarrække været en ivrig Talsmand for, at der

skulde opføres større og mere tidsvarende Bygninger til

vore Samlinger, og, saavidt det stod til ham, i Tale

og med Pen, har han uafbrudt arbeidet i denne Retning.

Til en Kommissionsbetænkning fra 1883 udarbeidede han

en Plan til nye Bygninger for vore archæologisk- historiske

Samlinger, og i det omtalte Skrift fra 1884 udviklede han

nærmere, hvilke Fordringer der maatte stilles til dem. Naar

disse Bygninger engang skulle reises, ville Worsaaes Tan-

ker være det Grundlag, hvorpaa man arbeider, og i dette

nye fælles Hjem for vore forenede Museer vil det først fuldt

forstaaes, hvilke Fortjenester Worsaae har havt som vore

offentlige Samlingers Organisator.

Fra disse Omraader, for hvilke Worsaae havde en

afgjørende Betydning, bredte hans Virksomhed sig til mange
Sider. Jeg maa saaledes fremhæve, at Worsaae ogsaa

arbeidede som Historiker. » Den danske Erobring af England

og Normandietu og flere mindre Skrifter ere af en rent

historisk Art, og i det hele øste Worsaae ofte selvstændig

af skriftlige Kilder, saaledes i de alt nævnte Beskrivelser af

danske Kirkebygninger, i mange mindre Arbeider og navnlig

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. 3
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i det Værk, som første Gang kastede det rette Lys over

Vikingernes Færd. i Vesten og viste Betydningen af deres

Indgriben i Europas Historie. Og dog ser det ud, som

om Worsaae kun er bleven Historiker, naar han nødtes

til at ty til skriftige Kilder for ret at forstaa Monumenterne.

Disse ere som oftest hans Udgangspunkt og hans egentlige

Grundlag. Det eiendommelige i hans Behandling af Vikinge-

tidens Historie er saaledes just, at han ikke væsenligst

studerer Kildeskrifterne, men derimod sproglige Levninger, ned-

arvede Sæder og Skikke, Monumenter og Fund — alle Minder,

hvad enten de ere blevne bevarede kortere eller længere, og

det er for Behandlingen af dette Stof, at han har havt en

ganske egen Gave. Dette var Worsaaes særlige Kilder,

som Ingen forud forstod saaledes at benytte, og ved at be-

tragte Worsaaes hele Forfattervirksomhed, ogsaa ved-

rørende de historiske Tidsrum, maa man derfor sige, at

hans Opgave har været at fremdrage og be-

nytte alle gjennem Tiderne bevarede Minder fra

Fortiden.

•Under hele dette Arbeide i Videnskabens Tjeneste

havde Worsaae dog endnu et andet Maal for Øie: vort

Lands og vor Nations Hæder. Det havde dybt præget

Worsaaes Personlighed, og det fik en stor Indflydelse

paa hans Virksomhed, at hans Ungdom faldt i den na-

tionalt bevægede Periode i Fyrrerne; hin Tids varme og

friske patriotiske Følelse, dens Lyst til at gjøre Ofre og til

at arbeide, saa ofte det gjaldt Folkets Sag, bevarede han

sit Liv igjennem. Ved at virke for Videnskaben vilde han

gavne Fædrelandet. Dette træder allerede tydelig frem i

hans første Skrift, hvis Resultater samles under to Afsnit:

^^ Oldtidsmindernes betydning for Historien u og )> Oldtids-

mindernes Betydning for Nationaliteten i^
, og paa samme

Maade kan det vel siges, at alle Worsaaes senere

Skrifter, hans Ledelse af Museerne, hans Deltagelse i det
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offentlige Liv havde det dobbelte Maal at fremme Viden-

skaben og at tjene Fædrelandet. I Krigsaarene 1848—50

kæmpede han fra sit Standpunkt som Archæolog imod

fremmede Overgreb, idet han udgav en Række halvt politiske,

halvt videnskabelige Brochurer, og samtidig behandlede han

saadanne Æmner, som særlig maatte styrke den nationale

Følelse, »Om Danebrog^^ og » Danevirke ^^ . Senere førtes han

vel ved sine Studier vide om Lande; men vor nationale

Archæologi var ham bestandig Hovedsagen, og naar han

behandlede Minderne fra Valdemarernes Tid eller Vikinge-

tidens Historie, saa var det ikke blot, fordi dette viden-

skabelig set var heldige Æmner, men fordi han her kunde

sysle med Folkets store Minder, »saa stolte og lysende, at

de maa regnes for nogle af de skjønneste blandt de mange

skjønne i den Mindekrands, som fra Oldtids Dage omslynger

det danske Navn«.

En levende Fædrelandskjærlighed var Understrømmen i

Worsaaes Virksomhed, og man vilde forstaa den slet,

om man ikke saa, at det var de nationale Minder fra

Fortiden, som han elskede varmest og ivrigst
arbeidede for.

I nøie Forbindelse hermed staar det, at Worsaae,
naar han talte og skrev, ikke alene henvendte sig til den

Lærde og Fagmanden, men til alle sine Landsmænd. Hans

veltalende Foredrag have ikke blot lydt i lærde Selskaber,

og han skrev sikkert helst populært for den store Kreds,

som han heller ikke forsmaaede at søge gjennem illustrerede

Blade, Kalendere og populære Tidskrifter. Det lærde Apparat
af Kildesteder og Materialsamlinger vilde han helst undgaa,

og Forskningens Møie og Vanskeligheder fjærnedes, for at

Resultaterne kunde foreligge klart og i en let tilgængelig

Form. Hvad han havde at bringe, maatte jo ogsaa interessere

Alle; thi han fremdrog altid Hovedforhold og ikke Spørgs-

maal af en underordnet Betydning, som først senere skulde

3*
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indgaa som Led i større Undersøgelser. »Hans sjældne

Evne til aandfuld Opfattelse« medførte, at Enkelthederne

bestandig saa at sige forsvandt i den omfattende Tanke;

men fornemlig flærnede han Detaillen — Videnskabsmanden

vil vel sige, at dette gjordes i for høi en Grad — for ikke

at give sine Skrifter et lærd og derved afskrækkende Ud-

seende. »Han raadede tilmed i en ikke ringe Grad over

den Kunst at skrive læselig for Folket« , og hans Sprog
var rent og klart, klangfuldt og letflydende, om det end

undertiden i de senere Aar fik et noget overfyldt Præg.

Det maa da ogsaa fremhæves som et af Hovedpunkterne
i Worsaaes Virksomhed, at han vakte og nærede
Sansen for vore Fortidsminder, Og at han forstod

at gjøre den nationale Archæologi til Folkets Sag.

Hvormeget han herved tillige har støttet det videnskabelige

Studium og fremmet Museernes Udvikling, er det ikke let

at overskue.

Mest har dog Worsaaes hele Personlighed bidraget

til at befæste Archæologiens Stilling i vort Land og til at

vinde den trofaste Venner, ja, det kan vel siges, atWorsaae
i det hele har udrettet ligesaa meget ved sit rent person-

lige Forhold til Mennesker som ved sine Skrifter og gjennem
sin Administration. Thi mærkeligt nok var Forskeren og
Forfatteren ligesaa fuldt hjemme i det praktiske Liv og

mellem Mennesker som i Videnskabens Verden. Naar da

Forholdene oftest føiede sig efter hans Ønsker, og Mod-

standen veg, var det af mange Grunde. Det var vel, fordi

Worsaae besad en Arbeidsevne, som aldrig trættedes,, fordi

han med en aandelig Hurtighed, Behændighed og Opfindsomhed,
som oftest findes hos Sydboen, forenede den nordiske Ud-

holdenhed i Villie og Jydens forsigtige Beregning. Det beroede

tillige paa, at han nød en sjælden Respect, idet man let bøiede

sig foren Aandens Overlegenhed, som kun findes hos den, der er
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født til at styre. Der var fremdeles hos ham forenet mange
af de ydre og indre Gaver, som gjøre et Mennesket skikket

til at deltage i Livet; han havde Sands for det virkelige

Liv, og han glædede sig over at virke og vinde Indflydelse.

Men først og fremmest fandt Worsaae en saa stor Tilslut-

ning, fordi han i en sjælden Grad var en elskværdig Per-

sonlighed.

Aabent, naturlig og uden noget Forbehold mødte han

Enhver; med ungdommelig Friskhed tog han sig af, hvad

der laa for, og Alle fandt den samme hjertelige Imødekommen

og vidtgaaende Hensynsfuldhed. Det kunde vel hænde, at

mistænksomme Naturer troede, at dette kun var en til-

vant Form: hos en saa betydelig Mand, som i alle Retninger

stod saa høit, blev man overrasket ved at finde denne Aaben-

hed. Men man saa meget feil, om man mente, at Worsaae
var en indviklet og skjult Natur. Han var en klar og

usammensat Personlighed, hvis ædle Grundbestemmelser det

ikke var vanskeligt at opdage.

Hovedtrækket var vistnok en sjælden Humanitet, saa

sand og dyb, at den rettere kunde kaldes Kjærlighed til

Menneskene. Derfor var Worsaae mild og undskyldende

i sin Dom, altid rede til at fremme enhver god Bestræbelse,

hjælpsom mod Alle, som søgte hans Støtte. Kunde man

stundom finde, at Overbærenheden gik meget vidt, saa

skete dette ikke, fordi Worsaae ikke saa klart, men fordi

han vilde overse Svaghederne. Thi hos Mennesker var det

som i Videnskaben kun de store væsenlige Træk, som han

egentlig tillagde Betydning, og just derfor var Worsaae saa

tiltrækkende, fordi han tog enhver som et Menneske uden

sønderlig at paavirkes af alle Bibestemmelser. Fuldstændig

fri for aandelig eller videnskabelig Fordringsfuldhed, jævn

og aaben i sin Færd, gav han sin hele Personlighed hen

under ethvert Forhold, ikke mindst overfor den Yngre,

hvem han gjærne meddelte sig til, men ligesaa vel forstod
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at høre paa. Med denne Hensyntagen til Alle fulgte den

forekommende Optræden og udsøgte Høflighed; thi den var,

som det træffende er bemærket, »et Udtryk forWorsaaes
store Humanitet og Ængstelse for at saare eller forurette

noget Menneske«. Den bevaredes uforandret under alle

Forhold. Og Worsaae benyttede fuldt ud alle de Veie,

som Livet bød til Berøring med Samtiden: de forskjellig-

artede Studier, Lærerposten ved Universitetet og den store

Virkekreds herhjemme, de mange Reiser i Udlandet og alle

de vexlende Forhold, som laa imellem Studenterlivet paa

Regensen og den senere høie Stilling i Samfundet. Endnu

som ung vandt Worsaae Chr. VHUs varme Gunst og blev

allerede dengang draget frem i det offentlige Liv. Senere

kom han gjennem sine Studier i et nært Forhold til Fred. VH,

og vor nu re gj erende Konge, dette Selskabs ophøiede

Præsident, optog ham for en Tid i sit Raad og gav ham

derefter en Plads i sine nærmeste Omgivelser. Talrige

lærde Selskaber havde optaget Worsaae som Æresmedlem;
i Videnskabsmændenes Discussion var han en anerkjendt

Fører, og ikke mindre passede hans lette Veltalenhed ved

deres festlige Sammenkomster. Men talte han i sine Museer

med den jævne Almuesmand, da var det den samme smukke

Personlighed, som gav sig hen i aaben Velvillie.

Herpaa beroede det sikkert, at W o r s a a e s Personlighed

havde et eget lyst Præg, som dette smukt er blevet udtrykt

af en videnskabelig Ven: »Er gehorte zu den wenigen be-

gnadigten Menschen, von denen man sagen mochte: \vo sie

erscheinen, wird es heil; sein frohliches, geklartes Wesen

war der Abguss der ihm innewohnenden Menschenfreundlich-

keit und eines innern Gliickes«. Det var en sand Livs-

glæde, som gjennemtrængte hans Væsen, traadte frem i

Talen, i det livlige Smil og den muntre Latter, og spredte

Lys og Glæde, hvorhen han kom. Han saa helst Forholdene

fra den gode og lyse Side; men var dette ikke muligt.
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mødte der Strid og Polemik, da lod han sig kun ugjærne

nøde til Handling. Han ventede hellere, gik en anden Vei

eller søgte ved Forhandling at vende Modstanden; dog, maatte

der gribes ind, saa skete dette baade energisk og afgjørende.

Først og fremmest ytrede denne Glæde over Livet sig

i en Arbeidsiver, der bevaredes uformindsket fra de unge

Dage. Den feirede Videnskabsmand studerede som den

unge Forsker, der første Gang giver sig i Kast med Løsningen
af et Problem, og Troen paa, at Maalet maatte kunne naaes,

blev ikke svækket. Fordi han saaledes altid var stærkt

betagen af sit Æmne, blev hans Foredrag, som var saa

formfuldt og saa omhyggelig bygget, tillige fuldstændig

naturligt og i en høi Grad umiddelbart fængslende. Der

var en beundringsværdig Lethed i Tilegnelsen af Stoffet,

en mærkelig Livlighed i Tanken, en energisk Søgen efter

Sandheden, der aldrig tillod ham at hvile. Worsaaes'
Liv var en fuld Hengivelse i de stillede Opgaver, og det

faste Syn paa store Maal var det sikkert, som gav hans

Personlighed dette store og ædle Præg, der ikke skæmmedes

ved nogen Art af Smaalighed.

Intet Under derfor, at Worsaae tik en saa stor Ind-

flydelse, at han vandt trofaste Venner hjemme og ude, at

han var anset og afholdt i vide Kredse. Han var æret som

den Første i sin Videnskab, hans Jævnaldrende havde sluttet

sig tæt om ham, og en Kreds af Yngre fulgte i hans Spor.

Hvad han fra Ungdommen af havde virket for, saa han

fremmet, og hans Livs Gjerning var gjennemført eller i

kraftig Udvikling. Man maa da sige, at Worsaae var

en sjælden lykkelig Mand.
Saaledes tror jeg, at Worsaae vil blive mindet. Og

han vil ikke glemmes, selv om vi gaa bort, som have kjendt

ham personlig; han vil leve i sine Skrifter og sin Gjerning.

Thi vor Sag er det efter bedste Evne at holde Forskningen

og de videnskabelige Institutioner i samme Høide, hvori han
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har efterladt dem, og at søge at fortsætte, hvad han har

begyndt, og at fuldende, hvad han maatte forlade. Her er

ikke blot en Arv at modtage, men ogsaa en Pligt at op-

fylde, hvorom alle gode Kræfter maa samles i enigt og

energisk Arbeide for Videnskab og Fædreland. Dette er

den bedste Tak, vi kunne bringe Worsaae for, hvad han

har* virket, og den rette Ære at vise hans Minde.

November 1885.

J. J. A. Worsaaes

særskilte Arbeider, samt Afhandlinger og Artikler i større

Værker og periodiske Skrifter, fremlagte i Selskabets Møde

d. 7. November 1885.

1838—1845.

Efterretning om Undersøgelsen af to Steendysser i Veiby

Sogn, Frederiksborg Amt. Annaler for nordisk Old-

kyndighed 1838—1839, Kjøbenhavn.

Bidrag til Veile Byes og Amts Historie i det 17. Aar-

hundrede. Historisk Tidsskrift, Kjøbenhavn 1840.

Undersøgelser af Gravhøie i Danmark. Annaler for nordisk

Oldkyndighed 1840—1841, Kjøbenhavn.

Et Par Ord om Kong Gorms og Dronning Thyres Høie ved

Jellinge. Sammesteds.

Hvorvidt kan man antage, at det i Haraldskjær Mose (1835)

opgravede Liig er den norske Dronning Gunhildes?

Historisk Tidsskrift, Kjøbenhavn 1841.

Endnu nogle Bemærkninger angaaede den norske Dronning

Gunhildes formeentlig opdagede Liig. Historisk Tids-

skrift, Kjøbenhavn 1842.

Danmarks Oldtid oplyst ved Oldsager og Gravhøie. Kjøben-
havn 1843.
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Danemarks Vorzeit, durch Alterthiimer und Grabhugel
beleuchtet. Kopenhagen 1844.

The primeval Antiquities of Denmark. London 1849.

Afladskræmmeren x\rcimbolds Segl. Dansk Folkekalender

1843, Kjøbenhavn.

Runamo og Braavalleslaget. Kjøbenhavn 1844.

Om Forholdet mellem de skandinaviske Folk i Oldtiden.

Kjøbenhavn 1844.

Om Forarbeidningen af Steen oldsager. Antiqvarisk Tids-

skrift 1844, Kjøbenhavn.

Om nogle Gravhøie paa Kysten af Øresund. Sammesteds.

Fund i Steendysser i Danmark. Annaler for nordisk Old-

kyndighed 1844—1845, Kjøbenhavn.

Danevirke før og nu. Dansk Folkekalender 1844, Kjøbenhavn.

Das Danewerk. Nordischer Telegraph, Leipzig 1849.

Antiqvarisk Chorographie af Grønland. Grønlands histo-

riske Mindesmærker III, Kjøbenhavn 1845.

Tillæg til »Runamo og Braavalleslaget«. Kjøbenhavn 1845.

Om »Hallristninger«. Antiqvarisk Tidsskrift 1845, Kjøbenhavn.

Om Broncevaabnene og Bronceculturen. Sammesteds.

1846—1855.

Blekingske Mindesmærker fra Hedenold, Kjøbenhavn 1846.

Zur Alterthumskunde des Nordens, enthaltend: 1. Ble-

kingsche Denkmaler aus dem heidnischen Alterthum in

ihrem Verhåltniss zu den tibrigen skandinavischen und

europåischen Alterthumsdenkmålern. 2. Runamo und

die Braavalleschlacht, Leipzig 1847.

Indberetning til Kong Christian den Ottende fra en anti-

qvarisk Reise i Skotland og Irland. Antiqvarisk Tids-

skrift 1846, Kjøbenhavn.

Den nationale Oldkyndighed i Tydskland. Annaler for

nordisk Oldkyndighed og Historie 1846, Kjøbenhavn.
Die nationale Alterthumskunde in Deutschland. Kopen-

hagen 1846.
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Om Vigtigheden af et Centrum for nordisk Oldforskning.

Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie 1846,

Kjøbenhavn.

The Antiquities of Ireland and Denmark. Proceedings of

the Roy. Irish Academy 1846, Dublin.

Om nogle i Norge fundne Oldsager fra Broncealderen. Urda,

Bergen 1847.

A few remarks upon the antiquities of silver, found at Cuer-

dale. The Archæological Journal 1847, London.

Jernalderens Begyndelse i Danmark, oplyst gjennem Grav-

fund. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie

1847 og 1850, Kjøbenhavn.

Danevirke, Danskhedens gamle Grændsevold mod Syden.

Antislesvigholstenske Fragmenter, Kjøbenhavn 1848.

Danevirke, der alte Grånzwall Danemarks gegen Silden.

Kopenhagen 1848.

Den danske Nationalitet, et Par Ord i Anledning af For-

fatningsspørgsmaalet. Kjøbenhavn 1848.

Undersøgelser i geologisk-antiqvarisk Retning. Oversigt over

det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger

1848, 1851, 1853—1855, Kjøbenhavn. (I Forbindelse

med G. Forchhammer og J. Steenstrup).

Fund af romerske Oldsager i Danmark. Annaler for nordisk

Oldkyndighed og Historie 1849, Kjøbenhavn.

Om Danebrog. Kjøbenhavn 1849.

Om en forhistorisk, saakaldet »tydsk« Befolkning i Dan-

mark. Kjøbenhavn 1849.

Svar paa Prof. P. A. Munchs andet Stridsskrift om Skan-

dinavismen. Kjøbenhavn 1849.

Treasure Trove in Scotland. The Athenæum 1849, London.

Jyllands Danskhed, en Protest mod Jacob Grimms nye

tydske »Folkeret«. Kjøbenhavn 1850.

Protest eines Jiitlånders gegen Jacob Grimms neues

deutsches »Volksrecht«. Kopenhagen 1850.
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Beretning om Kjøkkenmøddingen ved Meilgaard. Antiqvarisk

Tidsskrift 1850, Kjøbenhavn.

Minder om de Danske og Nordmændene i England, Skot-

land og Irland. Kjøbenhavn 1851.

An account of tlie Dånes and Norwegians in England,

Scotland and Ireland. London 1852.

Die Dånen und Nordmånner in England, Schottland und

Ireland. Leipzig 1852.

Antiqvariske Iagttagelser paa en Reise i Normandiet og

Bretagne. Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes

Selskabs Forhandlinger 1852, Kjøbenhavn.

Oversat i L'Athenæum Fran^ais 1853, Paris.

Nye Oplysninger om Danelagen i England, om Anglernes

Stammeland, og om de Danskes Nedsættelser og Be-

siddelser i Nord -England. Oversigt over det Kgl.

danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 1852,

Kjøbenhavn.

Hvor stod Lyrskovslaget? Annaler for nordisk Oldkyndig-

hed og Historie 1852, Kjøbenhavn.

On Bothwells burialplace. Notes and Qveries V, London 1852.

Bertram, Editor of Richard of Cirencester. Notes and

Qveries VI, London 1852.

Fund af en Metalarbeiders Forraad fra Broncealderen. An-

naler for nordisk Oldkyndighed og Historie 1853,

Kjøbenhavn.

Beretning om Udgravningen af en Jættestue paa Hjelm Mark

ved Stege. Oversigt over det Kgl. danske Viden-

skabernes Selskabs Forhandlinger 1853, Kjøbenhavn.

Names of piaces. Notes and Qveries VIII, London 1853.

Afbildninger fra det Kgl. Museum for Nordiske Oldsager.

Kjøbenhavn 1854.

Monstranshuset i Haraldsted Kirke ved Ringsted. Folke-

kalender for Danmark 1854, Kjøbenhavn.

Runestenen i Hørning ved Skanderborg. Illustreret Almanak

1854, Kjøbenhavn.
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Om den i Kong Valdemar den Stores Grav i Ringsted

fundne Blyplade med Indskrift. Oversigt over det

Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger

1855, Kjøbenhavn.

Om forskjellige andre, i Grave fra den ældre Middelalder

opdagede Blyplader med Indskrifter. Sammesteds.

Minder fra Valdemar den Stores Tid, især i Ringsted- og

Sorø-Egnen. Sammesteds.

Om de to Kirketaarne i Fjennesløvlille. Sammesteds.

Om Helligkilderne og »Kongshuset« i Haraldsted. Samme-
steds.

Om Nytten af antiqvarisk-naturhistoriske Undersøgelser.

Forhandlingar vid de Skandinaviske Naturforskårnes

sjette Mote, Stockholm 1855.

1856—1865.

Bemærkninger om nogle nye Opdagelser af Runeindskrifter

i Frankrige og England. Oversigt over det Kgl. danske

Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 1856, Kjøben-
havn.

Om et Fund af romerske og andre Oldsager ved Brarup i

Angel. Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes

Selskabs Forhandlinger 1857, Kjøbenhavn.

Om Norges Oldsager. Forhandlinger ved de Skandinaviske

Naturforskeres syvende Møde, Christiania 1857.

Ringsted Kirke som Gravsted for den gamle danske Konge-

slægt. Kongegravene i Ringsted Kirke, Kjøbenhavn 1858.

Nordiske Oldsager i det Kgl. Museum i Kjøbenhavn. Kjøben-

havn 1859.

CI&BEPHbia 4PEBH0CTH ROPOJVEBCKArO MySEfl BTb

KOnEHrArEHi, CAHKTnETEPT»yPr'l 1861.

Antiquités Danoises. Revue archéologique 1862, Paris.

Bemærkninger om en ny Inddeling af Steen- og Bronce-

alderen. Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes

Selskabs Forhandlinger 1859, Kjøbenhavn.
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Om nogle i Maribo Sø, fornemmelig i Egnen af Engestofte,

nylig opdagede Spor af Pæle, og om talrige ved disse

fundne Flintsager fra den ældre Steenalder. Sammesteds.

On the flint- and driftqvestion. The Athenæum 1859,

London.

Kong Christian den Femtes Testamenter som Tillæg til

Kongeloven. Kjøbenhavn 1860.

Kallundborg Kirke før 1827. Danske Mindesmærker, Kjøben-
havn 1860.

Om Tvedelingen af Steenalderen. Oversigt over det Kgl.

danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 1861,

Kjøbenhavn.

Gjensvar paa Hr. Prof. Steenstrups yderligere Bemærkninger
imod Tvedelingen af Steenalderen. Oversigt over det

Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger

1861, Kjøbenhavn.

Om Danmarks tidligste Bebyggelse. Kjøbenhavn 1861.

Grændsevolden Danevirke. Illustreret Tidende 1861, Kjøben-
havn.

Dragshøi - Fundet. Sammesteds.

Danske Vikingesværd. Sammesteds.

Fjennesløvlille Kirke ved Sorø, med de beslægtede Lands-

bykirker i Meerløse og Uvelse. Danske Mindesmærker,

Kjøbenhavn 1862.

Bothwells Grav i Faareveile Kirke. Illustreret Tidende

1862, Kjøbenhavn.

Hesteprydelse fra Hedenold. Sammesteds.

Den danske Erobring af England og Normandiet. Kjøben-
havn 1863.

Den jydske Halvø og dens Fortidsminder. Kjøbenhavn
1864.

Om Slesvigs eller Sønderjyllands Oldtidsminder. Univer-

sitets-Program, Kjøbenhavn 1865.

The Antiquities of South Jutland or Sleswick. The Ar-

chæological Journal 1866, London.
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1866—1875.

Conferentsraaderne C. C. Rafns og C. J. Thomsens For-

tjenester af Oldskriftselskabet og af Oldtidsvidenskaben

i det Hele. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og

Historie 1866, Kjøbenhavn.

Om Opdagelsen af den ældre Jernalder. Sammesteds.

Om nogle Mosefund fra Broncealderen. Sammesteds.

Sur quelques trouvailles de l'åge de bronze faites dans

des tourbiéres. Mémoires de la Société Roy. des Anti-

quaires du Nord 1866, Copenhague.

Sørup Kirke i Angel. Danske Mindesmærker, Kjøbenhavn

1866.

Om Betydningen af vore store Mosefund fra den ældre

Jernalder. Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes

Selskabs Forhandlinger 1867, Kjøbenhavn.

Slutningsbemærkninger om Opdagelsen af den ældre Jern-

alder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie

1867, Kjøbenhavn.

Et Par smaae Bidrag til Dronningerne Sophie Magdalenes

og Caroline Mathildes Historie. Historisk Tidsskrift

1867, Kjøbenhavn.

Om nogle norske Oldsagfund. Aarbøger for nordisk Old-

kyndighed og Historie 1869, Kjøbenhavn.

De quelques antiquités norvégiennes. Mémoires de la Société

Roy. des Antiquaires du Nord 1868, Copenhague.
Om Mammen -Fundet. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed

og Historie 1869, Kjøbenhavn.

La sépulture de Mammen. Mémoires de la Société Roy.
des Antiquaires du Nord 1869, Copenhague.

Om Forestillingerne paa Guldbracteaterne. Aarbøger for

nordisk Oldkyndighed og Historie 1870, Kjøbenhavn.
Les empreintes des bractéates en or. Mémoires de la

Société Roy. des Antiquaires du Nord 1870, Copen-

hague.
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Gamle Billeder af Holger Danske og Burmand. Folke-

kalender for Danmark 1871, Kjøbenhavn.

Ruslands og det skandinaviske Nordens Bebyggelse og ældste

Kulturforhold. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og

Historie 1872, Kjøbenhavn.

La colonisation de la Russie et du Nord Scandinave.

Mémoires de la Société Roy. des Antiquaires du Nord

1873—1874, Copenhague.

Dragter fra den ældre Broncealder. Illustreret Tidende

1872, Kjøbenhavn.

De Danskes Kultur i Vikingetiden. Fra Videnskabens

Verden, Kjøbenhavn 1873.

La civilisation Danoise å l'époque des Vikings. Mémoires

des Antiquaires du Nord 1878—1879, Copenhague.

Sur råge du bronze. Compte rendu de la 5. session du

Congrés international d'Anthropologie et d'Archéologie

préhistoriques, Bologne 1873.

Sur l'origine des peuples des dolmens. Sur l'orgine de l'åge

du bronze etc. Compte rendu de la 6. session du

Congrés international d'Anthropologie et d'Archéologie

préhistoriques, Bruxelles 1873.

Sur les deux åges de la pierre. Sur les premiers habitants

de la Scandinavie, Sur l'åge du bronze. Compte rendu

de la 7. session du Congrés international d'Anthropo-

logie et d'Archéologie préhistoriques, Stockholm 1874.

Sur l'anthropophagie ,
Sur les gravures de l'åge du renne.

Sur la division de l'åge de pierre. Compte rendu de

la 4. session du Congrés international d'Anthropologie

et d'Archéologie préhistoriques, Copenhague 1875.

Tale ved det Kgl. Nordiske Oldskriftselskabs halvtredsinds-

tyveaarige Stiftelsesfest. Aarbøger for nordisk Old-

kyndighed og Historie 1875, Kjøbenhavn.

Cinquantiéme anniversaire de la fondation de la Société

Roy. des Antiquaires du Nord. Mémoires de la

Société Roy. des Antiquaires du Nord 1775, Copenhague.
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1876—1885.

Om Bevaringen af de fædrelandske Oldsager og Mindes-

mærker i Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed

og Historie 1877, Kjøbenhavn.

La conservation des antiquités et des monuments nationaux.

Mémoires de la Société Roy. des Antiquaires du Nord

1877, Copenhague.

On the preservation of national antiquities and monuments

in Denmark. Proceedings of the Society of Antiquaries

of London 1879, London.

Trouvailles de l'åge du bronze. Compte rendu de la 8.

sesision du Congrés international d'Anthropologie et

d'Archéologie préhistoriques, Budapest 1877.

Nordens Forhistorie, efter samtidige Mindesmærker. Nordisk

Tidskrift for Vetenskap, Konst och Industri, Stockholm

1878.

Die Vorgeschichte des Nordens nach gleichzeitigen Denk-

målern. Hamburg 1878.

Fra Steen- og Bronzealderen i den gamle og den nye Verden.

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1879,

Kjøbenhavn.

Des åges de pierre et de bronze dans l'ancien et le

nouveau monde. Mémoires de la Société Roy. des

Antiquaires du Nord 1880, Copenhague.
Nordens Forhistorie, efter samtidige Mindesmærker. Kjøben-

havn 1881.

The industrial arts of Denmark from the earliest times to

the danish conquest of England. London 1882.

Om Ordningen af arkæologisk-historiske Museer i og udenfor

Norden. Nordisk Tidskrift for Vetenskap, Konst och

Industri, Stockholm 1884.



DE NORDISKE LANGSKIBE,

et Forsøg

ved N E. TUXEN,
fhv. Direktør ved Orlogsværftet i Kjøbeahavn.

De jordfundne Skibe og Baade fra en ijern Fortid, der

i den nyere Tid ere bragte for Dagen i Norden i en nogen-

lunde vel bevaret Tilstand, nemlig Nydamsbaaden 1863

i Sønderjylland, Tuneskibet 1867 ved Kristianiafjordens

østlige Side og Gokstadskibet 1880 ved samme Fjords

vestlige Side, bringe saa sikre og klare Oplysninger, at man

tør haabe, ved i Lyset af dem at overveie de Ytringer ved-

kommende Skibsvæsenet, der forekomme i Sagaerne, eller

ere fremdragne ved andre historiske Undersøgelser, at kunne

danne sig en nogenlunde tydelig Forestilling om de Nor-
diske Langskibe, som gjennem flere Aarhundreder vare

Nordboernes egentlige Krigsskibe. Det er et Forsøg i saa

Henseende, der er Gjenstand for det følgende.

Da de jordfundne Skibe danne det nye Grundlag for

Betragtningen, er det naturligt at begynde med en nogen-
lunde udførlig Beskrivelse af dem. Dertil er benyttet

Conr. Engelhardt »Nydam Mosefund«, Kjøbenhavn 1865,

N. Nicolaysen »Langskibet fra Gokstad« , Kristiania 1882,

og Beretningen om Tuneskibet i »Aarsberetninger for 1856

fra Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Bevaring«.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886.
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De jordfundne Skibe.

Nydamsbaaden. Denne blev fundet i August 1863

under Udgravninger, der foretoges i et archæologisk Øiemed

i Nydammose i Sundeved, nær Aissund. Findestedet har

oprindelig været Inderenden af en Yig fra Aissund, og Baaden

er i sin Tid blevet sænket paa Bunden, ved at der hug-

gedes Hul i Klædningen under Vandgangen. Efter at Vigens

Inderende var blevet skilt fra sin Forbindelse med Søen,

har Mosen begyndt at danne sig. Baaden s Nagler og andre

Forbindinger ere efterhaanden blevne opløste af Vandet, saa

at de enkelte Dele ere blevne adskilte fra hverandre og

have søgt Leie fladt ned paa Søbunden, hvor de laa,

dækkede af et Lag Mosejord af 4 til 7 F.s Tykkelse,

afsluttet foroven med frodig Græstørv. Den Maade, hvorpaa

Baaden saaledes var gjemt, har havt til Følge, at alt Træ-

værket var fuldstændig bevaret, saa at man efter Optagelsen

af Materialet har kunnet samle det og gjenopbygge Baaden

i dens oprindelige Skikkelse. Dette Arbeide blev udført i

Flensborg, hvorfra Baaden senere blev bragt til Kiel.

Det er en meget stor Robaad med 14 Aarer ved hver

Side, spids og ensdannet ved begge Ender, med stærkt

skydende, krumme Stevne, men uden udvendig Kjøl. Dens

Længde mellem Stevnene ved Relingen er 69V2 F. ,
største

Brede ved Relingen 10^/4 F. Høiden fra Kjølplankens

Underside til Relingen er ved Midten 4 F. 1" og ved Enderne

6 F. 10", saa at der er et Spring af 2 F. 9", og Stevnene

Hvor Kilderne ikke udtrykkelig ere anførte ,
er der benyttet

følgende Skrifter:

Snorre Sturlesøn red Jacob Aall, Oldnordiske Sagaer ved

C. C. Rafn, Det norske Folks Historie ved P. A. Munch,

Islændernes Færd hjemme og ude ved N. M. Petersen,

Bayeux Tapeterne ved Bruce, og samme ved Funcke.

I Afhandlingen er overalt benyttet dansk Maal og Vægt.
En Ton er 2000 danske Pund. En Sømil er 23,600 danske Fod.



N.E.TUXEN: DE NORDISKE LANGSKIBE. 51

selv strække sig endnu omtrent 4 F. videre i deres Retning,

over Relingen. Kjølplanken, der afslutter Bunden langs

Midten, og til hvis Ender Stevnene ere laskede, har en

Længde af 45^/4 F.
,
som sammenholdt med Længden ved

Relingen viser, hvor stærkt Stevnene skyde frem. Baaden

er af Eg, klinkbygget, med Jernnagler, og af temmelig svært

Materiale, Fugerne tætnede med uldent Tøi og en klæbrig

Masse. Bygningsmaaden er efter vore Begreber meget eien-

dommelig; men den maa i sine Hovedtræk have holdt sig

i mange Aarhundreder og fortjener derfor at beskrives.

Kjølplanken (se vedstaaende Figur, iøvrigt henvises til

Tegningerne i Engelhardts Skrift) er omtrent 2 F. bred og

3" tyk ved Midten, men er paa Undersiden aftyndet ud

mod Kanterne for at modtage den underste Rang Klædnings-

planke, der er fæstet til den med Jernnagler, som udvendig

have runde Hoveder og indvendig ere klinkede paa fir-

kantede Jernplader. Efter denne underste Rang følger ved

hver Side fire andre, af 1" Tykkelse og 15 å 20" Brede;

enhver af dem ligger udenpaa Rangen nedenunder, forløbende

den 3", og er naglet saavel til den som til Stevnene.

Den øverste Rang danner med sin Overkant Relingen, og den

Forstærkning af Kanten, som man paa Baade kalder Essing,

er udarbeidet i ét med Planken. Spanter tindes paa om-

trent hver 3V8 F. af Længden; hvert af dem er i ét Stykke,

tildannet af krumt Træ, 2" tykt og 6" høit i Bunden,

4*
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aftagende til 4" ved Overenden. Spanterne ligge ikke umiddel-

bart an mod Klædningsplankerne og ere ikke fæstede enten

til disse eller til Kjølplanken med Nagler; men Forbindingen

er tilveiebragt paa følgende Maade. Ved hvert Spants

Plads findes paa Oversiden af Kjølplanken og paa Inder-

siden af hver af de fire Range Klædningsplanker to Klamper
af 2V2" Høide, der ikke ere spigrede paa Planken, men

dannede i ét med den, idet Træet er blevet borthugget, saa

at Klamperne ere blevne staaende i den for dem bestemte

Høide. Den øverste Rang har kun én saadan Klampe for

hvert Spant. Disse Klamper tjene nu til Anlæg for Span-

terne, der naa op til over Klampen paa øverste Rang, og

Spanterne ere da fæstede med Bastbaand, der ere tagne

gjennem Huller i Spanterne og i Klamperne. Tofterne have

havt deres Plads ved Spanternes Overende, hvilende paa

den øverste Rangs Klamper, og have sandsynlig været bundne

til disse, og fra Tofterne har der desuden været Støtter ned

til Spanterne. Hvert Spant danner, i Forbindelse med Toften

og Støtterne under denne, en fast Ramme, der stiver Skibet

til Siderne, og op og ned. Den Omstændighed, at Spanterne

ikke ere forbundne med Kjølplanken eller med Klædnings-

plankerne ved Hjælp af Nagler, men kun bundne ved Snore,

viser tilbage til en Tid, da Jern ei endnu blev anvendt ved

Skibsbygning; men dette maa efter Omstændighederne ogsaa

anses for at give tilstrækkelig Styrke. Et klinkbygget

Skib har nemlig sin Hovedstyrke i Yderklædningen, ved den

Maade, hvorpaa dennes enkelte Dele ere fast forbundne med

hverandre, og Spanternes Bestemmelse er dér nærmest at

holde Bygningen i Form tværskibs, idet Klædningsplankerne

ved at bøies i Længderetningen selv udøve et Tryk mod

Spanterne.

Aaregangene vare løse Stykker, der vare bundne fast

ovenpaa Essingen i indbyrdes Afstande af i Gjennemsnit

3V^2 F. De havde kun én opstaaende Knast eller Aaretol,

ved hvilken et Hul, hvorigjennem et Stykke Toug kunde
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tages, Og derfra om Aaren, for at holde denne paa Plads under

Roningen. Der blev altsaa roet i Strop; men naar man

skaadede, eller roede med Agterenden frem, fik Aaren Anlæg
mod Aaretollen. Aarerne vare aldeles af samme Form, som

nu benyttes, men forholdsvis korte. Den længste Aare,

som fandtes, var kun 11 F. lang, medens man nu vilde be-

nytte Aarer af 16 å 17 F.s Længde til et Fartøi af samme

Brede, hvor to Mand sidde paa Toften, hver med sin Aare,

saaledes som i den beskrevne Baad. Roret bestaaer af et

Rorblad af IF. 6" Brede, hvortil slutter sig en rund Stamme

med et Haandtag i Overenden, tjenlig som Rorpind, saa at

den hele Længde er omtrent 10 F. Det har været benyttet

paa en af Siderne agter; men Tegningerne give ikke nogen

Anvisning om, hvorledes det har været anbragt. Det er

muligt, at det har været benyttet som, naar man styrer med

en Aare. Der findes ingen Antydning til Mast og Seil,

eiheller til Telt for Besætningen. I Bunden har der været

en Bundtilje af Fletværk.

Med en Besætning af omtrent 40 Mand, antages det,

at Baaden har havt et Dybgaaende af omtrent 2^'å F.,

hvorved Relingen var 2 F. over Vandet ved Midten. Den

øverste Vandlinie ved dette Dybgaaende har en Længde af

58 F. og en Brede af 8^2 F. , og Deplacementet udgjør

omtrent 14 Tons å 2000 Pd.

Tæt ved den her beskrevne Baad fandt man i Obtober

1863 Materialet til en Baad af omtrent samme Størrelse og

Bygningsmaade , men af Fyrretræ. Ved denne var den

Eiendommelighed ,
at Enderne af Kjølen vare bøiede noget

opefter og tildannede saaledes, at de udgjorde den underste

Del af Stevnene. Den øvrige Del af hver Stevn var tappet

ned i Kjølen, og de synes at have havt mindre Fald end i

Egebaaden. Enderne af Kjølen fortsattes udenfor Stevnene

og endte i Spidser, der vilde naa omtrent til Vandgangen,

og man antog, at disse Spidser have været forsynede med

Jernbeslag for at tjene som Angrebsvaaben, hvoraf Baaden
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altsaa har havt ét ved hver Ende. Aaregangene have været

anbragte paa Relingen og Aaretollene indrettede paa lignende

Maade som i Egebaaden.

Tiden for disse Baades Sænkning sættes til mellem det

3die og 5te Aarh. e. Chr. Ved Udgravningen fandt man

34 St. romerske Sølvmønter, prægede mellem Aarene 69

og 217 e. Chr., foruden en stor Mængde Vaaben. Engelhardt

anfører, at Tacitus skriver om Nordboernes (Svionernes)

Skibe, at de vare spidse ved begge Ender og forsynede

med Sporer, og at de ikke førte Seil. Denne Beretning,

der maa være skrevet 200 Aar eller mere før den Tid,

da Baadene sænkedes, passer godt med Baadene, som de

forefandtes, og særlig med Fyrrebaaden. Man kan mulig

deraf slutte ,
at Egebaaden var nyere , og at man havde

opgivet Anvendelsen af Sporer til Fordel for Baadens Ro-

og Dreieevne.

Gokstadskibet. Dette blev udgravet i 1880, under

Hr. N. Nicolaysens Ledelse, i en Høi, beliggende ved

Gokstadgaardene , noget Nord for Sandefjord i Norge.

I Skibet var indrettet et Gravkammer, hvori fandtes Lev-

ninger af et Lig, og Nicolaysen antager, at det var høisat

omtrent ved Aar 900. Jordsmonnet, hvorpaa Høien var

opkastet, var omtrent 30 F. over Havfladen, og Grunden

bestod af Blaaler, hvori Skibet havde været nedgravet til

en Dybde af 4 F. Da Skibets Indre var blevet fyldt med

Ler, og da den øverste Del af Siderne vare blevne bøiede

ned i Leret ved Jordens Tryk, vare disse Dele, saavel som

hele den nederste Del af Skibet fuldstændig bevarede,

hvorimod Stevnenes Overender og den øverste Del af Klæd-

ningen nær disse, som ragede op over Leret i den tilfyldte

Jord, vare bortraadnede. Efter at Udgravningen var heldig

tilendebragt, blev Skibet ført til Kristiania, hvor det op-

bevares ved Universitetet.
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Det er en stor Ro- og Seilbaad, med 16 Aarer ved

hver Side og desuden forsynet med Mast og Seil. Det er

spidst og næsten ensdannet ved begge Ender, ,dog ubetydelig

fyldigere i Forparten, har en udvendig Kjøl af omtrent 12"

Høide og stærkt skydende Stevne, af en saadan Form, at

de ved Overenderne synes at have nærmet sig den lodrette

Stilling. Længden mellem Stevnene ved Relingen er 72V2 F.,

Breden ved Relingen 16^/4 {". ; Høiden fra Kjølplankens

Underside til Relingen er ved Midten 6^/2 F. og synes ved

Enderne at have været omtrent 8^/2 F. Der er saaledes

et Spring af omtrent 3 F. ,
som Enderne ere høiere end

Midten, og denne stærke Bøining af Relingen opefter finder

først Sted henimod Enderne, medens den forøvrigt er næsten

parallel med Vandlinien. Længden af Kjølen er at regne

for 56 F., og hver af Stevnene er forbundet med den ved

et Mellemstykke med Sidelaske. Kjolens Underside er ikke

retliniet, men har en Bugt af 5'', som Enderne ligge høiere

end Midten. Dette mindre Dybgaaende ved Enderne, i For-

bindelse med de stærkt skydende Stevne, har været til

Fordel for hurtig Dreieevne, paa samme Tid som Bæreevnen

forøgedes ved, at det største Dybgaaende findes ved Baadens

Midte, hvor Formen er fyldigst.

Skibet er af Eg, klinkbygget, med Jernnagler, Fugerne

tætnede ved indlagt, tretraadet Garn af Fæhaar. Der er

ved hver Side 16 Klædningsrange (se omstaaende Figur,

iøvrigt henvises til Tegningerne i Nicolaysens Skrift) af 7

til 9" Brede og ^/é" Tykkelse, dog med følgende Und-

tagelser: den 10de Rang, ud for Bjælkerne, er henimod

IV2" tyk, den 14de Rang, hvori er boret Huller til Aare-

gangene, er 1" tyk og de to øverste Range kun lidet over

^12". Kjølrangen ligger i en Spunding i Kjølen og er fæstet

til denne med Jernnagler. Hver af de øvrige Range af Klæd-

ningen ligger, som sædvanlig ved Klinkbygning, udvendig

og noget ind paa Rangen nedenfor og er fæstet til den

med Jernnagler, der have Hoveder udvendig og ere klinkede
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paa firkantede Plader indvendig, samt ligeledes fæstede med

Nagler til Stevnene. Langs Overkanten af den øverste

Rang løber indvendig en stærk List, den saa kaldede Essing,

og under den er igjen en svagere List, der ligger fri af

Klædningsplanken, og som har tjent til at udspænde Under-

kanten af Skibsteltet. Der er 17 Spanter, i indbyrdes

Afstand af 3 F., løbende tværs over Kjolen op til Midten

af den Ilte Klædningsrang, hvor hvert Spant afsluttes med

en Bjælke. Spanterne ere ikke fæstede med Nagler enten

til Kjolen eller til Klædningsplankerne under Bunden; men

paa hver af disse Planker er der ud for hvert Spant ud-

arbeidet en Klampe i Træet, og gjennem Huller i disse

Klamper og tilsvarende Huller i Spanterne er der bundet med

Rodtrevler. Arbeidet er udført saaledes, at Plankerne ligge

an mod Spanterne ved deres Overkanter, og at der er gjort

et Hak ned i Klamperne for Spanternes Anlæg. Det er

den samme Bygningsmaade som den, der er benyttet ved

Nydamsbaaden, men her udført med større Omhu, og saa-

ledes at Spanterne have et fastere Leie. Overdelen af

Skibssiden er forbundet til Underdelen med Knæer, der ere
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fæstede til Bjælkerne og løbe op langs Siden til Overkanten

af den 14de Rang, og til hvilke Klædningsplankerne ere

fæstede med Trænagler. Endelig er der i Nærheden af

hvert andet Spant anbragt korte Topspanter, som løbe fra

Essingen ned i Nærheden af Knæernes Kværk, hvilke tjene

til at støtte de to øverste Range. Skibssiden falder saa-

ledes i to Dele, hvoraf den øverste er at betragte som en

lettere Opbygning paa den nederste, mere solide Del. Den

Arm af Knæerne, der ligger paa Bjælkerne, er af mindre

Brede end disse, og forsaavidt Knæerne fra begge Sider

ikke naa hinanden, er en List fæstet til Bjælken. Paa de

fremstaaende Kanter af Bjælkerne er Dækket eller Bund-

tiljen lagt af løse Brædestykker, der altsaa kun række fra

Bjælke til Bjælke. Nær hver af Skibets Ender tindes et

fast Tværskaad, der naaer op omtrent i Høide af Dækket,
der kan have været forlænget over disse Skaadder til Stevnene.

Med en Besætning af circa 40 Mand kan det antages,

at Skibet har havt et Dybgaaende af omtrent SVa F., hvor-

ved Relingen var 3 F. over Vandgangen. Den øverste Vand-

linie ved dette Dybgaaende har en Længde af 67 F. og en Brede

af 14^/4 F., og Deplacementet udgjør 28V2 Tons å 2000 Pd.

Skibet har været forsynet med én Mast med Raa og

formodentlig firkantet Raaseil. Mastens Plads har været

foran for Midten (se PI. I Fig. 3, der er udarbeidet i Over-

ensstemmelse med en tilsvarende Tegning hos N. Nicolaysen),

staaende med Underenden i et Spor, dannet af et svært

Stykke Egetømmer, der var saa langt, at det hvilede paa
fire Spanter. Ved Høiden af Bjælkerne gik Masten gjennem
et Hul i et Egetømmer, der strakte sig over sex Bjælker

og desuden var støttet ned mod Mastesporet. Enderne af

dette Egetømmer vare tildannede i Lighed med Fiskehaler,

hvilket kan have givet Anledning til den nu brugelige Benæv-

nelse »Mastefisk«. Fra det Hul, hvorigjennem Masten gik,

var Mastefisken udskaaret agter efter, for at Masten kunde

lægges ned, og dennes Underende var tildannet saaledes,
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at den kunde heldes noget agter over uden at løftes op

af Sporet. Mastens Underende var tilstede, i en Længde
af 9 F.

,
men forøvrigt kun Brudstykker, saa at man ei

kunde bestemme den hele Længde med nogen Sikkerhed.

Tykkelsen i Underenden var 12".

I Skibet blev der fundet en Del Aarer, af hvilke dog
kun én var i fuldkommen Stand. Denne havde en Længde af

henved 17 F., medens man ved at samle Brudstykker af

andre fandt noget større Længder, den største dog ikke

over 18^/2 F. Aarer af disse Længder kunne passende

betjenes af én Mand hver. De vare af Gran og i Hoved-

sagen af samme Form som de nu benyttede, dog noget

lettere, især fordi Bladene vare forholdsvis mindre og

afrundede eller tilspidsede i Yderenderne. Aarer n es An-

læg var ikke over Relingen, men i Huller, der vare

borede i den 14de Klædningsrang, der ifølge ovenstaaende

afsluttede den mere solide og fast forbundne Del af Skibet.

De vare V/a F. over Dækket, i indbyrdes Afstande af 3 F.,

nemlig ét i hvert Spantefag, og med det forudsatte Dyb-

gaaende vilde de være 1 V2 F. over Vandfladen. Gjennem disse

Huller bleve Aarerne stukne ud, og der var et Hak i Agter-
kanten af hvert Hul, skraat opefter fra Horizontalen, for

at lade Aarebladet passere og derved formindske Størrelsen

af det runde Hul. Naar Aarerne vare tagne ind, bleve Hul-

lerne lukkede med Skydeklapper, der vare anbragte inden-

bords. Naar Inderenderne af Aarerne under Roningen naaede

med omtrent ^U af Længden indenfor Skibssiden, vilde der

blive en bred, fri Gang langs Skibets Midte. Der blev ikke

fundet Spor af Rorbænke; men det maa dog antages, at

Folkene have roet siddende, da Aarernes Anlæg i Skibs-

siden ere i en saa ringe Høide saavel over Vandet som

over Skibets Dæk, at staaende Rorkarle maatte bukke sig

mere end tilbørlig, naar de skulde løfte Aarebladet ud af

Vandet under Roningen. Folkene have altsaa havt løse

Sæder, og disse kunne have været Kistebænke, hvori de
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have havt deres Klæder og Proviant, hvortil intet Gjemme-
sted findes i Skibet.

Roret bestaaer af et Rorblad af 18" Brede, hvortil

slutter sig en rund Stamme, saa at den hele Længde er

IOV2 F. Det har været anbragt paa den styrbords Laaring,

i en skraa Stilling, saaledes at Underenden vendte noget

agter efter. Bladet gik noget dybere ned end Skibets Kjøl,

og Stammen naaede noget op over Relingen og var forsynet

med en Rorpind, der viste tværskibs ind. Roret havde

Anlæg mod to Klamper udenbords, hvoraf den ene var ved

Relingen, den anden 2\'2 Fod under denne. Den øverste af

disse Klamper har et Leie for den runde Rorstamme, der

blev holdt til med et Halsbaand. Til den underste Klampe
var Roret bundet paa en saadan Maade, at det kunde dreies

ved Rorpinden om Stammens Axe, og at det endvidere

kunde svinges op med Underenden, naar Skibet kom ind

paa grundt Vande, ved at løse Halsbaandet og ved Hjælp
af en Line, der anbragtes i en Øsken nær Underenden.

Forbindelsen var tilveiebragt ved et Stykke Toug, der gik

gjennem et Hul i Rorbladet og gjennem et tilsvarende i

Klampen og i Skibssiden. Det har havt en Knob paa
Ydersiden af Rorbladet og var fastgjort indenbords, dog
ikke strammere end, at den anførte Dreining af Roret med

Rorpinden kunde foretages. Den Styrende har havt en

Siddeplads noget under Relingen. Sædet var borte; men et

Rygbrædt betegnede Pladsen. Naar den Styrende skjød

Rorpinden fra sig, blev den bevæget ned efter paa Grund

af Stammens skraa Stilling, og samtidig blev Rorbladet

dreiet saaledes, at det modtog Vandets Tryk paa den ind-

vendige Side, hvorved Skibet vilde dreie med Forstevnen

til Bagbord. Naar derimod den Styrende trak Rorpinden
til sig, vilde dens Ende gaa opefter, og Rorbladet faa en

Stilling, der førte til, at Skibet dreiede med Forstevnen til

Styrbord. De nuværende Udtryk »Styrbord« og »Bagbord«
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stemme godt med, at Roret i Oldtiden var anbragt paa

høire Side af Skibet.

Paa Dækket var der tre Opstandere langs Skibets

Midte, hver forsynet ved Overenden med et Tværholt, til-

dannet paa Oversiden til at give Leie for henlagte Rund-

holter. Tværholternes Underkant var 7V4 F. over Dækket

og deres Længde tværskibs 3^/4 F. Den mellemste Op-
stander var tæt foran for Masten og fast forbundet med

Mastefisken. De to andre stode henholdsvis 16^/2 og 17\ 2 F.

foran for og agter for den midterste, og disse vare indrettede

til at kunne borttages, men dog fast støttede ved Hjælp af

et Spor i Bunden og en Fisk paa Bjælkerne. Disse Op-
standere med deres Tværholter have tjent i samme Øiemed

som Rundholtsgalger i moderne Skibe, nemlig til at hen-

lægge Rundholter og andre Gjenstande, og det vil bemærkes,

at de have været saa høie over Dækket, at Folk kunde

bevæge sig frit under dem. Det skal senere i denne Af-

handling blive vist, at det maa antages, at Mastens Ned-

lægning kun har bestaaet i at helde den agter over, til den

hvilede paa den agterste Rundholtsgalge, og at Formen af

Mastens Underende og af Hullet i Mastesporet netop vare

dannede med dette for Øie; Raa og Seil vilde derimod have

en passende Plads paa Galgerne. Det er dog muligt, at

i en Baad som den her omhandlede ogsaa Masten er blevet

lagt op paa Galgerne.

I den List, der indenbords er anbragt under Essingen,

findes en Række Huller, der naa saa langt agter og for

efter, som Enderne af Skibet ere bevarede. Dette maa

have tjent til at udspænde Skibsteltet eller Tjeldet langs

Borde, medens dette langs Skibets Midte har hvilet paa en

Teltaas, der har været fæstet til Overenderne af Rundholt-

galgerne. I Skibet fandtes to pyntelige Bukke, indrettede

til at slaa sammen, der kunne have tjent til at bære Telt-

aasen foran for og agter for Galgerne.
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I Og ved Skibet fandt man Levninger af Tougværk,

forfærdiget af Bast, hvoraf noget blev anset for Ankertoug;

nogle Klaader, nemlig Træstykker af Eg med et Hul igjennem

for at lade et smækkert Reb passere og indrettede til at

kunne bindes tast, men derimod ingen Blokke med bevæge-

lige Skiver, og eiheller nogen saadan i de forefuudne Dele

af Rundholter; en Ankerstok af Form som nu brugelig og

Levninger af et Skibsanker af Jern; et Landbrædt 23 F.

langt og 20'' bredt; en stor Kobberkjedel, Levninger af en

Jernkjedel, Levninger af Trækar, runde Plader, der kunne

have været benyttede som Talerkener, og mange Gjenstande,

hvis Brug som Skibsinventar ei kan angives. Der fandtes

Stykker af flere Senge, hvoraf to fuldstændige, af alminde-

lig firkantet Form, forfærdigede af Eg og indrettede til

at skilles ad. Endvidere fandtes i Skibet Brudstykker af

tre mindre Baade, med Aaregange paa Relingen, indrettede

aldeles paa samme Maade som i Nydamsbaaden, nemlig
med ét opstaaende Horn og Hul for Strop til Aaren. Til

disse Baade var Ror af samme Indretning som Skibets, og
af forefundne Brudstykker skjønnedes, at de have havt baade

Tofter og Bundtiljer, og at de vare forsynede med Mast og
Raa. Udenbords var Skibet behængt med runde Skjolde af

3 F.s Diameter, malede vexelvis sorte og gule. De dækkede

over Aarehullerne og traadte noget op over Relingen.

Skibet maa i sin Helhed betragtes som et fortrinligt

Exempel paa et Fartøi, der skulde kunne bevæges saavel med
Seil som med Aarer, og det er saa vel betænkt i alle Enkelt-

heder og Arbeidet saa godt udført, at det bærer Vidne om,
at Nordboerne alt ved Udgangen af det 9de Aarh. vare

i Besiddelse af en høi Grad af Dygtighed til at forme et

Skib efter Øiemedet og til at bygge og udruste det, en

Dygtighed, der nødvendigvis maa have gjort sig gjældende

ogsaa paa andre Omraader af deres Skibsvæsen.
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Tuneskibet. Dette blev udgravet i Aaret 1867 af en

Gravhøi, beliggende ^/4 Mil ovenfor Fredrikstad i Norge,

nær en af Glommens Arme, og herfra ført til Universitetet i

Christiania. Skibet havde været tildels nedgravet i Blaaler,

og de af dets Dele, hvormed dette var Tilfældet, vare fuld-

kommen bevarede; men hvad der havde befundet sig udenfor

Leret, i blandet Jordsmon, var aldeles fortæret. Det som

var bevaret, var Skibets Bund op til Bjælkerne og en ringe

Del af de derover værende Klædningsrange. Det har været

et Skib af samme Beskaffenhed og Bygningsmaade som

Gokstadskibet, men betydelig mindre. Paa Grund af den

mangelfulde Tilstand, hvori det fandtes, er det først, efter at

man er blevet kjendt med det langt bedre bevarede Gokstad-

skib, at man ret kan forstaa Tuneskibet; men dette vedbliver

desuagtet at bevare sin Interesse ved at godtgjøre, at det

førstnævntes Bygningsmaade og Indretning ikke har været

enestaaende. Man er derfor berettiget til at slutte, at disse

Skibe fremstille Tidens almindelige Praxis for denne Art af

mindre Skibe.

Det har været et klinkbygget Skib, spidst ved begge

Ender, med stærkt skydende Stevne og med udvendig Kjøl,

bygget af Eg med Jernnagler. Kjølens Længde var 43 F.,

imod 54 for Gokstadskibet. Der var 13 Spanter med Bjælker

og Knæer som beskrevet ved Gokstadskibet, og Klædnings-

plankerne vare bundne til Spanterne paa samme Maade, men

med Bastbaand. Klædningsplankerne vare 6 a 12'' brede

og 1" tykke; dog var den 8de Rang fra Kjolen, der var

ud for Bjælkerne, 2" tyk. Det som var tilbage af Over-

skibet, nemlig 9de og tildels 10de Rang, var fæstet til

Knæerne med Trænagler. Paa Kanterne af Bjælkerne var

der Anlæg for Bundtilje eller Dæk. Mastespor og Mastefisk

vare indrettede omtrent som i Gokstadskibet. Tæt foran for

Hullet til Masten var der et firkantet Hul, 6V2" i Kant, der

maa have tjent til at anbringe den mellemste Opstander af

Galgerne, til hvilke der forøvrigt ikke fandtes Spor. Endelig
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var Skibets Ror tilstede, indrettet paa den ovenbeskrevne

Maade.

Aarer fandtes ikke, eiheller Tofter, og da den øverste

Del af Skibet manglede, kunde Aaregangenes Antal og Ind-

retning ikke bestemmes; men dersom det angivne Antal af

Spanter er rigtigt, kan der have været 12 Aarer paa hver

Side, og der er ikke noget til Hinder for at antage, at Skibets

Sider have gaaet saa høit op, at der kan have været Huller

for Aarerne, f. Ex. i den 12te Klædningsrang.

Arbeidet ved dette Skib angives ogsaa at være godt

og sirlig udført.

Imellem Nydamsbaaden og Gokstadskibet ligger et

Tidsrum af vel 500 Aar eller mere. Det fremgaaer af

ovenstaaende Beskrivelser, at i dette lange Tidsrum har,

hvad man kunde kalde Tømmermandskunsten ved Skibs-

bygning, holdt sig i det samme Spor. Den er blevet for-

ædlet i Tidens Løb; men Principet er uforandret, bestaaende

i en klinkbygget Yderskal med Jernnagler, der bliver styrket

og holdt i Form ved Spanter, hvilke hvert især er en fast

forbundet Ramme, bestaaende af et krumt Spant, en Bjælke

eller Tofte, med Støtter ned mod Spantet, og dernæst i, at

Spanterne for en Del ikke ere naglede til Kjøl eller Klæd-

ning, men kun bundne til fremstaaende Klamper, der ere

udarbeidede i Klædningsplankerne. Bygningsmaaden af de

to Skibe adskiller sig kun væsentlig ved, at Godstadskibet

har en let Opbygning af Siden, over den stærkere og fast

forbundne Bund, hvilket er i god Overensstemmelse med,

at det var bestemt til at kunne føre Seil. Konstruktions-

principet i de to Baade eller Skibe er imidlertid meget

forskjelligt, beroende paa, at det ene er udelukkende Ro-

skib, medens det andet er et sammensat Ro- og Seil-

skib. Nydamsbaaden er ulastelig i sin Form som et Skib,

der var bestemt til allene at fremdrives med Aarer, og den
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maatte godt kunne bjærge sig i Søgang i de indre Farvand,

som mellem de danske Øer, eller i Norges Skjærgaard og

Fjorde. Gokstadskibets Form er betydelig forskjellig fra

Nydamsbaaden. Medens Længden kun er lidet større, er

dets Brede og Dybde betydelig større; dets Rumfang og

Bæreevne er næsten dobbelt saa stor, og det maa have

været egnet til at benyttes i mere aabne Farvand. Sam-

tidig med at Breden er større, ere Linierne langt finere mod

Enderne, saa at det trods sit betydelig større Rumfang

neppe har staaet tilbage i Roevne for Nydamsbaaden. Det

var forsynet med Mast og Seil, derfor skikket til længere

Reiser, og Skibsteltet tillod Mandskabet at opholde sig

ombord om Natten. Det var saaledes mere uafhængigt af

Land og viser hen til et mere udviklet Sømandsliv. Det

fortjener endnu at bemærkes, at Ror og Aarer have været af

samme Form i begge Skibe. I Gokstadskibet var Roret

imidlertid fæstet til Skibet paa en solid og hensigtsmæssig

Maade, og medens Aarerne i Nydamsbaaden have ligget over

Relingen, vare de i Gokstadskibet anbragte gjennem Huller

i den tredie øverste Klædningsrang. Denne sidste Maade

at anbringe Aarerne paa har tilladt at give dem en passende

Høide over Vandgangen, samtidig med at man har kunnet

give Skibssiden en Høide over denne, der paa én Gang for-

øgede Skibets Sødygtighed og dets Evne til at føre Seil.

Gokstadskibet betegner saaledes i alle Retninger en stor

Udvikling af Skibsbygningskunsten ; men det savner dog ikke

en vis Tilknytning til det et halvt Aartusinde ældre Skib.

. Der findes i Sagaerne omtalt Smaaskibe, besatte med

bevæbnede Mænd, som Høvdinger benyttede til Reiser

langs Norges Kyster og ind i Fjordene. Disse Smaa-

skibe skjønnes at have været af lignende Beskaffenhed

som Gokstadskibet, medens der samtidig fandtes store Ro-

baade, der ikke synes at have været bestemte til at føre

Seil. Dette fører til den Betragtning, at Gokstadskibets

Art er fremkommet ved Trangen til at kunne benytte Seil
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paa de lange Reiser, som forefaldt langs Norges udstrakte

Kyster, medens man dog maatte bevare Robaadenes Evne

til at kunne bevæges uafhængig af Vindretningen, særlig i

Fjordene. For at kunne føre Seil af passende Størrelse

behøvedes tilstrækkelig Stabilitet; derfra kom den større

Brede, medens Længden bevaredes for at have Plads

til Aarerne, og gjennem Erfaring lærte man at give Baadens

Linier en saadan Form, at den gik let gjennem Vandet.

Denne Overgang fra blot Roskib til en Forening af Roskib

og Seilskib maa antages at være begyndt langt tilbage i

Tiden, naar man tager Hensyn til den opnaaede Fuld-

kommenhed i alle Enkeltheder, saaledes som man har lært

den at kjende i Gokstadskibet, og om hvilken man før dette

lykkelige Fund ikke kunde have noget Begreb.

Det er her antydet, at Gokstadskibet maatte være at

betragte som et Kystfartøi. Et Havskib var i hvert Fald

ikke dette fra"* Ende til anden fuldstændig aabne Fartøi,

med dets fine Linier og den ringe Høide over Vandet. Et

Skib, der skulde befare det aabne Hav, maatte have fyldigere

Former, en mindre Længde i Forhold til Breden og maatte idet-

mindste for en Del være forsynet med høit liggende Dæk.

Da Nordboernes Levevis netop gjorde Fordring paa Skibe

af denne Art, kan man ikke tvivle om, at de ved deres

Bygning og Indretning har lagt en lignende Dygtighed for

Dagen som den, der har givet sig tilkjende ved Gokstad-

skibet.

Vikingeskibene.

Gokstadskibet indeholder i mange væsentlige Punkter

Spiren til Langskibene, der bleve den følgende Tids

Krigsskibe i Norden; men det var dog ikke selv et Lang-
skib i egentlig Forstand. Det havde ikke den Størrelse,

og det savnede flere af de Indretninger, der vare betegnende
Aarb. t nord. Oldk. og Hist. 1886. 5
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for Kampskibene af dette Navn, og det lader sig over-

hovedet ikke med Bestemthed skjønne af Kilderne, at Lang-

skibe have været benyttede som Krigsskibe i Norden alt

ved den Tid, da Gokstadskibet blev høisat. Der paa-

trænger sig da det Spørgsmaal: hvilken Art af Krigsskibe

var Langskibets Forløber; hvorledes vare de Skibe beskafne,

med hvilke Nordboerne tidligere tumlede sig viden om paa

Havet? Man maa hertil svare, at man savner enhver

direkte Oplysning derom, saa at man kun kan fremsætte

mere eller mindre vel grundede Formodninger. Grundlaget

for saadanne maa fremfor alt være en Betragtning af, hvad

der udrettedes med disse Skibe, og i den Henseende vil

det være særdeles oplysende at kaste et Blik paa Nor-

mannertogenes Historie i det 9de Aarh., som her er fortalt

efter Joh. Steenstrups udførlige og omhyggelig dokumenterede

Skrift.

Vikingetogene toge deres Begyndelse i Slutningen af

det 8de Aarh. og synes først at have været rettede mod

Storbrittanien og Irland, fra hvilke Efterretninger lyde om

Angreb paa Englands Syd- og Østkyst, paa Wales, og paa
Irland i Tidsrummet mellem 787 og 795. Der havde alt før

den Tid bestaaet en livlig Samfærdsel mellem Danmark,

Frisland og Flandern, hvorfor det er sandsynligt, at de

.første Vikingetog fra Danmark have fulgt denne Vei og

derfra have søgt over til den nærliggende Kyst af England,

som Vikingeskibene da have fulgt saavel i nordlig som

vestlig Retning. 793 blev Klostret og Kirken paa Lindis-

farne, nu Holy-Island, nær Berwik, paa Grændsen mellem

England og Skotland, plyndret. Den lige Vei dertil fra

Vestkysten af Jylland er omtrent 75 Sømil, der vel vilde

kræve mindst tre Døgns Seilads af Datidens Skibe, saa det

er rimeligst at antage , at Vikingerne vare naaede dertil

ad den ovenfor betegnede Vei. De første Plyndringstog

til Englands Kyster synes at være foretagne af kun faa

Skibe i Forening og med Mellemrum af Tid; men det har
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ikke varet længe, inden Lyst til Æventyr og Bytte, og

Trangen til at være mandstærkere ved Landgange har bragt

et større Antal til at slutte sig sammen. Det hedder saa-

ledes, at Vikingerne gik op i det irske Hav, plyndrende

ved begge Kyster, at de omseilede Irland, gjørende Land-

gang flere Steder, hvor de trængte langt ind i Landet, og

at de alt i 813 naaede om til Cork med en Flaade paa
120 Skibe.

Efter et kort Ophold begyndte Togene mod England

paany , med stedse stigende Størrelse af Flaader og Hære,

og gik efterhaanden over til Erobringstog, der ved en

Fredslutning i 878 førte til, at de Danske kom i Besiddelse

af det nordøstlige England. Under disse Angreb paa Eng-
land var det sjeldent, at Vikingerne mødte nogen Modstand

paa Søen fra Angelsaxernes Side; men naar dette skete,

var«e de sædvanlig uheldige.

Imidlertid foretog Vikingerne Tog mod Frankrigs Kyster,

trængte høit op ad de vestlige Floder, bestode Kampe
iland, og plyndrede og ødelagde Stæder. 885 blev Paris

beleiret af en Hær, der anslaaes til 30 å 40,000 Mand.

Den var kommet over Land fra Flandren, medens den til

Hæren hørende Flaade paa 700 Skibe, foruden en Mængde
mindre Fartøier, var gaaet Søveien og op ad Seinen. Efter

en Fredslutning trak Vikingerne deres Skibe over Land,

udenom Paris, og satte dem i Vandet ovenfor Byen for at

gaa høiere op ad Floderne. De fandt aldeles ingen Mod-

stand paa Søen ved Frankrigs Kyster.

Henimod Midten af det 9de Aarh. trængte Vikingerne
frem til Spaniens og Portugals Kyster; men der bleve de

imødegaaede paa Søen af Maurerne og lede et Nederlag
ved Corunna. De naaede dog til Lissabon med 54 Skibe

og ligesaa mange Baade, og derfra til Sevilla, hvor de bleve

drevne bort af Maurerne med stort Tab af Folk og Skibe.

Noget senere droge Vikingerne atter til Spaniens Kyster
med en Flaade paa 62 Skibe. De bleve holdte i Ave af

5*
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Maurernes Søstyrke, men trængte dog ind i Middelhavet,

plyndrede paa Afrikas og Spaniens Kyster, overvintrede

ved Mundingen af Rhonen, trængte høit op ad denne Flod,

gik derpaa til Italiens Vestkyst, hvor de plyndrede og øde-

lagde flere Stæder, og forlqde dernæst Middelhavet. Det

fortjener her at bemærkes, at Genueserne først i en langt

senere Tid synes at være optraadte som Sømagt, hvilket kan

forklare, at Vikingerne ustraffede kunde hærge Italiens

Vestkyst.

Vikingerne optraadte under de omhandlede Tog væsentlig

som Landkrigere og ikke som Søkrigere. De synes ikke

at have været belavede paa at kæmpe paa Søen, hvorimod

de paa Landjorden viste sig med store Hære, godt orga-

niserede, havende deres egne Love og givende Prøver paa

en høit udviklet Krigskunst. Hvor de satte sig fast og

forberedte større Indfald, toge de Vintersæde paa Øer ved

Flodmundingerne. De havde der Kvinder og Børn, som de

medførte paa Skibene, og traf Foranstaltninger til Udbedring

af Skibe, Vaaben m. v.

Ved Midten af det 9de Aarh. fandt et Sammenstød

Sted . i det irske Hav mellem danske og norske Vikinger,

idet en dansk Flaade paa 140 Skibe seirede i et Søslag

over de Norske, og nogen Tid derefter en dansk Flaade

blev med stort Mandefald overvundet af en norsk.

Efter dette korte Blik paa Normannertogene i det 9de

Aarh. maa det antages, at de fra Danmark udgaaede Vi-

kingetog fra Begyndelsen have holdt sig til Kyster og

Floder og høist indladt sig paa en Dagsreise over det

aabne Hav. Fra Norge kan dog Seiladsen alt tidlig være

gaaet tværs over Nordsøen. Afstanden mellem Norges

Vestkyst og Shetlandsøerne er ikke fuldt 50 Sømil, ret i

Vest, saa at Overfarten maa kunne have fundet Sted i to

Døgn. Skibene, eller dog de fleste af dem, have ikke været



N.E. TUXEN : DE NORDISKE LANGSKIBE. 69

meget store; dette fremgaaer dels af den idelige Kystseilads,

dels af at de trængte høit op ad Floderne, ja, man kunde endog

flytte Skibene over Land, og efter hvad ovenfor er anført

om Størrelsen af Hæren og af Flaaden ved Paris's Belei-

ring, kan man ikke regne mere end 40 å 50 Krigere til

hvert Skib. At Vikingeflaaderne ikke bestode af store og

stærkt bemandede Krigsskibe, fremgaaer ogsaa af, at de

ikke i Regelen vare heldige i Søtræfninger med Angel-

saxerne, og at de ikke kunde bestaa i nogen Søkamp mod

Maurernes Krigsskibe, skjøndt det dog maa antages, at de

Skibe, hvormed man vovede sig paa Togt til Middelhavet,

hørte til de bedste og kraftigste, som man overhovedet besad.

Naar man ser hen til Længden af de Søreiser, der foretoges,

kan man ikke tvivle om, at det var Seilskibe, der dog ogsaa

maa have været indrettede til at bevæges med Aarer for

at komme frem i Stille og op ad Floder. De medførte

Baade, sandsynligvis en større Baad paa Slæb, af hvilke

man ogsaa har kunnet betjene sig paa Floderne. Foruden

Krigere rummede de undertiden Kvinder og Børn; det an-

føres ogsaa ved en Leilighed, at de havde Heste ombord,

og i hvert Fald maatte de have Rum til det røvede Gods.

Man føres ved dette til at antage, at Vikingeskibene

ikke fra Begyndelsen vare særlig indrettede til Søkamp,
men kun bestemte til at føre Hærmændene og Tilbehør fra

Sted til andet, og at de derfor sandsynligvis vare af samme

Beskaffenhed som de Skibe, der alt i en tidligere Tid be-

nyttedes til Søhandel. Man maa dog ikke deraf drage den

Slutning, at Skibene ikke egnede sig til Søkamp. Ethvert

Skib eller Fartøi kan selvfølgelig benyttes til Kamp paa

Søen; det kommer for saavidt kun an paa Beskaffenheden

af Modstanderne. Herom vidne blandt andet de Søtræf-

ninger, der fandt Sted mellem Danske og Norske i det irske

Hav, og da de under disse holdt hinanden saa temmelig

Stangen, tør man slutte, at de to Nationers Skibe vare af

lignende Art. Dersom man kj endte Beskaffenheden af Seil-
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skibene i Norden i det 9de Aarli., vilde dette altsaa kunne

kaste et Lys over, hvorledes Vikingeskibene i Begyndelsen

vare; men de foreliggende Efterretninger er desværre meget

magre.

Nordboerne havde alt i Begyndelsen af det 9de Aarh.

fundet Vei til Færøerne, og de gik snart videre paa deres

dristige Søfarter, uden Kort og Kompas. Island var blevet

tilfældig berørt mellem 860 og 870 af Skibe, der vare ud-

gaaede dels fra Danmark dels fra Norge, og som vare blevne

forslaaede af Storme fra Øerne Nord for Skotland. Det

blev derefter søgt og fundet af den norske Viking Floke,

og den første Bebyggelse af Landet fandt Sted 874, ved

Nordmanden Ingolf, der byggede sin Gaard paa det Sted, hvor

Reikjavik ligger. Flere fulgte snart efter, og det synes, at

de i Regelen lykkelig naaede deres Bestemmelsessted. Naar

man antager, at Reisen begyndte omtrent ved Stadt i Norge,

vilde Veilængden til Islands Østkyst være omtrent 140 Sømil,

hvoraf omtrent V's til Shetland og Resten ad det aabne

Atlanterhav. Man besad altsaa ved den Tid sødygtige

Skibe, der kunde vove sig ud paa Atlanterhavet og fore-

tage Farter, der maatte stille større Fordringer til Skibenes

Sødygtighed, end hvad Seiladsen i Nord- og Østersøen

nødvendig fordrede, og som derfor maatte anses skikkede

til at fyldestgjøre Trangen til Samfærdselsmidler ad Søveien.

Nu er det en gammel Erfaring, at naar en Art af Skibe

er bleven bragt til en vis Grad af Fuldkommenhed, saa

vedbliver man at bygge dem uden væsentlig Forandring,

indtil Begivenheder i Verden, eller nye Opfindelser tvinge

til at slaa ind paa en ny Vei; man vil derfor godt kunne

benytte de Oplysninger, der findes om Kjøbmandsskibe i den

følgende Tid, for at bedømme deres Beskaff'enhed i det 9de

Aarh. Det er vel egentlig først ved det 13de Aarh. eller

senere, at man skjønner, at en væsentlig Forandring har

fundet Sted med Handelsskibene. Det var det stærke

Handelsrøre i Verden, og i Norden Udviklingen af Hanse-
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forbundet, der gjorde Krav paa større Skibe og en bedre

Indretning. Til disse hørte en Art Skibe, som kaldtes

Kogger, der ogsaa nævnes tidligere, formentlig da kun

lidet forskjellige fra de andre nordiske Kjøbmandsskibe,
men som i det 14de Aarh. dannede Hansestædernes Flaader,

tjenende saavel til Handel som til Krig. Den Flaade, som

Hansestæderne udrustede mod Danmark i Foraaret 1.362,

talte 27 store Kogger, hvortil sluttede sig 25 Snekker og

Skuder. Koggerne havde hver 100 svært bevæbnede Mænd,
foruden Skibsmandskabet og Betjeningsmandskabet til det

svære Skyts. Dette sidste var anbragt paa Dækket, ved

Skibets Midte, og bestod af Krigsmaskiner, der enten ud-

kastede Sten eller Brandmateriale i Bueskud, eller vare ind-

rettede til at udsende Projectiler i horizontal Retning.

Skydevaaben med Krudt synes først at være kommet i Brug

noget senere').

De sparsomme og kun leilighedsvis forekommende Op-

lysninger om Kjøbmandsskibene i Norden kunne sammen-

fattes i følgende Billede. Det var klinkbyggede Skibe,

spidse ved begge Ender, temmelig høie over Vandet, med

et Halvdæk agter og for, og de større af dem, som det synes,

med en Gang langs Relingen, til Forbindelse af Halv-

dækkene. Den øvrige Del af Skibet var et aabent Last-

rum, der i alt Fald kun havde en Bundtilje paa de lavt

liggende Bjælker, som i Gokstadskibet, og som ventelig

dækkedes med Huder eller lignende, naar Ladningen var

indtaget, alt efter dennes Beskaffenhed. De vare forsynede

med én Mast og firkantet Raaseil og have ogsaa benyttet

Aarer, der maa have været anbragte agter og for, udenfor

Lastrummet. Roret var anbragt paa styrbords Laaring,

og der havdes et Anker, som i den ældre Tid har bestaaet af

^) Fock. Riigensch-Pommersche Geschichte 3die Del. 138, 144,

259 flg.
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en Sten, men senere af Jern og af nu brugelig Form. Skibene

vare forsynede med Telt, idetmindste over Halvdækkene.

Til Skibet hørte en større Baad, der maa have været ført

paa Slæb, den saakaldte Efterbaad, og der var desuden

en mindre Jolle ombord. Skibene have været af forskjellig

Størrelse, med Besætninger af 10 å 12, indtil 20 å 30

Mand, og de synes henholdsvis at have gaaet under Be-

nævnelserne Byrding og Knor. Man besidder ikke nogen
bestemt Oplysning om Skibenes Størrelse; men følgende

Beretning i Egil Skallagrimsens Saga maa dog kunne tjene til

at vise, hvad man ved den Tid, den blev nedskrevet, mente,

at der kunde udrettes med en stor Knor.

Da Thorolf Kveldulfsøn var blevet dræbt ved Harald

Haarfagers Foranstaltning, besluttede hans Fader Kveldulf

og hans Broder Skallagrim at udvandre til Island. De

udrustede derfor om Vaaren 878 to store Knorrer, med 30

vaabendygtige Mænd paa hver, foruden Kvinder og Børn

og alt deres Løsøre. De laa en Tid ved Sælundøerne og
fik der Øie paa et Fragtskib, hvilket de kjendte som et,

der af Kongen var taget med Magt fra Thorolf, og som

denne havde benyttet til Handelsfærd mellem sin Bolig i

Helgeland og England, men som nu kom seilende i Kongens
Ærinde. De besluttede at angribe det for at tage Hævn, be-

mandede i dette Øiemed de to til Skibene hørende Baade

med 20 Mand hver og roede om Natten ind til Skibet, der

laa ved Land med Landbrædt baade agter og for. De blev

bemærkede af Vagten; men Kveldulf løb med en Del af

Folkene over det agterste Landbrædt, huggede Tjeldet
løst, stormede hen til Løftningen og nedhuggede, hvad

der kom ham nær. Skallagrim gik over det forreste Land-

brædt og trængte paa samme Maade hen i Forstavnen,
alt med en saadan Heftighed, at de dræbte den største Del

af Besætningen og erobrede Skibet. Fra den mindste af

deres Knorrer førte de Godset over i dette Skib, borede
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den førstnævnte isænk, stode tilhavs med de to Skibe og

kom lykkelig til Island^).

Da der til de 30 vaabenføre Mænd kommer Kvinder

og Børn, og tillige nogle Trælle, maa der regnes omtrent

40 Mennesker til hvert Skib, og erindrer man, at de droge

til et Land, hvor der hverken var Boliger eller Overflod

paa Bygningstømmer, som var udyrket, og hvor de vanlige

Husdyr ikke havde hjemme, saa maa de have medført

Kreaturer, en stor Mængde Fødemidler og mangfoldige

andre Gjenstande, der baade optoge Plads og veiede til.

For at bedømme, om Beretningen kan anses sandsynlig, maa

man søge at danne sig et Skjøn over, hvor stort et saadant

Skib maatte være, samt om hvorvidt det kan antages, at

det kunde være bygget ved den omhandlede Tid. Naar

man gjør et rimeligt Overslag over Vægten af Mennesker

og nogle Kreaturer, med Fødemidler og Vand for Reisen,

og tager Hensyn til, at man i Island maatte gjøre Regning

paa at leve for den største Del af Fiskeri og Jagt, saa at

det især var Korn, der skulde medbringes, foruden Løsøre,

saa synes det, at et Skib af St&'rrelse som en Jagt paa
circa 40 Reg. Tons, der vilde høre til de mindste af de

Skibe, som nu fare mellem Kjøbenhavn og Island, maatte

kunne være tjenligt til en saadan Reise. Et tilsvarende

Skib kunde have en Længde af noget over 50 F. og en

Brede af 16 å 17 F. Det vilde saaledes være omtrent

20 F. kortere end Gokstadskibet, have en lignende Brede,

men være meget dybere, det vil sige have en større Høide

fra Kjolen til Relingen, og det maatte have meget fyldigere

Former. Naar man tager Hensyn til den Forstand og

Kunst, der er lagt for Dagen ved Bygningen af Gokstad-

skibet, er der ikke Grund til at tvivle om,* at Tiden var

moden til at bygge et Skib som det omhandlede, ligesom

^) Islændernes Færd hjemme og ude. N. M. Petersen. For-

tællingen om Egil Skaliagrimsen.
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man vel tør antage, at de anførte Dimensioner nogenlunde

antyde, hvad man paa den Tid har forstaaet ved en stor

Knor.

Med Hensyn til den Hastighed, hvormed Skibene kunde

komme frem, finder man i Sagaerne følgende Oplysninger.

En Helgelænder ved Navn Otter, der levede i Slutningen

af det 9de Aarh., meddelte Kong Alfred i England, at han

kunde seile fra sit Hjem i Helgeland til Skirringssal ,
der

laa ved Mundingen af Laugen, omtrent ved Fredriksværn,

i en Maaned, naar han søgte Havn om Natten og hver

Dag havde god Vind'). Distancen er omtrent 200 Sømil,

i lige Linie langs Kysten.

I Olaf Tryggvesøns Saga anføres, at man regnede, at Sei-

ladsen fra Stadt i Norge til Østkysten af Island medtog

7 Dage 2).
Da Distancen er 140 Sømil, svarer det til

20 Sømil i Døgnet, eller SVs Sømil i en Vagt af 4 Timer.

(Dette sidste er den almindelige Maade, hvorpaa et Skibs

Hastighed betegnes).

Denne Hastighed er ikke væsentlig mindre, end hvad

der nu omstunder regnes i Gjennemsnit for Seiladsen mellem

Kjøbenhavn og Island, nemlig mellem 3 og 4 Sømil i

Vagten; men det maa bemærkes, at Nordboerne ikke til-

traadte denne Reise, før de havde god Bør, og ofte ventede

længe paa den, og at Seiladsen mellem Stadt og Island var

næsten lige i Vest.

Som Exempel paa en særdeles hurtig Reise anføres i

Olaf den Helliges Saga, at Kongen i Aaret 1024 sendte en

bekjendt dygtig Sømand, Islænderen Thoraren Nefjolsøn, i

et vigtigt Ærende til Island. Han forlod Kongens Flaade

ved Møre og fik saa god Bør, at han efter 4 Døgn naaede

til Ørebakke paa Island^). Distancen kan regnes til henved

1) Munch: Norske Folks Historie. I. 1. 610.

2) Oldnord. Sag. ved Rafn. 1. 211.

3) Oldnord. Sag. ved Rafn. IV. 256.
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200 Sømil, saa at han tilbagelagde 50 Sømil i Døgnet, eller

omtrent 8 i Vagten. Dersom Beretningen er paalidelig,

maa det have været et usædvanlig hurtigseilende Skib, hvis

dygtige Fører har forstaaet at benytte den gode Bør paa
bedste Maade, og paa Grund af Reisens Øiemed kan Skibet

have været let paa Vandet, med kun en ringe Ladning inde.

En Gjennemsnitshastighed af 8 Sømil i Vagten under

Seiladsen mellem Kjøbenhavn og Island hører nu omstunder

til de store Sjeldenheder.

Det her anførte kan tjene til at give en nogenlunde

Forestilling om Beskaffenheden af Nordboernes nationale

Skibe i det 9de Aarh., og, for Havskibenes Vedkommende,

langt frem i Tiden. Med saadanne Skibe kunne Vikingerne

have tumlet sig i Østersøen og ført deres Tog mod Vesten.

Det maa t. Ex. have været Skibe af denne Art, der lagde

mod hinanden i de Kampe, som Harald Haarfager bestod ved

Norges Vestkyst i Slutningen af det 9de Aarh. for at til-

kæmpe sig Eneherredømmet. I et Kvad angaaende Slaget

ved HafursQord 872 kaldes ogsaa de Skibe, der gik imod

ham, for Knorrer^).

Det er rimeligt, at ogsaa Angelsaxerne havde lignende

Skibe, eller i alt Fald, at de i England hjemmehørende

Skibe have antaget en lignende Skikkelse, efter at Nord«-

boerne havde faaet fast Fod i Landet. Den Fremstilling

af Skibe, der gives i Bayeux Tapeterne, vil derfor kunne

tjene til nogen Oplysning, skjøndt de hidrøre fra en

senere Tid.

Disse berømte Tapeter, af hvilke en Kopi i fuld Størrelse

findes i det national-historiske Museum paa Frederiksborg

Slot, ere forfærdigede kort Tid efter Englands Erobring ved

Normannerne i 1066. De fremstille, som bekjendt, Forholdet

mellem Harald Goodwinson og Hertug Wilhelm, før denne

besluttede sig til Englandstoget, den normanniske Flaade

^) Munch: Norske Folks Historie. 1. 1. 485.
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paa Overfarten til England og Slaget ved Hastings. Til

den første Del deraf hører, at Harald drager i et Ærinde

fra England til Normandiet. En Baad er lagt ind til Stranden,

med Agterenden til denne, og nogle Mænd holde den i

Stillingen ved Stager ned i Grunden. Harald vadac ud til

Baaden, ledsaget af Følge og bærende sin Hund og sin

Falk. Efter at han er kommet ombord i Skibet fra Baaden,

slæbes denne efter Skibet. Dette er spidst mod begge

Ender, prydet med Billeder paa Stevnene, og ved dets

Bygningsmaade er videre at mærke, at Skibssiden paa en

Længde agter og for er høiere end ved Midten. Noget

under Overkanten af disse høiere Dele af Skibssiden er

angivet Huller til Aarer, medens ingen saadanne findes i den

lavere Del af Skibssiden ved Midten. Paa lignende Maade

er det Skib afbildet, hvormed Harald senere drager tilbage

til England, og som vel er tænkt at gjengive det samme

Skib, skjøndt der er- nogen Forskjel mellem Billederne.

Skibet har én Mast, med Raa og firkantet Seil, Ror paa

styrbords Laaring og Anker af nu brugelig Form. Den

paapegede Form af Skibssiden og Stedet for Aarerne for-

tjener særdeles Opmærksomhed. De normanniske Skibe,

paa hvilke Wilhelm fører sin Hær til England, og som i

Tapetet ere fremstillede ved 8 Skibe, foruden nogle mindre

i det fjerne, ere nemlig alle afbildede med en jævn Flugt

af Relingen, og Aarehullerne ,
forsaavidt som de ere viste,

ere netop ved Skibets Midte. De svare forøvrigt med

Hensyn til Form og Indretning til Haralds Skib og ere

alle ligesom dette kun forsynede med én Mast til firkantet

Seil og have Roret paa styrbords Side agter. Den Kunstner,

der har leveret Tegningerne til Tapetet, har altsaa været

opmærksom paa, at der, m. H. t. Maaden at anbringe

Aarerne paa, var en betegnende Forskjel mellem Skibe, der be-

nyttedes i England, og dem, der byggedes i Normandiet til

Krigsfærd. Haralds Skib er ikke nogen tilfældig Færge
eller sligt, men et Høvdingeskib med bevæbnede Mænd,
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hvilket er antydet ved, at det er prydet med Skjolde langs

Relingen. I den fremstillede Del af den normanniske Flaade

er kun ét Skib foruden Hertug Wilhelms eget, der er frem-

hævet ved et Kjendingstegn paa Masten, prydet paa denne

Maade.

Man vil heraf bemærke, at Billedet af Haralds Skib

stemmer godt med, hvad ovenfor er anført om de nordiske

Seilskibe, og det giver den interessante Oplysning, at Skibs-

siden havde en Forhøining agter og for over Halvdækkene,

og at der i disse høiere Dele af Skibssiden, formentlig hvad

der i Sagaerne kaldes Sax ene, var Huller til Aaregange.

Efter hvad her er anført, kan man danne sig en nogen-

lunde sikker Forestilling om Beskaffenheden af Vikinge-

skibene, saaledes som disse i det væsentlige vare i det

omhandlede Tidsrum og for en Del ogsaa senere. Hvad

deres Størrelse angaaer, da kan denne have været meget

forskjellig, ligesom dette var Tilfældet med Kjøbmandsskibene.

Man maa nemlig ikke danne sig den Forestilling om Vi-

kingeflaaderne, at de vare sammensatte systematisk, med

taktiske Forhold for Øie ,
saaledes som dette for en Del

var Tilfældet senere, naar Kongen over et samlet Rige ud-

bød en Ledingsflaade ;
men man maa tænke sig dem som

tilfældig dannede, ved Sammenstrømning af enkelte Skibe

eller Grupper af Skibe, der samlede sig under en berømt

Høvding for at udføre et Tog, der satte Sindene i Be-

vægelse. Da Formaalet desuden ikke var Kamp paa Søen,

men Landgang og Krigsforetagender iland, var der ingen

Anledning til at tage Hensyn til Skibenes Størrelse og

Kampdygtighed, men kun til det Antal af dygtige Krigere,

der samledes. Kun naar særdeles dristige Tog foretoges

med Flaader af mindre Omfang, som til Spaniens Kyster

og til Middelhavet, kan det antages, at Høvdingen stillede

særlige Fordringer til de Skibe, der skulde følge ham.

Det Antal Krigere, de enkelte Skibe medførte, kan have

været meget forskjelligt, afhængigt saavel af Skibenes Størrelse
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som af Seiladsens Beskaflfenhed, idet man paa kortere Farter

og langs Kyster kan have stuvet et større Antal Folk om-

bord i et Skib, end naar det gjaldt længere Reiser over

Havet. Det er i god Overensstemmelse hermed, at der

ikke for det 9de Aarh. findes nogen direkte Oplysning om

Størrelsen af Skibenes Besætninger, og at man høist kan

komme til et Begreb om den gjennemsnitlige Størrelse, naar,

som ved Paris's Beleiring, Tallene ere givne samtidig for

Størrelsen af en Flaade og af den Hær, for hvilken den er

bestemt. Dette var, som oven anført, i det nævnte Til-

fælde 40 å 50 Mand pr. Skib. For det 10de Aarh. findes

i Jomsvikinge Saga en Del Talangivelser, hvorefter man

skulde kunne dømme, at et almindeligt, vel rustet og ikke

overfyldt Vikingeskib havde en Besætning af omtrent 40

Mand, og at samtidig større Skibe havde 60 til 80 Mand;
der nævnes ogsaa Besætninger paa 120 Mand,, men dette

er først mod Slutningen af Aarhundredet, efter Jomsborgs

Anlæg, og angaaer formentlig Langskibe. Jomsvikinge Saga

nyder ikke nogen stor Agtelse som historisk Kildeskrift;

men dette forhindrer ikke, at man kan indrømme de an-

førte Tal en vis Betydning til at karakterisere Skibene, især

naar de bekræftes andetstedsfra. Saaledes anføres det, at

Hakon Jarl i Norge og hans Sønner Erik og Svend hver

især gav Færingen Sigmund Brestesøn et Skib med 40

Mands Besætning, med hvilke Skibe han drog i Viking i

Østerleden ^). Ved et noget tidligere Tidspunkt meddeles,

at da Islænderen Olaf Paa vilde drage fra Norge til Irland,

overlod Kong Harald Graafeld ham et Skib, der efter For-

tællingens Gang var et Seilskib med en Besætning af 60

væbnede Mænd^). Efter Johannes Steenstrups Studier over

Kong Valdemars Jordebog synes det, at efter den Maade,

hvorpaa Ledingspligten i Danmark var indrettet, var Be-

1) P. A. Munch. I. 2. 143.

*) N. M. Petersen: Islændernes Færd. II. 90 flg.
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sætningen af et almindeligt Ledingsskib omtrent 40 Mand,

og dette kan man mulig være berettiget til at betragte som

en Norm ogsaa for en tidligere Tids Skibe. Man tør

Aaaske heraf slutte, at Massen af Vikingeskibene havde

Besætninger af c. 40 Mand, medens der dog ogsaa var

større Skibe med henved dobbelt saa mange Folk.

Den Fremstilling angaaende Vikingeskibenes Beskaffen-

hed, som her er givet, er fremkommet ved at gaa ud fra

Kjøbmandsskibene; men det er en Selvfølge, at den indhøstede

Erfaring maa have medført, at Krigsskibene efterhaanden

ere blevne en Del forskjellige fra disse for bedre at fyldest-

gjøre Øiemedet. Der savnes eiheller en bestemt Antydning

af, at man mod Slutningen af det 9de Aarh. kom ind paa
en ny Vei, der skulde føre til Langskibene, hvilke efter-

haanden fortrængte de ældre nationale Skibe som Krigs-

skibe. Disse synes dog at have holdt sig samtidig i Brug

langt hen i Tiden, i hvilken Henseende det er tilstrækkeligt

at pege paa Afbildningen i Bayeux Tapetet af Haralds Skib

fra Tiden efter Midten af det Ilte Aarh.

De Danske i Northumberland betjente sig af en Art

Skibe, som kaldtes Asker, der maa have været meget ud-

bredte iblandt dem, da Søkrigerne derefter benævnedes Ask-
mænd. Navnet Ask findes ifølge Vigfussens islandske

Dictionaire kun 2 å 3 Gange i islandsk Prosa, og da som

et lille Skib , mulig bygget af Asketræ , hvilket dog ikke

forhindrer, at den samme Benævnelse kan være benyttet i

Northumberland for nogenlunde store Skibe. I et latinsk-

angelsaxisk Glossarium over nautiske Udtryk, der meddeles

af den franske Forfatter Jal i hans »Archéologie Navale«

og angives at være fra det 10de Aarh., er »Æsc« (Ask)

gjengivet paa Latin ved »Dromo« , medens »Scip« (Skib)

hedder »Navis«, saa at man altsaa ved Æsc eller Ask har

forstaaet en særegen Art af Skib. Dromoner vare ved den

Tid og tidligere hurtigroende Krigsskibe i Middelhavet, saa

at man synes at have villet betegne, at Askerne vare
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Krigsskibe, i hvilke Rokraften gjorde sig gjældende i høiere

Grad end i de hidtil almindelige Vikingeskibe. Nu berettes

videre, at den angelsaxiske Konge Alfred omtrent ved Aar

895 lod bygge Krigsskibe til Beskyttelse mod de danske

Asker, der vare næsten dobbelt saa lange som disse
; nogle

havde 60 Aarer, nogle flere, og de vare baade hurtigere,

større og høiere. De vare hverken af frisisk eller dansk

Form, men saaledes som Kongen selv troede det nyttigst^).

De Skibe, Kong Alfred lod bygge, vare altsaa meget lange

Roskibe, og de stilles i et saadant Forhold til Askerne

fremfor til andre danske Skibe, at de maa betragtes som

den videre Udvikling ad en Vei, hvorpaa man alt var slaaet

ind ved Askerne. Da de siges at have været dobbelt saa lange

og at have havt 60 Aarer eller flere, kunne Askerne altsaa

have havt 30 Aarer eller flere, og sandsynligvis anbragte

paa samme Maade som i de lange Skibe. Man kommer da

uvilkaarlig til at slutte, at Askerne vare fremstaaede af de

tidligere benyttede Skibe ved at forlænge Mellempartiet og

flytte Aarerne der ned fra Halvdækkene. Man kunde da

anbringe flere Folk ved Aarerne, paa bekvemmere Ropladser,

og opnaa bedre Roevne ved at give det længere Skib finere

Former. Samtidig kunde Løftningen og Stavnen anbringes

høiere, da de ikke vare bundne ved, at man skulde kunne

benytte Aarer der, saa at der fremstod et bedre Kampskib.
Dersom denne Betragtning er rigtig, havde man altsaa ved

Askerne gjort et Tilløb til Langskibene, der fuldstændig-

gjordes ved de af Kong Alfred byggede Skibe. Den Klasse

af store Roskibe, der fremkom under Kong Alfreds Regjering,

har holdt sig i England," og det maa være dem, der fore-

komme under Benævnelsen -jScegd«, hvis nordiske Form

Skeid, der vel kan gjengives paa dansk ved »hurtig«, hyppig

forekommer i de nordiske Sagaer. Navnet findes ogsaa i

det ovennævnte Glossarium, hos Jal, dér stavet »Scægd«

')
Munch: Norske Folks Hist. 1. 1. 685.
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og oversat paa Latin ved »Trieris«, der efter den af Jal

givne Forklaring nærmest synes at betyde et stort Skib i

sin Art.

Langskibene skulde efter dette være fremstaaede under

Brydningerne mellem Nordboerne og Angelsaxerne i England

og derfra indførte i Norden. Dette kan ogsaa have sin

Rimelighed. Under de idelige Kampe paa Englands Kyster,

hvor to Nationaliteter stødte sammen, maatte Trangen til

bedre Vaaben gjøre sig gjældende, og Opfindsomheden vækkes.

I de nordiske Lande var der vel ogsaa idelige Kampe og Hærg-

ninger paa Kysterne; men saalænge et fremmed Element

ikke trængte sig ind, var der ikke tilstrækkelig Anledning

til at forlade de tilvante Skibe. Det stemmer ogsaa hermed,

at det efter Beretningerne i Sagaerne synes, at Langskibe

ere komne i Brug i Norden i Løbet af det 10de Aarh., dog

saaledes at egentlig store Skibe af denne Art først ere

fremkomne lige mod Slutningen, ved den Tid, da Olaf Trygg-

veson optraadte. Saa mægtig en Høvding som Hakon Jarl

var, da han styrede Norge, havde han dog ikke store Skibe

til sin Raadighed. Da saaledes Erik Blodøxes Søn Ragnfred

i 966 kom fra Ørkenø til Norge med en Flaade, kunde Hakon

ikke staa sig mod ham med de Skibe, han havde samlet,

fordi Ragnfreds Skibe vare større. I Slaget i Hjørungavaag

985 mellem Hakon og Jomsvikingerne havde Hakon tre

Gange saa mange Skibe som Modstanderne. Disses Skibe

vare imidlertid større, og trods det større Antal Folk paa

norsk Side bleve Jomsborgerne dog først overvundne, da

deres Høvding Sigvald flygtede med mere end Halvdelen af

Flaaden. Jomsborgernes Skibe have dog neppe havt større

Besætning end 120 Mand hvert, der er det høieste Tal,

som nævnes i Jomsvikinge Saga for et enkelt Skib.

Aarb. £. nord. Oldk. og Hist.
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Langskibene.

Da Langskibene vare blevne indførte i de skandinaviske

Lande, formentlig mod Slutningen af det 10de Aarh., og

havde faaet fast Fod dér, bleve de Nordboernes egentlige

Krigsskibe og vedbleve at være det, indtil de langt ben i

det 14de Aarb. blev fortrængte af de store og kraftig væb-

nede Seilskibe, der ere omtalte ovenfor.

Naar man vil søge at danne sig et Begreb om Beskaf-

fenheden af Langskibene, da kan man ikke paa Forhaand

drage Slutninger fra Gokstadskibet, som man paa Grund

af dets tidlige Fremkomst, samtidig med eller tidligere end

Kong Alfreds Skibe, og paa Grund af dets ringe Størrelse

ikke i nogen Retning turde betragte som Type for Lang-

skibene, medmindre dette bekræftedes fra anden Side. En saa-

dan Bekræftelse faaer man dog for en Del ved Afbildningerne

paa Bayeux Tapeterne, der føre hen til den sidste Halvdel

af det Ilte Aarh. Den normanniske Flaade paa Overfarten

til England er der fremstillet ved 8 Skibe i Billedets For-

grund. De ere alle viste som spidse agter og for, med

højt opløbende Stevne. De have hvert kun én Mast, med

Raa til firkantet Seil og Sideror agter; hvor Aaregange ere

angivne, er det ved Huller noget under Relingen i Skibets

Mellemparti. Videre kan anføres, at Jal i sit ovennævnte Værk

meddeler nogle Skibsbilleder fra engelske Sigiller paa Doku-

menter fra det 13de Aarh., hvor de samme Hovedtræk gjen-

findes. Henset til Samkvemmet mellem England og Skan-

dinavien tør man altsaa slaa disse Momenter fast og tillægge

Gokstadskibet den ønskelige Betydning i saa Henseende.

Naar man dernæst gaaer over til de skriftlige Overleveringer,

da indeholde de ikke noget om Skibenes Form eller Bygnings-

maade, uden forsaavidt at det tydelig fremgaaer, at de vare

klinkbyggede; men der findes anført en stor Mængde Enkelt-
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heder, hvoraf man kan lære meget om Skibenes Indretning

indenbords, og som dels bekræfte, hvad de billedlige Fremstil-

linger vise om Mast, Seil, Ror og Aaregange, dels vise, at de

Indretninger i Skibets Indre, man har lært at kjende ved Gok-

stadskibet, ogsaa fandtes i de større Skibe, med Tillæg af

andet, som et Krigsskib og et større Skib gjorde Fordring paa.

Det maa her bemærkes, at de ældste skriftlige Medde-

lelser formentlig ere omtrent fra Slutningen af det 12te

Aarh., altsaa en rum Tid senere end Forfærdigelsen af

Bayeux Tapeterne , og at Skibene maa have undergaaet

Forandringer i mange Enkeltheder i det lange Tidsrum,

hvori de bleve anvendte. Man besidder ikke Midler til at

følge denne Udvikling; men alt, hvad der foreligger fra den

følgende Tid, tyder dog paa, at Skibene ikke undergik nogen

Forandring i deres almindelige Karakter, og, henset til den

anførte Overensstemmelse med Gokstadskibet, tør man ogsaa

antage, at dette var Tilfældet i en ældre Tid end den, fra

hvilken de skriftlige Overleveringer stamme.

Ved Hjælp af det saaledes foreliggende Materiale er

man istand til at opnaa en temmelig klar Forestilling om

Langskibenes almindelige Beskaffenhed og Indretning; men

naar man vil danne sig et Begreb om deres virkelige

Størrelse og Form, maa man tage sin Tilflugt til en teknisk

Behandling. For lettere at opfatte denne sidste, er det

rettest først at give en samlet, almindelig Fremstilling af

Langskibene efter de foreliggende Oplysninger.

Det var Skibe med stor Længde i Forhold til Breden,

i Lighed med Nutidens Dampskibe indrettede til at bevæges

frem baade med Aarer og med Seil. De havde én Række

Aarer ved hver Side, der vare stukne ud gjennem Huller i

Skibssiden, saa at denne hævede sig over Aaregangene og

derved dels dækkede Mandskabet, dels forøgede Skibets Sø-

dygtighed. Langs Borde var der Bænke for Rorkarlene. De

vare stillede paa et Dæk, som var anbragt i passende Høide

og saaledes, at der blev en Gang mellem dem langs Skibets

6*
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Midte. Relingen var bøiet stærkt op henimod Stevnene,

hvad man kalder, at den havde stærkt Spring, og sluttede

sig dér til de krumme Stevne, der vare en Fortsættelse af

Kjølen. Stevnene vare forlængede op over Relingen og

undertiden forsynede med Prydelser, saasom Drage-Hoved

og Hale, Mandehoved, eller lignende. Ved Bougen var et

høitliggende Baksdæk, paa hvilket Kampen i Regelen førtes,

hvorfor stor Høide over Vandet var af Vigtighed paa Grund

af de Vaaben, som da benyttedes. Paa Bakken, eller i

Stavnen, som dette Sted benævnes, stod Mærkesmanden

med Høvdingens Mærke og nogle af de dygtigste Kæmper,

Stavnboerne, der sandsynligvis havde deres Natteophold

under Stavnen. Agter var et høitliggende Skandsedæk, og

agterst paa dette synes paa de store Skibe at have været

bygget en Hytte, hvor Høvdingen havde sit Ophold. Fra

Skandsen førte han Kommando under Slag, og dér har Op-
holdsstedet været for de Mænd, der nærmest omgave Høv-

dingen. Paa dette Sted stod den afgjørende Kamp, naar en

Entring var foretaget af Fjenden. Under Skandsen har der

været Natteophold for de Mænd, der hørte hjemme agter,

og paa store Skibe var dér opført Lukafer. Paa Skandsen

foregik Styringen ved det paa styrbords Side anbragte Ror.

Det er muligt, at Roret ved Slutningen af Perioden har været

paa Agterstevnen; men der findes dog ikke nogen Antydning
i Sagaerne, hvoraf dette kan sluttes. Bayeux Tapeterne vise,

at Roret efter Midten af det Ilte Aarh. har været paa

Laaringen, og engelske Sigiller paa Dokumenter fra det 13de

Aarh., hvoraf Afbildninger meddeles af Jal, fremvise Skibe

med Ror paa samme Sted. Det maa dog antages, at Roret

i større Skibe har været stærkere fæstet end i Gokstad-

skibet, formentlig ved Beslag af Jern, der har tilstedet de

samme Bevægelser. Dækket, hvorpaa Rorbænkene vare stil-

lede, laa lavere end Skandse og Bak, og dette hele Rum

synes at have været benævnt Kraprummet. Ved dets

forreste og agterste Ende vare Øserummene, og i meget store



N. E.TUXEN : DE NORDISKE LANGSKIBE. 85

Skibe har der sandsynligvis været Opholdssted under det

for en Del af Besætningen.

Skibene havde kun én Mast, med Raa og firkantet

Seil, anbragt noget foran Midten. Man maa tænke sig

Masten støttet ved Spor og Fisk, som i Gokstadskibet, og
endvidere med Vant og Stag. Tougværket har for en Del

været forfærdiget af Strimler af Hvalroshud og Sælhunde-

skind. Raaen blev holdt til Masten ved en Rakke og var

forsynet med Dreiereb og Braser. Seilet var sandsynligvis

af Vadmels Duge og styrket ved Lig. Det var indrettet til

at rebes og havde Skjøder, Givtouge og Gordinger, og rime-

ligvis ogsaa Buliner. Det synes ogsaa, at man har benyttet

en Stage til at udspile Seilet forneden under visse Seiladser.

Der er Exempler paa, at en saadan Seilstang har gjort

Fortred ved at saare Folk ombord eller i et andet Skib, som

man er seilet for nær. Da Olaf den Hellige søgte Kamp
med Erling Skjalgsøn, gav han Ordre til at fire Raaen ned

og borttage Seilstangen neden tiP). Naar Skibene vare i

Havn, eller man beredte sig til Kamp, eller roede mod

Vinden, blev Masten nedlagt og hvilede da tilligemed Raa

og Seil paa en Række Galger, anbragte langs Skibets

Midte, saa høit, at man bekvemt kunde bevæge sig derunder;

dette maa dog være saaledes at forstaa, at Masten kun

heldedes over, til den hvilede paa den agterste Galge. Naar

dette var besørget i et Skib, der var ankret eller fortøiet

for Natten, blev hele Kraprummet dækket med et Telt,

anbragt paa samme Maade som i Gokstadskibet. Under

Teltet havde Massen af Mandskabet Natteleie. Folkene

benyttede Køier; men disse maa allene have bestaaet af

Underlag og Dække, da Hængekøier ikke kunde anbringes i

Kraprummet. Skibene vare forsynede med forsvarligt Anker-

gods og Spil, og med Fartøier. Spillet omtales ofte i Saga-
erne. Det har været et Bradspil, stillet tæt foran Masten,

')
Oldnord. Sag. ved Rafn, V. 10.
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Og har tjent til at reise og lægge denne saavelsom til at

lette Ankeret. Madkogning synes ikke at have været fore-

taget ombord, men derimod iland, naar Skibene laa ved

dette.

I det, som her er fremsat, vil man tinde adskilligt af,

hvad Gokstadskibet fremviser, saaledes Maaden, hvorpaa

Aarer og Ror anbringes, og den enkelte Mast og Teltet;

derimod savnes i Gokstadskibet Bak og Skandse, fordi det

har hørt til en mindre Klasse af Fartøier.

Skibene vare ofte rigt udstyrede, med Forgyldninger

paa Stavne og Stavnbilleder, forgyldt Fløi, Seilene stri-

bede i forskjellige Farver, eller forsynede med Afbildninger;

Skibenes Sider vare malede og prydede med udhængte

Skjolde etc.

Langskibene vare af forskjellig Størrelse og benævnedes

efter det Antal Aarer eller det Antal Sæder (S e s s) ,
som

fandtes ved hver Side, saasom Tyvesesser, Femogtyvesesser,

Tredivesesser ,
etc. Istedetfor »Sess« nævnedes undertiden

det tilsvarende Antal Rum, hvorved forstodes de Afdelinger

tværs over Dækket, som vare mellem to Par modstaaende

Tofter, saasom et Skib paa 20 Rum, 25 Rum, 30 Rum etc.

Ved Halvrum forstod man Pladsen ved den ene Side for

de paa en Tofte anbragte Folk. Efter en Bestemmelse, der

mulig alt kan være truffet i Olaf den Helliges Tid, altsaa i

første Halvdel af det Ilte Aarh., for Antal og Størrelse af

de Le ding s skibe, der skulde stilles af Skibsrederne i

Norge, udgjorde disse tilsammen 312, hvoraf 195 vare Tyve-

sesser, 116 Femogtyvesesser og 1 Tredivesesse^). Ved den

Tid har altsaa Tyvesessen været anset for det mindste

egentlige Krigsskib, og denne Klasse har paa samme Tid

udgjort det største Antal af Ledingsflaadens Skibe. Naar

der kun nævnes én Tredivesesse, maa det dog bemærkes, at

Flaadens Hovedstyrke saavel m. H. t. Skibenes Størrelse

*) P. A. Munch: Norske Folks Hist., II. 981.
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som til Besætningernes Paalidelighed og Kampdygtiglied

dannedes af de Skibe, der eiedes af Kongen og Lender-

mændene, og blandt disse nævnes Skibe paa 32 å 36 Rum.

Ledingsflaaden var desuden kun forpligtet til at tjene en

vis kort Tid udenfor Rigets Grændser, saa at Kongen ofte

var nødt til at sende den hjem under et Togt og kun at

beholde sine egne Skibe og Lendermændenes.

Ved Siden af det Begreb om Størrelse, der ligger i

Antallet af Rum, maa man tage Hensyn til en Forskjellighed

i Konstruktionen, der beroede paa, om man eftertragtede den

størst mulige Hurtighed for Aarer og Seil, eller om man

især saa hen til Skibets Kampdygtighed. Til de første maa

henregnes, hvad der benævnes Snekker og Skeider, der

have havt skarpere Former, været forholdsvis lave over

Vandet i Siderne og overhovedet været lettere byggede,

medens andre Krigsskibe vare fyldigere og høiere over

Vandet.

Benævnelsen Drage, som er benyttet mange Steder,

har neppe betegnet nogen særegen Skibsform, men kun at

der handledes om et efter hver Tids Begreb stort Skib.

Det er ogsaa muligt, at denne Benævnelse har betegnet et

Skib, der var udstyret med særegne Prydelser og førtes af en

Flaades Overbefalingsmand. Som Exempel kan anføres, at

da Ragnvald Jarl af Ørkenø i 1150 beredede sig til, i For-

bindelse med andre, at ruste en Flaade for at drage til det

hellige Land, traf man den Bestemmelse, at ingen andre end

han maatte have et større Skib end paa 30 Rum eller et

smykket Drageskib ^). I Modsætning til Benævnelsen Snekke

eller Skeid er Ordet Bus se undertiden føiet til Langskibe
som et Tillægsord for at betegne, at det var et fyldigt

Skib, eller et Skib med stor Bæreevne i Forhold til Aarer-

nes Antal.

Der anføres i Sagaerne kun en Afvigelse fra det her

1) P. A. Munch: Norske Folks Hist., H. 830.
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fremsatte System, nemlig ved tre Skibe, der hvert havde to

Rækker Aarer over hinanden , byggede af Baglerne ved

Tønsberg i Aaret 1206^). Antallet af Aarer angives noget

forskjelligt, men synes at have været 24 ved hver Side i

hvert Lag. Disse Skibes Tjenlighed blev dog ikke prøvet,

da de strax efter Fuldførelsen bleve erobrede af Birkebenerne

og ødelagte; de synes at være det eneste Exempel paa Skibe

byggede i Norden med mere end én Række Aarer. I

Middelhavet fandtes saadanne saavel samtidig som tidligere,

og Skibe med to Rækker Aarer synes ogsaa tidligere at

have vist sig i Norden. Da Knud den Store i 1027 stod

med en mægtig Flaade fra England for at gaa mod de for-

enede Konger Olaf den Hellige af Norge og Anund Jacob

af Sverrig, førte Kongen selv et meget stort og prægtigt

Skib paa 60 Rum ^). Med dette kæmpede han i Slaget ved

Helgeaa mod et stort Antal Qendtlige Skibe og udholdt

Kampen paa Grund af Skibets store Højde, indtil Hjælp
kom til. Dette Skib kan have havt to Rækker Aarer, skjøndt

det ikke anføres i Sagaen, og det samme kan have været

Tilfældet med et Skib paa 40 Rum i Knuds Flaade, der

førtes af Hakon Jarl Erikssøn.

Langskibene vare ikke forsynede med nogen Braad eller

Spore paa Forstevnen; men Bougen var i større eller mindre

Udstrækning klædt med Jernplader og undertiden forsynet

ved Relingen med en Jernkam, eller med fremstaaende jern-

beslagne Tømmere, der baade kunde tjene til at udøve Stød

mod fjendtlige Skibe og til at vanskeliggjøre Entring over

Bougen. Erik Jarl eiede et Skib, der havde en Jernkam

ved Relingen i Bougen, som tillige herfra og nedefter

var stærkt beslaaet med Jernplader; det kaldtes Jern-

barden, og gjorde god Nytte i Slaget ved Svolder.

De Vaaben, hvoraf man betjente sig, vare Sværd, Øxer

1) Oldnord. Sag. ved Rafn, IX. 86.

2) Oldnord. Sag. ved Rafn, IV. 323 flg.
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med lange eller korte Skafter, Spyd og Palstave, — et

Slags meget svære Spyd med Modhager,
—

Kastespyd, Buer

og Pile, og endelig Sten, der enten kastedes med Haanden,

eller ved Hjælp af forskjellige Arter af Slynger. Man

brugte ogsaa at kaste Fodangler, Sæbe, Kalk, brændende

Svovl og andet paa Fjendens Dæk. Af mekaniske Indret-

ninger nævnes kun Slagbrande. Det var jernbeslagne

Bjælker, der dreiede sig om den ene Ende, og som man lod

falde ned paa det fjendtlige Skib. Blider benyttedes dog

mod Slutningen af det 12te Aarh. til at kaste Sten fra

Land mod Skibfi*). Beskaffenheden af Vaabnene medførte,

at Kampen fandt Sted paa nært Hold, og naar Hugvaabnene
skulde benyttes fra Skib mod Skib, maatte de kæmpende
Skibe endog være i umiddelbar Nærhed af hinanden. For

at holde en svagere Fjende fast benyttede man sig af saa-

kaldte Stavnleer, der maa have været et Redskab i Form

af en Le, hvis Skaft enten har været af Jern eller beslaaet

med Jern. Med dette Redskab greb man om den frit op-

staaende Del af Forstevnen, og man har Exempel paa, at et

Skibs Besætning har kappet denne Del af Forstevnen for

at gjøre sig fri.

For at beskytte Mandskabet mod Kastevaaben benyt-

tedes selvfølgelig Skjolde,
—

Høvdingen stod undertiden

omgiven af en Skjoldborg,
— men desuden tilveiebragtes

en Forhøining af Skibssiden ved sammenføjede Flager
af Planker, der stilledes paa Relingen og holdtes fast ved

Stolper, der vare stukne gjennem Bøiler indenbords. Disse

Kampskjerme kaldtes Viggyrdler og opsattes, naar man

gjorde sig klar til Kamp. Man holdt Aabninger mellem

Flagene paa forskjellige Steder for derigjennem at sende

Kastespyd eller foretage Entring, naar Skibene laa paa Siden

af hinanden, hvilket fremgaaer af en, forøvrigt noget uklar

Ytring i Kongespeilet. Det er uvist, naar Viggyrdlerne ere

^) Oldnord. Sag. ved Rafn, VIII. 212 og 256.
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komne i Brug; de nævnes ikke i Slaget ved Svolder Aar

1000, eiheller i Olaf den Helliges senere Kampe, hvorimod

Sverre idelig betjente sig af dem. Et andet Beskyttelses-

middel var Skjærmtage, der ikke beskrives nærmere,

men som maa have været anbragte paa Rundholtgalgerne.

Den almindelige Orden for Søslag var, at Skibene i en

Flaade lagdes Side om Side i en Frontlinie og fæstedes til

hinanden, saa at Kampen førtes fra Stavnene med Hug- og

Stødvaaben, medens Kasteskyts og Pile sendtes fra de andre

Dele af Skibet, og Bestræbelsen var stedse at afgjøre Kam-

pen ved Entring. Man ser let heraf, hvor vigtig den høie

Stavn var. Høiden af Skibsbordet ved Siderne kom nærmest

kun i Betragtning ved Kamp mellem enkelte Skibe, naar et

Skib kunde ligge paa Siden af et andet, eller et enkelt Skib

blev angrebet af flere samtidig.

Tyvesesser have, som oven anført, til en Tid været

ansete som- de mindste Ledingsskibe ;
men der nævnes ogsaa

mindre Skibe, saasom Attensesser og Femtensesser, og des-

uden Smaaskibe, indbefattede under Benævnelsen Skuder
eller Jagter. Der findes mange Exempler paa saadanne,

med Besætninger af 30 å 40 Mand. Det var hurtigroende

Smaaskibe, vel i Regelen forsynede med Mast og Seil. De

roede hurtigere end Langskibene og seilede ogsaa hurtigere

end disse i flau Kuling. De benyttedes til allehaande Sen-

delser langs Kysterne og i Fjorde, ofte med fuldt bevæbnet

Mandskab. Under Orlog vare de undertiden knyttede til de

større Skibe og benyttedes ogsaa i Nødsfald til Kamp med

saadanne. De kunne ikke antages at have havt Baks- og

Skandsedæk som de større Skibe; derimod maa de dog

undertiden have været forsynede med et Ruf eller en Løft-

ning agter. I Olaf den Helliges Saga anføres saaledes, at

den blindede Kong Rørik flygtede i en Skude med 30 Mand,

og at han tog Plads i Løftningen, da han blev indhentet af

Thorer Lange, der var sendt efter ham, ligeledes med en
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Skude med 30 Mand*). Til denne Klasse af Smaaskibe

har Gokstadskibet hørt. Det tør antages om dette, at det

var en Yacht, som en Høvding benyttede for at reise om

mellem sine Gaarde, og at den da havde en Besætning af

henved 40 væbnede Mænd. Det maa ogsaa være denne Art

af Smaaskibe ,
der ved fiere Leiligheder slæbtes over Land

i Norge for at benyttes paa Indsøerne. Ifølge Hakon Hakon-

søns Saga bleve (i 1226) 46 Skibe bragte fra Christiania-

fjorden op til Mjøsen for at benyttes til Kamp med Rib-

bungerne paa denne Sø'^). Man benyttede vel saavidt

muligt Vandløb og Søer, men maatte dog slæbe Skibene

flere Mil over Land. Ribbungerne bragte ogsaa paa samme

Maade Skibe til Mjøsen, endog fra Søen Venern i Sverrig^).

Der findes ikke anført, hvor store disse Skibe vare; men det

vil dog kunne sluttes af følgende Exempler, at de kunne

henregnes til Skuderne. Det hedder nemlig i Olaf den Hel-

liges Saga, at han havde foræret Ketil af Ringenæs en Jagt

med 15 Robænke. Denne lod Ketil flytte op til Mjøsen,

hvor han senere kom Kongen til Hjælp med samme Skib,

forsynet med en Besætning af 40 væbnede Mænd*). I Hakon

Hakonsøns Saga anføres, at Skule Jarl lod i største Hast

5 Skibe bygge ved Mjøsen. De vare større end noget tid-

ligere bygget Skib paa dette Sted; men det var et saadant

Hastværksarbejde, at de vare lække og ubrugelige^). Et

saadant improviseret Arbeide kan neppe have havt noget

større Skib end en Skude til Formaal, paa samme Tid

som de vare betænkte at være mindst jevnbyrdige med andre

Skibe paa Indsøen.

Mindre Rofartøier, med eller uden Mast og Seil, tandtes

selvfølgelig i stort Antal og under forskjellige Benævnelser.

1) Oldnord. Sag. ved Rafn, IV. 157.

2) Munch: Norske Folks Hist., III. 719—20.

3) Munch: Norske Folks Hist., III. 726.

*) Oldnord. Sag. ved Rafn, IV. 96 og 137.

5) Ibid., IX. 243 og 246.
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Hvad Bygningsmaaden angaaer, have Skibe og Baade af

alle Størrelser utvivlsomt været klinkbyggede. Denne Byg-

ningsmaade anbefaler sig ved sin Styrke, og naar man

engang var kommet ind derpaa, vilde man ikke forlade den,

medmindre man behøvede større Tykkelse af Klædnings-

planker, end hvad der kunde benyttes til Bygning i Klink;

men en saadan Trang har ikke været tilstede, da man selv

for de største Skibe, der bleve byggede, ei behøvede at gaa til

større Tykkelse af Klædningsplanker end to Tommer, og

disse kunde meget godt bygges i Klink. Samme Bygnings-

maade skal ogsaa have været anvendt til Koggerne i det

14de Aarh.^), og de store Seilskibe, der deltoge i Slaget

ved Sluys 1340, skulle ogsaa have været klinkbyggede ^).

Medens Bygningsmaaden forsaavidt har været i Lighed med

Gokstadskibet, maa den i andre Henseender have afveget

stærkt derfra. Spanterne maa for en Del have løbet helt

op til Helingen og i store Skibe have været nærmere ved

hinanden i Bunden, og Klædningen maa helt igjennem have

været naglet til Spanterne. Kjølsystemet maa have været

styrket ved et stærkt Kjølsvin og forsynet med Bolte op

og ned gjennem Spanterne. Dette gjælder for de større

Skibe; Skudernes Bygningsmaade kan derimod have lignet

Gokstadskibets mere, da Lethed i Bygning var særlig vigtig

for dem for at gjøre dem saa let bevægelige som muligt.

Bygningsmaterialet har hovedsagelig været Fyr, idet-

mindste for hvad der har været bygget nordenfjelds. Det

store x\ntal Skibe, der blev bygget, og den Hurtighed, hvor-

med Arbeidet udførtes, viser noksom, at man havde Materiale

i stor Mængde nær ved Haanden. Følgende kan tjene som

Exempel paa *den Hurtighed, hvormed selv større Skibe

kunde bygges. Det fortælles, at Kong Sverres store Skibe

^) Fock : Riigensch-Pommersche Geschichte, 269.

^) Charnock: History of Marine Architecture. London 1800.

I. 843.
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vare blevne ødelagte af Baglerne, og at han ved Juletid

1199 blev enig med Bønderne i Trøndelagen om at tilveie-

bringe et Antal Skibe, hvoraf intet niaatte have færre end 25

Rum; de skulde hellere være større, og især høibordede.

Arbeidet blev strax sat i Gang; ved Paasketid vare 8 store

Skibe optømrede, og Arbeidet gik saa rask frem, at Skibene i

Juni Maaned kunde benyttes i et Slag, hvori Sverre seirede

over Baglerne^). Man kan ikke nære Tvivl om, at disse Skibe

bleve byggede af Fyr; men at Eg ogsaa undertiden benyt-

tedes i Norge fremgaaer af, at det i Hakon Hakonssøns

Saga anføres, at da han i 1262 beredede sig til Toget mod

Skotland, lod han bygge et meget stort Skib i Bergen

helt af Eg 2).

Langskibene stode tilbage for Kjøbmandsskibene i Sø-

dygtighed. Farvandene ved Færøerne bleve saaledes ansete

som farlige for dem, og de synes aldrig at være komne til

Island; men de seilede dog frit over Nordsøen, og der fore-

toges ogsaa lange Reiser med dem. Sigurd Jorsalafar gik

saaledes i 1107 med en Flaade af 60 Skibe paa Tog til

det hellige Land, paa hvilken Reise han dog synes at have

holdt sig nær Kysterne. Han overvintrede flere Steder og

naaede først ud for Ascalon i August 1110, altsaa efter 3

Aars Forløb. Han efterlod senere sin Flaade i Constanti-

nopel og reiste tilbage over Land. Ragnvald Jarl af Ørkenø

drog i 1153 ligeledes til det hellige Land med en Flaade

af 15 store Skibe og naaede Reisens Maal i den følgende

Sommer.

Da Skibene kun vare forsynede med én Mast med et

firkantet Seil, behøvede de god Bør for at komme frem.

Hermed maa dog ikke forstaaes, at de alene kunde sløre

for Vinden; der er tværtimod Exempler, som vise, at de

kunde seile med Sidevind, uden at man dog kan angive,

1) OldDord. Sag. ved Rafn, VIII. 254 og 263.

2) Ibid., X. 91.
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hvor nær de kunde ligge Vinden. Da saaledes Sigurd Jor-

salafar paa det ovennævnte Togt forlod Palæstina for at

gaa med Flaaden til Constantinopel, opholdt han sig nogen
Tid udenfor Strædet ved Dardanellerne

, indtil Vinden blev

saaledes, at han kunde seile igjennem med Sidevind for at

imponere Indbyggerne ved de smukke, langskibs udspændte
Seil. De Takkelagegjenstande, hvis Benævnelser kj endes fra

Edda (se nedenfor, S. 97), vise ogsaa, at man var belavet

paa at seile med Sidevind. Det kan have Interesse at se,

hvor hurtig man kunde komme frem paa de lange Seiladser

langs Norges Kyster. Oplysningerne i saa Henseende ere

hverken talrige eller nøiagtige, men følgende fra Hakon Ha-

konsøns Tid kunne dog tjene til et Skjøn.

1. Den hurtigste Seilads, der nævnes, var med en Skude,

der blev sendt med Ilbud fra Tønsberg til Bergen, med

Budskab om Baglerkongen Philippus' Død i). Afstanden

i lige Linie langs Kysten er omtrent 85 Sømil, og

denne tilbagelagdes i 3 Dage. Skibets Hastighed kan

dog ikke udregnes herefter, da det dels er uvist, om

Tiden netop har været 3 Døgn, og Veien kan have

været længere gjennem Skjærgaarden.

2. Kongen sendte 15 Skuder fra Oslo til Throndhjem, der

gjorde Reisen i 23 Dage^). Distancen omtrent 175

Sømil.

3. Skule Jarl forlod Tønsberg ved Juletid og kom efter 9

Dages heldig Fart til Bergen^). Distancen omtrent 85

Sømil.

4. Kongen forlod Throndhjem kort før Paaske med et

Antal Skibe under Omstændigheder, hvor det var ham

magtpaaliggende at komme hurtig frem, og kom til

Langøsund i Vigen efter 16 Dages Forløb, hvorunder 5

1) Oldnord. Sag. ved Rafn. IX. 150.

2) Munch: Norske Folks Hist., 111. 975.

3) Oldnord. Sag. yed Rafn, IX. 176.
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Dages Ophold ved Bergen i). Distancen omtrent 150

Sømil. En Del af Tiden havde han god Bør, men traf

dog ogsaa Modvind og Storm.

5. Kongen stod fra Bergen ved Paasketid med fire Skibe

for at gaa til Throndhjem. Han seilede forbi Stadt i

svært Uveir, og 3 Dage derefter naaede han Agdenæs
ved Throndhjemsfj orden i saa stærk Storm, at Seilene

gik tabt 2). Fra Stadt til Agdenæs er omtrent 45 Sømil.

Naar Tallenes Nøiagtighed forudsættes, vilde man i

den første af disse Seiladser være kommen 28 Sømil frem i

Døgnet og i de andre Tilfælde mellem 7V2 og 15. Dette

kan tjene til nogenlunde at skjønne om den Tid, som Reiser

langs Kysten medtog; men man maa, som anført, ikke der-

efter beregne Skibenes virkelige Hastighed. Det er for-

øvrigt sandsynligt, at de store Langskibe ikke havde nogen

betydelig Hastighed under Seil, da de kun førte ét Seil, og

saavel Hensynet til Skibets Stabilitet som Muligheden af

at kunne haandtere Seilet satte Grændser for dets Størrelse,

i høiere Grad end for de mindre Skibe.

Om Vinteren bleve Skibene satte paa Land, under Tag,

hvilket ikke synes at have forvoldt Vanskelighed, selv for de

største Skibe, hvorimod Udsætningen i Vandet igjen synes

at have givet mere Besvær.

Den ovenstaaende Skildring angaaer Krigsskibene i Norge;
men hvad der af de skriftlige Overleveringer kan læres om

Langskibene i det øvrige Norden, antyder tilstrækkelig, at

disse vare af samme Beskaflfenhed som de norske , om der

end ei synes at have været bygget saa store Skibe som de

norske Storskibe. Det fremgaar tydelig af den bekjendte

Samtale mellem den danske og svenske Konge og den norske

Erik Jarl, da Olaf Tryggvesøn i Aaret 1000 seilede op med
sine Storskibe før Slaget ved Svolder, at disse Skibe langt

1) Munch: Norske Folks Hist., III. 958—62.

2) Oldnord. Sag. ved Rafn. IX. 191.
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overgik, hvad man den Gang kjendte i Danmark og Sverrig.

Det er iøvrigt helt rimeligt, at Krigsskibene i Danmark holdt

sig ved en beskeden Størrelse. I Norge var det de aabne

Farvand, de idelige Togter til Øgrupperne hinsides Vester-

havet og de Søkampe, Tronstridighederne medførte, hvor-

under det ene Parti søgte at overfløie det andet, der førte

til de store Skibe. I Danmark vare Forholdene anderledes,

idet man behøvede letgaaende Skibe for at bekæmpe Ven-

derne og andre Folkefærd ved Østersøens Kyster og være

belavet paa at løbe ind paa grundt Vande og op ad Floder.

Den danske Flaade synes forøvrigt at have været i Forfald

henimod Valdemar den I.s Tid. Saxo fortæller, at da

Valdemar foretog sit første Tog mod Venden, rustede han

en Flaade paa 260 Skibe ;
men da de maatte arbeide sig frem

mod haardt Veir, bleve saa mange Skibe lække, at den

største Del af Flaaden maatte vende tilbage og kun 60

Skibe naaede frem til Rygen. Kongen havde ikke selv

noget passende Skib, hvorfor han var gaaet ombord paa

Erkebiskoppens ;
men ogsaa dette blev saa lækt, at han

maatte forlade det og lade Erkebiskoppen vende tilbage.

Senere fik Kong Valdemar et smukt Drageskib forærende af

Kong Inge i Norge. Søstyrken i Danmark maa dog have

udviklet sig betydelig under de Krige, der førtes af Valde-

mar den I. og de følgende Konger; Valdemar Seier skal

saaledes have havt en Flaade af 1400 Skibe, hvoriblandt et

stort Antal Langskibe med Besætninger af 120 Mand.

Følgende Oplysninger, der nærmest vedrøre Takkelagen,

kunne endnu have Interesse.

I det latinsk-angelsachsiske Glossarium fra det 10de

Aarhundrede, som ovenfor er omtalt, findes Benævnelser for

følgende Dele : Rakke, Bras, Skjøde, Givtoug og Reb, lige-

ledes for Lodline og Lod.

Jal meddeler nogle Vers af »Roman de Brut«, af Wace,
der levede i det 12te Aarh. (f. 1124, d. 1180-90), hvilke
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han analyserer og oversætter. Her meddeles en Over-

sættelse efter Jal.

En Flaade gaaer under Seil fra Southampton.

Da Alle vare komne ombord, og da de havde Flodtid og

god Vind, saa man, at Ankrene bleve lettede og Vanter og

Stage stivhalede. Søfolkene fordelte sig i Skibene, nogle

arbeidede i Spillet, andre gjorde Seil los, atter andre gik

til Skjøde, Hals og Dreiereb. Agter vare Lodserne og de

bedste Rorgængere, der arbeide ved Roret, som styrer

Skibet; Roret lægges ned for at dreie til Bagbord og op

for at dreie til Styrbord. For bedre at fange Vinden i

Seilene bringer man den luv Skjødbarm frem ved at hale

i Liget. Man iagttager Vinden og Himlens Udseende og
lader Skibet føre Seil efter Kulingen. Nogle hale i Gaar-

dingerne, andre fire Seilet lidet ned, for at Skibet skal gaa

mageligere. Man haler Stag og Skjøder, stivhaler overalt,

haler Bulinerne, fastgjør Gaardingerne ved Masten, for at

Vinden ei skal tage i dem, og lader Skibet løbe for to

eller tre Reb.

I Snorres Edda findes opregnet en stor Del Benæv-

nelser paa Skibe og Skibes Tilbehør, hvoraf her anføres

følgende, der vedrøre Takkelagen: Vant, Stag, Dreiereb,

Rakke, Braser, Skjøde og Hals, Reb og Rebseisinger,

Buliner; endvidere: »beiti-åss«, der forklares ved et Spryd
til at udspænde Seilet, naar man vil seile op mod Vinden

(»>beita«).

H.

Det som her ovenfor er fremsat' om de nordiske Lang-

skibe, er bestemt til at give et almindeligt Begreb om deres

Beskafi*enhed, saaledes som dette former sig ved en opmærk-
som Gjennemlæsning af Sagaerne. Naar man vil gaa nær-

mere ind paa Sagen for at danne sig en Forestilling om

Skibenes Størrelse, Antallet af deres Mandskaber m. v.,

maa man, som anført, behandle Spørgsmaalet fra et teknisk

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. 7
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Standpunkt og tillige fra et saadant prøve de skriftlige

Meddelelser, der skulle tjene til Oplysning. Det givne Ud-

gangspunkt for en saadan Behandling er, at det var Ro-

skibe, der tillige skulde kunne føre Seil, og fra

hvilke der kæmpedes med Haandvaaben. Dette

allene vil være tilstrækkeligt til, at enhver, der er vant til at

sysle med Skibskonstruktion danner sig en almindelig An-

skuelse om et saadant Skib, og Billedet vil vinde i Klar-

hed og Bestemthed, naar han nøie prøver de foreliggende

Meddelelser og sammenholder dem med Oplysninger og

Erfaringer andetsteds fra. Mangelen paa bestemte Oplys-

ninger vil vel nøde til i flere Retninger at bygge paa For-

modninger; men naar disse staa i nøie Forbindelse med

Hoved-Udgangspunktet, tør man dog vente at komme Sand-

heden nær. Det er en saadan Behandling, der er forsøgt

i det følgende, og i Fortrøstning til, at vore nordiske For-

fædre vare dygtige Skibsbyggere og Søfarende, og med den

Erfaring for Øie, at man til alle Tider og paa alle Steder

er kommet til omtrent samme Former af Skibe, hvor det

samme Formaal efterstræbtes, tør man sikkert antage, at

om de Resultater, hvortil man ved en saadan Behandling

kommer, ikke stemme nøiagtig med Nordens Langskibe, saa

ville de ikke være væsentlig forskjellige derfra.

Det kan være nyttigt til en Indledning at kaste et

Blik paa de Roskibe til Krigsbrug, der have været benyt-

tede i de nyere Tider. Galeierne udgjorde en væsentlig

Bestanddel af Middelhavsstaternes og Frankrigs Flaader

endnu i det 17de Aarh., der byggedes ogsaa Galeier for

den Dansk-Norske Flaade i det 18de Aarh. , og endelig er

det endnu i frisk Minde, hvilken Rolle Kanonbaadene,
der vare Affødninger af Galeierne, spillede her i Norden

i Begyndelsen af indeværende Aarhundrede. De her nævnte

Ro -Krigsskibe vare forsynede med Kanoner, væsentlig i

Bougen, og forsaavidt i én Retning grundforskjellige fra de
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nordiske Langskibe, saa at det kun er som Roskibe, at vi

skulle kunne lære noget af dem for vort Formaal.

En almindelig Krigsgalei i den franske Flaade

i det 17de Aarli. havde 25 Aarer ved hver Side. Den var

150 F. lang mellem Stevnene, 23 F. bred og omtrent 7 F.

dybgaaende ved Midten. I Aarerummet var et lavt liggende

Dæk, der sluttede sig til Relingen, som kun var lidet over

Vandgangen; men det havde en stærk Bugt tværskibs, saa

at det inde ved Skibets Midte var omtrent 2 F. over Vand-

gangen. Det var vandtæt og maa i Søgang være blevet

stærkt overskyllet. Paa Dækket vare Robænke af 10 F.'s

Længde opstillede i indbyrdes Afstand af 4 F. Langs Ski-

bets Midte var der en Gang, liggende lidt høiere end Tof-

ternes Overkant, hvor Slavefogderne havde Plads, og omtrent

i samme Høide vare Skandse- og Baksdækkene anbragte.

Til hver Tofte vare fem Galeislaver lænkede, saa at Tof-

terne og Rummene mellem disse vare deres Opholdssteder

Dag og Nat. Aarerne hvilede ikke paa Relingen, men paa

Vingebjælker, der ved Hjælp af Knæer, hvis ene Arm var

boltet til Dækket, medens den anden Arm ragede op- og

udefter, vare hævede i Høide med Tofterne og fjernede fra

Skibssiden. Deres Overkant var 3^/2 å 4 F. over Vand-

fladen, og Breden over dem 30 F. Paa Ydersiderne af

Knæernes opstaaende Arme var en tynd Klædning anbragt,

der ydede nogen Beskyttelse for Romandskabet, og langs

med Indersiderne af Vingebjælkerne, nær deres Overkant,

var der en Gang, hvor Soldaterne havde Ophold. Den Om-

stændighed at Breden over Vingebjælkerne var betydelig

større end Baadens ved Relingen, gjorde det muligt at benytte

meget lange Aarer. Aarerne vare 42 F. lange, eller mere

end 10 Gange deres Høide over Vandet, og de vare delte

saaledes ,
at 14 F. eller ^/s af Længden var indenfor An-

læget og altsaa det dobbelte af Inderdelenes Længde, eller

28 F. udenfor. Den kortere indre Del var saaledes be-

tynget, at den i Anlæget omtrentlig ballancerede med den ydre

7*
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Del. De fem Mand arbeidede samtidig paa Aaren paa en

saadan Maade, at naar Aaretaget var sluttet og Bladet

løftet op af Vandet, reiste de sig op, samtidig med at de

førte Aarens Inderende agter efter for at begynde et nyt

Tag, og naar Bladet havde fattet Vandet, sank de efter-

haanden ned paa Toften, medens de trak paa Aaren. Da
Aaren var ballanceret, havde de under den første Del af

disse Bevægelser væsentlig kun at overvinde Aarens Inertie-

moment, saa at de kunde anvende deres hele Kraft til at

trække paa Aaren, hvortil de desuden kunde benytte Vægten
af deres Legemer, til Erstatning for deres Arbeide ved at

reise sig. Ved denne Maade at arbeide paa kunde de løfte

Aarens Inderende 25 å 30" fra dens laveste til dens høieste

Stilling, og da den ydre Del af Aaren var dobbelt saa lang,

blev Yderendens verticale Bevægelse 50 å 60", hvoraf 12 å 15"

kunde regnes under Vandfladen. Da Anlægets Høide over

Vandfladen var lille i Forhold til Længden af Aarens ydre

Del, kom denne til kun at gjøre en lille Vinkel med Hori-

zonten, saa at en tilstrækkelig Længde af Aarebladet kom
til at trykke mod Vandet, naar Yderenden var circa 12"

under Vandfladen.

Under Skandsen var Chefens Kahyt, og desuden havde

han en Hytte agter paa Skandsen. Under det øvrige Dæk
var der Lukafer og Forraadskamre. Paa Bakken var en

svær Kanon midtskibs og to mindre ved hver Side af den,

desuden Smaaskyts paa Vingerne, og paa Skandsen. Over

Bougkanonerne var reist et Stolpeværk med en Platform

ovenfor Musketteriet. Besætningen bestod af 250 Rofolk

og desuden af 133 Mand af Over- og Underbefalingsmænd,

Artillerister, Soldater etc, saa at der var ialt 383 Mand,
hvoraf den allerstørste Del bestandig maatte opholde sig

i fri Luft. Den betydelige Rokraft skal med alle Aarer

igang kunne have drevet Skibet frem med en Hastighed af

omtrent 6 Sømil i Vagten; sædvanlig benyttede man dog
kun Vs af Aarerne ad Gangen, nemlig den forreste, mellemste
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eller agterste Tredjedel. Galeien havde to Master med

Latinerseil, det vil sige trekantede Seil, der vare under-

slaaede en Raa, som hængte skraat, saa at den ene Ende

vendte ned mod Dækket, og den anden ragede høit op over

Toppen af Masten. Roret var paa Agterstevnen; men i

en tidligere Tid var det paa Laaringen, undertiden ét paa
hver Side.

Admiralskibet for en Afdeling Galeier kaldtes af de

Franske »la Reale«. Det havde 30 Aarer ved hver Side,

med mindst 6 Galeislaver til hver, og var i det hele større.

Dets Dimensioner vare omtrent følgende: Længde mellem

Stevnene 174 F., Brede ved Relingen 23V2 F., Dybgaaende
ved Midten 8 F.

I en Periode byggede man nogle meget store Galeier,

de saakaldte Galeasser, der havde én Række Aarer

af 57 F. Længde, liggende noget over 6^/2 F. over Vandet,

roede hver af 9 Mand, hvoraf de 5 vare stillede foran for

og de 4 agten for Aaren. Erfaring skal have vist, at de

anførte Tal for Længde af Aare og Høide over Vandet vare

Maxima, som ikke uden Tab kunde overskrides.

Den beskrevne Maade at anbringe Rokraften paa, nemlig
ved én stor Aare i hvert Aarefag, skal være indført paa de

venetianske Galeier ved Midten af det 16de Aarh. Før

den Tid havde de i hvert Aarefag tre Mand, siddende ved

Siden af hinanden paa en meget skraat stillet Bænk, roende

hver sin Aare , idet tre- Aarer havde Anlæg paa Skibets

Reling, saa nær hinanden, at det netop blev muligt for

Folkene at arbeide frit af hinanden. Aarerne vare altsaa

i Grupper paa tre, med større Mellemrum mellem Grup-

perne, saaledes som det er vist paa mange gamle Af-

bildninger. Denne Maade at ro paa skal have vist sig

fordelagtigere end med den enkelte lange Aare; men den

krævede særdeles dygtige Folk og maatte derfor forlades,

naar man vilde benytte Galeislaver, eller andet tilfældigt

Mandskab.
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I en ældre Tid benyttede man i Middelhavet ogsaa

Roskibe med flere Rækker Aarer over hinanden; dog synes

det ikke, at mere end tre Rækker have været i praktisk Brug.

Galeierne vare kravelbyggede, det vil sige med Spanter,

der naaede op til Relingen, uden paa hvilke Klædnings-

plankerne vare anbragte, med Plankerne Kant mod Kant og

kalfaktede, saaledes som Træskibe nu almindelig bygges.

Den 1ste April 1638 stod en Kamp mellem franske og

spanske Galeier, 15 paa hver Side. Dette skal være det

sidste Søslag, som har fundet Sted mellem Galeier allene.

De Galeier, der bleve byggede i Danmark og Norge i

forrige Aarh., vare indrettede aldeles som de ovenfor be-

skrevne, kun at Siderne paa nogle af dem vare byggede

høiere op over Vandgangen og Dækket mindre buet. I 1756

vare en italiensk Bygmester og nogle Haandværkere indkaldte

for at veilede ved Bygningen af denne Art Skibe. De største

af disse Galeier havde dog kun 20 Aarer ved hver Side.

De havde en Længde mellem Stevuene af 122V2 F., en Brede

ved Relingen af lOVg F. og over Vingerne af 26^/4 F. og et

Dybgaaende ved Midten af 6^/4 F. Tofternes Længde var 8 F.

og Afstanden mellem dem 4 F. Aarernes Længde var 37^ 4 F.

og deres Høide over Vandgangen 5 F.
,

eller lidet mindre

end V7 af Længden. Af Aarens Længde var IIV2 F. eller

omtrent ^/lo indenfor Anlæget, saa at Forholdet mellem den

indre og ydre Del var omtrent som ^/t. For at fatte Vandet

tilstrækkelig, maatte, paa disse temmelig høit liggende

Aarer, Enden af Aarebladet kunne komme 15 å 18" under

Vandfladen, og da den burde kunne løftes mindst 30" over

denne, blev den lodrette Bevægelse af Aarens Yderende

mindst 45 å 48" og af Inderenden mindst 19 å 21", hvilket

gjorde det nødvendigt, at Folkene roede paa samme Maade

som i den franske Galei. Hver Aare blev roet af 4 Mand

udskrevne Søfolk. Der var altsaa 160 Mand til at ro, og

hele Besætningen udgjorde 218 Mand. De førte en svær

Kanon midtskibs paa Bakken, med én mindre ved hver Side
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og noget Smaaskyts paa Vingerne og agter. Master, Seil

og øvrige Indretninger vare som paa de franske Galeier; der

var dog Sovepladser til en Del af Mandskabet under Dækket,
i hvilket Øiemed der var opsat Brixer, kaldte Svedebænke.
Galeierne vare kravelbyggede som de franske.

Kanonchaloupperne vare meget mindre end de sidst

omtalte Galeier, men udmærkede sig ved deres svære

Armering i Forhold til Størrelsen; de førte nemlig i Bougen
en Kanon lig den kraftigste af de da benyttede Skibs-

kanoner og ligeledes en kraftig, skjøndt noget lettere

Kanon agter. Længden var kun 65 F., Breden ved Relingen

14V2 F. og over Vingerne 15^/4 F. og Dybg. 4V4 F. Det

var aabne Baade, med Tofter tværs over, og paa disse kun

en smal Strimmel Dæk langs Borde. De havde 15 Aarer

ved hver Side, i indbyrdes Afstand af 3 F. 1", hver roet af

to Mand. Aarerne vare 26 F. lange, med en Høide over

Vandfladen af 2^/4 F.
,

eller lidet over ^/lo af Længden.
Af Aarens Længde var 7 Fod indenfor Anlæget og 19 F.

udenfor. Da Aarens Høide over Vandet var saa lille i

Forhold til Længden, kunde Bladet finde tilstrækkelig Mod-

stand ved at komme 12" under Vandfladen, og regner man,

at den skulde løftes henved 30" over den, vilde den lod-

rette Bevægelse af Aarens Yderende blive henved 42" og

af Inderenden altsaa omtrent 15", hvilket vilde tillade Fol-

kene at ro siddende. Den Hastighed, hvormed de kunde ro

i roligt Veir, oversteg neppe 4 Sømil i Vagten. Der var to

Master med firkantede Raaseil, eller Seil af andre Former, kun

ikke egentlige Latinerseil. Disse Baade bleve efterhaanden

fortrinlig indrettede; de kunde nogenlunde bjerge Mandskabet

om Læ, og Madkogning kunde foretages ombord. Nogen stor

Sødygtighed kunde de ikke besidde, og de vare kun bestemte

til at anvendes i Nærheden af Land. Den hele Besætning
var 63 Mand.

En endnu mindre Klasse af Ro -
Krigsfartøier blev be-

nyttet samtidig med Kanonchaloupperne; det var de saa-
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kaldte Kanonjoller, der kun førte én Kanon, men af

samme Kaliber som Bougkanonen i Kanonchaloupperne , og

de vare ligesom disse forsynede med Mast og Seil. De

havde 10 Aarer ved hver Side, hver roet af én Mand, og

kunde derved opnaa samme Hastighed som Kanonchaloup-

perne. Aarerne vare i indbyrdes Afstand af 3 F. 4". De

vare 18 F. lange, med en Høide over Vandfladen af 2V4 F.,

eller Vs af Længden. Indenfor Anlæget var ^/4 af den hele

Længde eller 4^/2 F. og udenfor I3V2 F., eller 3 Gange
den indre Del. Den lodrette Bevægelse af Aarens Yderende

kan regnes som i Kanonchalouppen til henved 42", hvorved

altsaa Bevægelsen af Inderenden blev henved 14", hvad der

tillod Folkene at ro siddende. Besætningen var 23 Mand.

Opmærksomheden henledes især paa, hvad her er anført

om Aarernes Størrelse, Stilling og Bevægelse i vertical Ret-

ning, samt om Antallet af Folk ved hver Aare i de for-

skjellige omhandlede Roskibe, og for at fuldstændiggjøre de

Oplysninger i saa Henseende, der anses nyttige for det føl-

gende, skal endnu tilføies, at de største danske Barcasser

til Orlogsskibene havde Aarer af 18 F.'s Længde. De bleve

roede af én Mand hver, vare i indbyrdes Afstand af 3 F.

og laa 2 F. 10" eller noget mindre end Ve af Længden over

Vandgangen. Den indre Del af Aaren var omtrent ^U af

den hele Længde, saa at Roningen foregik som i Kanonjollen.

Naar vi nu gaa over til en nærmere Betragtning af de

nordiske Langskibe, skal Opmærksomheden først rettes paa

Rokraften, og hvad dermed staar i Forbindelse, nemlig An-
tallet af Folk i hvert Halvrum eller ved hver Aare, Aarer-

nes Længde, disses Høide over Vandet, deres indbyrdes
Afstand og Maaden, hvorpaa de vare anbragte.

Hvad det første Punkt angaaer, fremdrages følgende

Meddelelser i Sagaerne.

Hakon Herdebreds Saga. Slag mellem Kong Inge og
Hakon ved Kongshelle 1159. Inge roede opad Elven og

gav Ordre til Angreb. Erling Skakke, der var med Inge,
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ytrede Betænkelighed og sagde: »Hvis vi lægge imod dem

og ro op ad Elven mod Strømmen, da maa af de tre Mand,

som ere i hvert Halvrum, én ro, en anden tjene som Be-

dækning; have vi da mere end Tredjeparten af vore Folk

til at stride?« 1) Størrelsen af Skibene er ikke angivet,

men forøvrigt er Beretningen tydelig nok.

Sverres Saga. Slag ved Nordnæs mellem Sverre og

Magnus Erlingsøn 1181. Sverre havde Olafsuden paa

25 Rum. Den blev haardt angrebet af flere fjendtlige

Skibe, saa at, »hvor der var tre Mand i hvert Halvrum i

Olafsuden, der blev kun én Mand staaende, og paa nogle

Steder ingen ((.^)

Sverres Saga. Slag i Norefjorden mellem Sverre og

Magnus 1184. Sverre var kommet fra Throndhjem med en

Flaade af mest store Skibe, hvoriblandt Mariesuden paa

33 Rum og Ønskemøen paa 25. Da Sverre beredede sig

til Slag, gav han blandt andet følgende Ordre: »Paa hvert

Skib skal sidde én Mand ved hver Aare, en anden fra

hvert Halvrum skal paa Baade ro ind til Landet og føre

Sten ud til Skibene, og den tredje og alle andre, som ikke

have andet at gjøre, skulle sætte alt tilrette og stille Vig-

gyrdler paa Skibene«^). Sverre ytrede i en Tale ved

samme Leilighed: »Vi have Fordel af, at vore Skibe have

høie Borde«, hvoraf ogsaa fremgaaer, at det var store Skibe,

og det viser sig ogsaa af Slagets Gang, at Sverres Skibe

vare høiere end en Del af Fjendens.

Som et Exempel fra en tidligere Tid kan anføres, at

Erling Skjalgsøn, der var samtidig med Olaf Tryggvesøn

og med Olaf den Hellige, havde en stor Skeid paa 32 Rum,
med en Besætning af »to Hundrede« Mand og derover^).

M Oldn. Sag. ved Rafn. VII. 236.

2) Ibid. VIII. 95.

3) Ibid. VIII. 149.

*) Ibid. III. 36.
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Da der var 64 Halvrum, ville 3 Mand i hvert udgjøre

192 Mand, og flere ville el kunne regnes for denne Del af

Mandskabet, hvad enten den hele Besætning har været 200

eller 240 Mand.

Det fremgaaer af disse Exempler, at Skibe af en vis

Størrelse havde 3 Mand i hvert Halvrum. For mindre

Skibe har Antallet dog ikke været saa stort. Den største

Besætning, der findes anført for et Skib, der bestemt er

angivet som Tyvesesse, er saaledes 90 Mand, saa at der

i hvert Halvrum kun kan have været 2 Mand, og det er en

Selvfølge, at der har været endnu mindre Skibe, maaske

endog smaa Tyvesesser, hvor der kun har været én Mand

paa hver Robænk.

De saakaldte Storskibe, de høie og brede Skibe,

have dog havt flere. I 1183 lod Sverre bygge et Skib,

kaldet Mariesuden, der havde 33 Rum og var bestemt til

at være større end noget andet Skib i Norge paa den Tid.

Det havde en Besætning af 320 Mand.
^)

Da der var

66 Halvrum, maa der regnes 4 Mand i hvert Halvrum,

hvilket vilde give 264 Mand for denne Del af Besætningen.

Christsuden, der var Hakon Hakonssøns Kongeskib, da han

i 1263 gik med en stor Flaade til Skotland og Vesterhavs-

øerne, havde 4 Mand i hvert Halvrum 2).

Efter disse Exempler tør man antage, at de alminde-

lige Langskibe, Snekker og Skeider, overhovedet alle Skibe,

der ikke havde særlig høie Borde, paa 20 Rum og derover

havde efter Størrelsen 2 eller 3 Mand i hvert Halvrum, og

at de høibordede og brede Storskibe ikke havde over

4 Mand. Kun paa to Steder i Sagaerne nævnes et større

Antal Folk i Halvrummene, nemlig ved Beskrivelsen af

Olaf Tryggvesøns Skib Langormen, og ved de Skibe, der

bleve byggede i Tønsberg 1206. I begge Tilfælde angives

1) Oldn. Sag ved Rafii. VIII. 135 og 137.

2) Ibid. X. 91 og 93.
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8 Mand i hvert Halvrum, men dette kan man rolig betragte

som en Overdrivelse.

Det følger af ovenstaaende, at selv hvor der var

3 Mand i et Halvrum, var kun den ene bestemt til at ro,

eller at Aaren dog ikke var længere end, at den kunde

regjeres af én Mand, og dette bekræftes ogsaa af følgende

Exempler.

Kong Hakon Hakonssøn var kommet med en Flaade

fra Bergen til Vigen for at gaa mod Ribbungerne, som

han traf i Christiania Fjord. For at skuffe dem lod han

sine Smaaskibe ro forrest; men for at Langskibene skulde

kunne følge dem, trak to Mand paa hver Aare. Skule

Jarl var imidlertid kommet over Land til Oslo. Han for-

maaede Biskoppen til at afgive sine Skibe, tog desuden alle

større Skibe i Byen og ilede Syd efter, da han vidste, at

Birkebenerne vare i Kamp med Ribbungerne, men var

ukjendtmed, at Kongen var kommet. To Mand grebe fat

i hver Aare, og de roede af alle Kræfter. Da Kongen
imidlertid alt havde seiret, sendte han Jarlen Bud, at de

ikke skulde ro mere end efter deres Magelighed^). Begge

Exempler vise, at det kun var for at drive Skibene særlig

hurtig frem, at to Mand gik til hver Aare, og at man ellers

lod sig nøie med én Mand.

Paa de høibordede Skibe, hvor Aarerne maa have

været længere, og hvor der var flere Folk i hvert Halvrum,

have dog flere arbeidet ved hver Aare, og dette kan ogsaa

skjønnes af følgende Exempel.
Sverres Saga. Sverre og Baglerne i Throndhjems

Fjord, 1200. Sverre havde ladet en Del store Skibe bygge
ved Throndhjem. Ingen af dem maatte være paa mindre

end 25 Rum, og de skulde have høie Bord i Forhold til

Aarernes Antal. Med disse Skibe drog Sverre mod Bag-
lerne og var selv paa Skibet Hugroen, hvis Aaretal ikke

1) Oldn. Sag. ved Rafn. IX. 179 og 181.
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nævnes i Sagaen. Da han var kommet nær Fjenden, stand-

sede Folkene Roningen for at berede sig til Slag; men da

Fjenden syntes at ville unddrage sig, grebe de atter Aarerne

fat; »fire sadde ved hver Aare paa Kongeskibet, der

fløi afsted som en Fugl, og hver Aare blev draget saa

stærkt, som man troede, den kunde holde«. ^) Paa dette

høibordede Skib har der altsaa været fire Mand i hvert

Halvrum, og den hele Beskrivelse viser, at det kun var

undtagelsesvis, at de alle arbeidede samtidig paa én Aare,

saa at man vel tør slutte, at to af dem har kunnet haand-

tere den.

Ved Beskrivelsen af Gokstadskibet er det anført, at

Aarerne vare af Gran, og at deres Længde har været mellem

17 og 18*/2 F. De længste Aarer, der ere blevne roede af

én Mand i danske Orlogsfartøier i den nyere Tid, vare

18 F., nemlig i de store Barcasser og i Kanonjollerne, som

oven anført. En saadan Aare af Gran veiede 26 Pd. Det

eneste Sted i Sagaerne, hvor der findes en Angivelse af

Aarernes Længde, er i Inge Baardsøns udførlige Saga, hvor

der ved Beskrivelsen af de toradaarede Skibe, som Baglerne

byggede i Tønsberg 1206, anføres, at Aarerne i det øverste

Lag vare 20 Alen 2), eller omtrent 30 danske F. lange.

Denne Angivelse er formentlig fremsat for at meddele, at

disse store og høie Skibe havde af de længste anvendte

Aarer i deres øverste Lag, saa at der er Grund til at antage,

at man ei benyttede længere Aarer i de største, høibordede

Skibe, og en længere Aare kunde desuden neppe føres af to

Mænd. Det er saaledes anført ovenfor, at paa de danske

Kanonchaloupper var der to Mand til hver Aare af 26 F.'s

Længde. Disse Aarer vare af Gran og veiede 49 Pd. Paa

de aabne Seil-Corvetter og paa Orlogsbriggerne benyttedes

ogsaa Aarer til enkelte Tider for at komme frem i Stille.

1) Oldn. Sag. ved Rafn. VIII. 262.

2) Ibid. IX. 87.
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De vare 30 F. lange og bleve førte ud gjennem Huller i

Skibssiden mellem Kanonportene, i en passende Høide over

Dækket, saa at Anlæget var omtrent 5 F. over Vandgangen.
Disse Aarer, der ligeledes vare af Gran, veiede omtrent

70 Pd.
,

altsaa meget betydelig mere end Kanonbaadenes.

Der var ingen fast Bestemmelse for Antallet af Folk ved

hver; men det var stærke Aarer, som godt kunde taale, at

4 Mand eller flere trak paa dem. Det er nu meget muligt,

at Nordboernes Aarer af tilsvarende Længde vare lettere;

men det maa dog herved anses bekræftet, at de ikke

benyttede Aarer af mere end 30 F.'s Længde til at roes af

to Mand. Forholdene krævede overhovedet, at Aarerne vare

nogenlunde lette at haandtere for ikke at udsættes for meget
for at knækkes under Kamp.

Resultatet af disse Overveielser er, at Aarerne i de

lavbordede Skibe neppe have været stort over 18 F. lange,

og at der var høist 3 Mand i hvert Halvrum, hvoraf én

styrede Aaren. De høibordede Skibe havde længere Aarer,

dog ikke over 30 F. , og 4 Mand i hvert Halvrum, hvoraf

de to kunde regjere Aaren. Det følger ligeledes af det

anførte, at under Omstændigheder, hvor det kom an paa at

drive Skibet til den største Hastighed, forøgede man Antallet

af Folk til at trække paa hver Aare ved Hjælp af de Folk,

som vare tilstede i Halvrummene, og som man maa tænke

sig siddende paa Toften mellem Borde og dem, der vare

bestemte til at ro.

Naar Aarens Længde er givet, bliver Opmærksomheden
at rette paa Anlægets Høide over Vandet og paa, hvor stor

en Del af Aarens hele Længde der bør være indenfor An-

læget. Hvad det sidste angaaer, maa den indre Del af

Aaren være saa lang, at Folkene kunne have tilstrækkelig

Plads til at arbeide uden at komme for nær til Skibssiden,

og at der kan blive Leilighed til nogenlunde at ballancere

Aarerne i Anlæget; Betydningen heraf er fremhævet ved

Beskrivelsen af de franske Galeier. Den bør dog ikke være
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større end nødvendigt. Under Roningen maa nemlig Aare-

bladet bringes saa langt under Vandets Overflade, at det

frembyder en tilstrækkelig Flade til Tryk mod Vandet, og

det maa løftes saa høit, at det bliver frit af Bølgerne.

Aarernes Yderende maa altsaa gives en af Omstændig-
hederne betinget vertical Bevægelse, der tilveiebringes ved,

at Folkene løfte og sænke Aarens Inderende, som derfor

skal gives en vertical Bevægelse, der bliver forholdsvis desto

større, jo længere Aarens indre Del er i Forhold til den

ydre; men der er en Grændse for den verticale Bevægelse,

som Folkene kunne foretage Naar de ere siddende, over-

stiger den neppe 15 å 16" , og naar de vexelvis ere sid-

dende og staaende, ikke 25 å 30". Hvad Anlægets Høide over

Vandet angaaer, vil det være indlysende, at jo større denne

er i Forhold til Aarens Længde, eller rettere til Længden
af den ydre Del, desto større bliver ogsaa den Vinkel, som

Aaren kommer til at danne med Horizonten. Dette med-

fører to Ulemper, naar det drives for vidt. Folkene ville

nemlig arbeide mindre godt paa en meget skraat stillet

Aare, og jo større Vinklen er, desto mere maa Aarens Yder-

ende bringes under Vandfladen, for at Aarebladet skal

kunne frembyde en tilstrækkelig Flade mod Vandet, og

dermed stiger da Udstrækningen af Aarens verticale Be-

vægelse. I de Exempler, som ovenfor ere givne af Ro-

skibe og Baade af forskjellig Størrelse, er Længden af

Aarens indre Del mellem ^/4 og ^/s af den hele Længde,
hvilke Grændser stemme med, hvad der er almindelig an-

taget. Anlægets Høide over Vandfladen er mellem Vjo og ^'e

af Aarens Længde, i Gokstadskibet endog kun ^/i2 af den

længste Aare. Det følger af, hvad ovenfor er anført, at den

mindre Høide er fordelagtig, og Erfaring har vist, at Høiden

ikke bør overskride Vs af Aarens Længde ,
hvilket er ikke

lidet mere end i noget af de anførte Exempler.

Man kan efter dette gaa ud fra en Deling af Aaren

saaledes, at Inderdelen bliver mellem ^U og ^/s af den hele
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Længde, og med Hensyn til Anlægets Høide antage, at

denne for de lavbordede Skibe med Aarer af 18 F.s Længde
ei bliver over 3 a 3V2 F. , og at i de største, høibordede

Skibe, med Aarer af 30 F.s Længde, Aaregangen i dei høieste

kan have været 6 F. over Vandgangen.
Den større Høide af Aaregangen over Vandet er foran-

lediget ved Bestræbelsen efter at forøge Skibenes Kamp-
dygtighed, eftersom den større Høide af Skibet, ved den

Kampmaade, der benyttedes, førte til Overlegenhed over de

lavere Skibe, hvad enten man hensaa til Brugen af Hiigvaaben

og Kastevaaben, eller til Entring, da man fra det høiere

Skib havde større Lethed til baade at foretage og afslaa

Entring. Den større Høide forøgede ogsaa Skibets Sødygtig-

hed; men herved er at bemærke, at naar Aaregangen løftedes

til en større Høide over Vandet, var det samme Tilfældet

med Skibets Dæk, og at derved Vægten af Mandskabet og

af alle andre Gjenstande, der ere betingede af Dækkets

Plads, fulgte med, saa at Skibets Tyngdepunkt kom til at

ligge høiere. "For at Skibet kunde være i Besiddelse af

tilstrækkelig Stabilitet, maatte det derfor gjøres bredere, saa

at de høibordede Skibe som en nødvendig Følge bleve i

det hele større end de lavbordede med samme Aaretal.

Det staaer tilbage at overveie Afstanden mellem Aarerne,

hvorom Beretningerne ikke indeholde noget, saa at man

maa søge til Erfaringer andetsteds fra. I Barcasser, hvor

én Mand roer en Aare af 16 å 18 F.'s Længde, er Afstanden

mellem Aarerne 3 F. , og i Kanonchaloupperne , hvor to

Mand roede en Aare af 26 F.s Længde, var den ligeledes

omtrent 3 F., og det samme var Tilfældet med Gokstad-

skibets Aarer. I de danske Galeier, med fire Mand ved

hver Aare ,
var den 4 F.

, og den samme Afstand blev be-

nyttet i de franske Galeier, med 5 å 6 Mand ved hver Aare.

Mellem disse Grændser af 3 og 4 F. er man berettiget til

at bevæge sig. Det maa stedse have været Bestræbelsen

at gjøre Afstanden saa lille, som en tilstrækkelig Frihed
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i Bevægelse for det arbeidende Mandskab vilde tilstede, for

saaledes at kunne anbringe en saa stor Rokraft i Skibet

som muligt. Efter det anførte feiler man neppe, naar man

sætter Afstanden mellem Aarerne til 3 F., hvor de i Reglen

kun skulde roes af én Mand, altsaa i Skeider, Snekker og

mindre Skibe. Da det er antaget, at der i Regelen kun

skulde arbeide to Mand paa hver af Aarerne i de større

Skibe, maatte en Afstand af 3 F. ogsaa have været til-

strækkelig; men det synes dog, at man efterhaanden har

forøget Afstanden noget i Storskibene, f. Ex. til 3V2 F.,

eller i nogle Skibe endog nærmere 4 F.

Det er tidligere anført, at Aaregangene vare indrettede

i alle Skibe som i Gokstadskibet, med Huller i Skibssiden,

gjennem hvilke Aaren blev stukket ud. Denne Anskuelse

er støttet dels paa Bayeux Tapeterne, dels paa de skriftlige

Overleveringer. Det anføres saaledes i flere Beretninger, at

man har kunnet ro med Viggyrdlerne staaende paa Relingen,

saa at Aarerne maa være gaaede ud gjennem Skibssiden

under Relingen. Det anføres ogsaa i Inge Baardsøns Saga,

at Baglerne under én af deres Kampe med Birkebenerne

toge en Del Kjøbmandsskibe i Tønsberg og indrettede dem

til Krigsbrug ved at bore Huller til Aarerne
i).

Det

hedder jevnlig i Beretningerne, at Aarerne bleve stukne ud,

eller trukne ind, saa at det rimeligvis har været Brug, lige-

som i Gokstadskibet, at gjøre et Hak i Aarehullet for at

lade Aarebladet passere og derved at kunne gjøre Hullet

mindre og give Aaren et fastere Leie. Hullerne ere ventelig

ogsaa blevne lukkede med Skydeklapper indenbords, naar

Aarerne vare trukne ind, ligesom i Gokstadskibet. Paa

Galeierne vare Aarerne anbragte paa en helt anden Maade,
saaledes som tidligere beskrevet; men den Maade, der blev

benyttet paa de nordiske Langskibe, havde den Fordel, at

den gav Frihed til at give Skibssiden en passende Høide

) Oldn. Sag. ved Rafn. IX. 34.
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over Dækket, uden Hensyn til Aarernes Høide over Vandet.

I Gokstadskibet var Relingen 3V2 F. over Dækket, og i

større Skibe kan den antages at have været 4 å 5 F.,

eller mulig mere paa nogle Skibe.

De Bænke, hvorpaa Folkene sade under Roningen,

kunne have været lukkede Bænke eller Kister, hvori Fol-

kene gjemte deres Tøi og en Del af deres Proviant.

I Sverres Saga fortælles saaledes, at da han engang i

Throndhjemsfj orden maatte flygte iland fra Skibene, befalede

han sine Folk, at ingen maatte tage mere med sig end sine

Vaaben og de Klæder, han gik og stod i; »Køierne laa

i Rummene, og Halvrums kisterne bleve staaende paa
Skibene med Nøglen i hvert Laag« ^).

Det er vanskeligt

at tænke sig, hvor disse Halvrumskister skulde have Plads,

naar det ei var dem, som Folkene sade paa. Dette

stemmer med, hvad der ved Beskrivelsen af Gokstadskibet

er anført om, at der ingen Tofter vare i Skibet, og med den

dér fremsatte Formodning, at Folkene kunne have siddet

paa flyttelige Kistebænke. Da dette har Sandsynlighed for

sig, og da det vilde have nogen Indflydelse paa Beliggenheden

af Skibets Tyngdepunkt, naar en Del af Provianten havde

Plads i Kisterne, er i det følgende dette antaget at have

fundet Sted.

Naar man multiplicerer Antallet af Aarer ved én Side

med deres indbyrdes Afstand, kommer man til Længden af

Kraprummet; dog maa der tillægges 1 å 2 F., for at der

kan blive tilstrækkelig Plads til at arbeide ved de forreste

Aarer. For at komme til den hele Længde af Skibet maa

man tilføie Længden af Bakken og Skandsen; men der haves

ingen Oplysning om, hvad dertil behøvedes. Det gjælder

dog derom, at det ikke maatte være mere end, hvad der var

nødvendigt for at give Skibets Linier en god Form, og for

at der kunde blive Plads til de Mænd, der skulde have

1) Oldu. Sag. ved Rafn. VIII. 59.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886.
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Ophold i Stavnen og paa Skandsen. Alt hvad Længden

forøgedes ud over disse Fordringer, vilde gjøre Rokraften

mindre i Forhold til Skibets Størrelse, vilde formindske

Sødygtigheden og vilde gjøre Skibet langsomt i Vendinger.

Der har sandsynligvis bestaaet en Regel for, hvad Forholdet

burde være mellem Længden af Kraprummet og den hele

Længde; thi det er en almindelig Erfaring, at naar Skibs-

bygning foretages gjennem flere Menneskealdere i en bestemt

Retning, saa uddanner der sig visse Regler, der tilfredsstille

de praktiske Fordringer og tillige den herskende Smag. Her

skal anføres et Exempel, der peger paa noget saadant.

Da Sverre lod Mariesuden bygge i 1183, blev han misfor-

nøiet med Skibet, efter at det var reist paa Stabelen, da

det var mindre end, han vilde have det. Han gav da Ordre

til at tage det fra hverandre igjen og lægge 12 Alen til i

Kjølen^). Da Skibet var blevet færdigbygget med denne

Forandring, fandt man, at det ikke var noget smukt Skib,

da »det var for lidet ved begge Stavne i Forhold til Midten,

hvilket især kom af, at det var øget«. Hvilket Forhold der

blev anset for det rette, kan ikke afgjøres nu; men da det

synes, at Øiemedet vilde kunne naaes ved at gjøre den hele

Længde mellem Stevnene lig IV2 Gange Længden af Krap-

rummet, er dette benyttet ved de nedenfor omhandlede

Skibskonstruktioner.

Man kan her bemærke, at da det er sandsynligt, at

Forøgelsen af Mariesudens Længde udgjorde et helt Antal

Aarefag, vilde de 12 Alen svare til 6 Aarefag å 2 Alen,

eller paa omtr. 3 F. hvert, saa at Aarernes indbyrdes Afstande

i dette store Skib skulde have været 3 F. ; man tør dog

ikke drage nogen Slutning fra et enkelt Exempel, hvor

Tallet desuden kan være usikkert.

De fremsatte Betragtninger tjene til at give et Begreb
om Skibenes Længde og deres Høide over Vandet. Breden

1) Oldn. Sag. ved Rafn. VIII. 135 flg.



N.E.TUXEN: DE NORDISKE LANGSKIBE. 115

Og Dybgaaendet kan man først komme paa det rene med

ved at udføre en Skibstegning. Hvad Skibenes Dybgaaende

angaaer, kan man dog paa Forhaand slutte, at det ei har

været større end, hvad Hensynet til en god Skibskonstruktion

nødvendig gjorde Fordring paa, da Skibene skulde færdes

nær Kysterne, og man desuden havde for Skik at hale selv

de største Skibe paa Land, naar de ikke benyttedes. De

største franske Krigsgaleier, med 30 Åarer paa hver Side,

havde et Dybgaaende af omtrent 8 F., og naar man henser

til den lettere Bygningsmaade af de nordiske Skibe, saa

har Dybgaaendet af de største af dem sandsynligvis ei

engang været saa stort. Ved Beskrivelsen af Gokstadskibet

er det anført, at det største Dybgaaende var ved Midten,

og at Kjølen havde en Bugt, saa at dens Ender bøiede

noget opefter, og Opmærksomheden er henledet paa, at

denne Omstændighed viser, hvor klart et Blik Nordboerne

havde for, hvad der tjente til at give et Roskib gode Egen-
skaber. Det mindre Dybgaaende ved Enderne gjør det

nemlig lettere at dreie med Skibet, medens det er heldigt

for Skibets Bæreevne, at Dybgaaendet er størst paa det

Sted, hvor Skibet er fyldigst. Det samme var iagttaget ved

de Galeier, som byggedes her i forrige Aarhundrede, og man
er berettiget til at antage, at det ikke var en tilfældig Om-

stændighed ved Gokstadskibet, men meget mere, at det var

en Regel, som fulgtes ved alle velbyggede Langskibe.

HI.

Det som er fremsat i det foregaaende Afsnit, er skikket

til at give et nærmere Begreb om Langskibene; men man

kan dog først komme til at klare Begrebet fuldstændig og

først faa Lejlighed til at overveie alle Enkeltheder, naar

man udfører fuldstændige Konstruktionstegninger med til-

hørende Beregninger for nogle Størrelser af Skibe. Dette.

Arbeide er derfor forsøgt, og det er valgt at udføre Tegning

8^



113 N. E. tdxen: de nordiske langskibe.

til en Tyvesesse, med Aarerne 3 F. over Vandet og to Mand

i hvert Halvrum, der antages at stemme med Massen af de

mindre Ledingsskibe, og endvidere til en Tredivesesse, med

Aarerne 6 F. over Vandet og med indtil iire Mand i hvert

Halvrum, der antages at kunne repræsentere den største

Klasse af høibordede Skibe, og som sandsynligvis kun i

enkelte Tilfælde er overgaaet i Størrelse.

Den første Betingelse for Konstruktionen er, at Skibet

skal kunne svømme paa Vandet, med Aaregangene i den

fastsatte Høide over dette, hvilket forudsætter, at Vægten
af Skibet, med Mandskab, Gods og Proviant og, hvad det

iøvrigt skal indtage, er lig Vægten af den Vandmasse, hvis

Plads Underskibet indtager. Dette Rumfang af Vand, eller

dets Vægt kaldes Skibets Deplacement. Det kommer

altsaa an paa at udfinde Størrelsen af Deplacementet og

dernæst at give det den Form, som de Egenskaber kræve,

hvilke man ønsker, at Skibet skal besidde. De Skibe, hvorom

her handles, skulle allene indtage Mandskabet med Klædnings-

stykker, Vaaben, Ammunition og Proviant, saa at Deplace-

mentet udkommer ved at beregne Vægten af dette og af

selve Skibet med dets Inventarium, saasom Reisning, Anker-

gods, Aarer m. m. Mandskabet og hvad dermed staaer i

Forbindelse er givet ved Opgaven, saa at denne Del af

Vægten kan beregnes uden Vanskelighed. Vægten af Skibet

afhænger derimod af Bygningsmaaden og af de Hoveddimen-

sioner og den Form, det maa gives, dels af Hensyn til

Mandskabets Størrelse og Aarernes Antal, og Høide over

Vandet, dels for at opnaa gode Linier og fornøden Stabili-

tet, og endelig af de Dimensioner af Materialier
,
som der-

efter anses fornødne for at give Skroget tilstrækkelig Styrke.

Vægten af Inventariet bliver derefter at tilføie, idet dette

betinges af Skibets og tildels af Besætningens Størrelse.

Den Del af Deplacementet, der udgjøres af Skib og Inven-

tarium, vilde man ogsaa let kunne komme til Kundskab

om, naar man havde Skibe for sig af samme Bygningsmaade
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og lignende Størrelse, saaledes som det var Tilfældet i de

Tider, da Langskibene bleve byggede; men naar man savner

et saadant Middel til Sammenligning, maa man efter et Skjøn

foretage Tegning og Beregning og derefter gjøre Arbeidet

om, naar det ikke slaaer til.

Det er saadanne Betragtninger, i Forbindelse med hvad

der findes anført i det foregaaende Afsnit, der have været

ledende ved de udførte Konstruktioner. Ved Slutningen af

nærværende Afhandling er givet en Tabel, der indeholder

de Dimensioner og Beregningsresultater, som behøves, for

at teknisk kyndige Mænd kunne faa en klar Forestilling om

Skibene; men det har ikke været anset nødvendigt at med-

dele selve Tegningerne, der kun have ringe Interesse for

almindelige Læsere. PI. I Fig. 1—4 giver en Fremstilling

af Tyvesessen, der antages at indeholde, hvad der behøves

for at oplyse Beskrivelsen af dette Skib, og samme Teg-

ninger ville i Forbindelse med Tværsnittet af Tredivesessen

PI. II være tilstrækkelige til at give et Begreb om det større

Skib, da der for begge er benyttet samme Proportioner af

Spring af Reling, Fald af Stevne etc.

Tyvesessen skal først behandles. Da der er 40

Halvrum med to Mand i hvert, udgjør denne Del af Besæt-

ningen 80 Mand, der skulle have Ophold i Kraprummet Dag

og Nat. Foruden de 80 Mand antages der at skulle være

omtrent 10 Mand til, hvoraf 4 i Stavnen, med Soveplads

under Bakken, 4 ved Skandsen og desuden Høvdingen og

en Styrmand. Dette giver en Besætning af tilsammen 90

Mand, der vel kan anses som Gjennemsnittet for denne

Klasse af Skibe. Det er muligt, at der til sine Tider kan

have været en halv Snes Mand mere, som da maa have havt

Ophold i Kraprummet; men det kan ogsaa hænde, at der i

nogle af Halvrummene kun har været én Mand, saa at Be-

sætningen har været en halv Snes mindre. Vægten af en

Besætning paa 90 Mand med Klæder, Vaaben, Ammunition

og Proviant for 4 å 6 Uger er beregnet til 24 Tons å 2000 Pd.
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Bygningsmaaden (se Fig. 4, PL I) er tænkt en Del

stærkere end Gokstadskibets , navnlig med et Spant paa

hver 3. F. løbende op til Relingen, et stærkt Kjølsvin

løbende noget op paa Stevnene og med Jernbolte gjennem

Kjølsvin, Spanter og Kjøl. Klædning af i Gjennemsnit IV 4"

i Tykkelse, med Jernnagler og med Bolte gjennem Span-

terne, afsluttet foroven med et stærkt Relingstømmer. Dæk
af VI2", Planker i Kraprummet saavel som til Skandse og

Bak; desuden indenbords Kimmingsvægere og Bjælkevægere.

Ved den Vægtberegning, hvis Resultat er anført i Tabellen,

er Skibet antaget bygget af Fyr; men Beregningen er ogsaa

foretaget for en Bygning af Eg, hvorved det er fundet, at

Deplacementet ogsaa vilde være tilstrækkeligt, hvis dette

Materiale benyttedes. Ved de almindelige Ledingsskibe har

sikkert været anvendt Trænagler i stor Udstrækning istedet-

for Jern, saa at en Vægtberegning efter den anførte Bygnings-

maade maa antages at være paa den sikkre Side.

Aaregangene ere, som anført, 3 F. over Vandgangen, og

Dækket i Kraprummet er lagt 2 F. under disse, saa at

Dækket kommer 1 F. over Vandgangen. Under Dækket

bliver ved Skibets Midte en Dybde af 4 F., saa der er

Plads til Bortstuvning af Proviant, 01 og andre Gjenstande.

Skibssiden har en Høide af 4 F. over Dækket, saa at

Relingen ved Skibets Midte er 5 F. over Vandgangen.
Breden over Relingen er ved dette Sted 17 F. Krap-
rummets Længde er 61 F. og Skibets Længde mellem

Stevnene ved Relingen 90 F., eller omtrent 1^-2 Gange

Kraprummets. Kjølen har en Længde af 71 V2 F., og den

er givet en Bugt af 6", som dens Ender ligge høiere end

Midten. Relingen er givet en stærk Krumning opefter mod

Stevnene, af mellem 4 og 5 pCt. af hele Længden, saa at den

ved Stevnene kommer 9 F. over Vandet, og Stevnene, der

ere forlængede nogle Fod over Relingen, ere givne et Fald

udefter, svarende til omtrent Halvdelen af deres Høide over

Vandet. Bakken har en Længde af 12 F. og er lagt med
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sin Agterkant noget under Relingen, skraanende lidet op-

efter mod Stevnen. Den lukkes med et Tværskaad ved

Agterkant, og i Rummet under den anbringes Gulv. Herved

bliver der en Høide under Bakken af 6V2 F., med god Sove-

plads for 4 Stavnboere. Bakken kommer omtrent 5V4 F.

over Vandet, faaer ved sin Bagkant en Brede af 10 F. og

afgiver en god Kampplads for fire eller flere Mand, hvoraf

de forreste dækkes i en Høide af henved 3 F. af Skibssiden

i Bougen. Tæt ved Bakkens Tværskaad er det forreste

Øserum.

Skandsen er anbragt agter paa samme Maade som

Bakken. Den har en Længde af 15 F. , og under den er

Plads til 4 å 6 Mand. Ved dens Tværskaad er det agterste

Øserum. Hytten er helt agter paa Skandsen, og Rummet

mellem denne og Skandsens Forkant har en Længde af

5 F. og en Brede af mellem 8 og llS'g F. Det er dog

tvivlsomt, om man byggede en fast Hytte paa et saa lidet

Skib eller lod sig nøje med et Telt.

I Kraprummet ere Sæder anbragte langs Borde, der

ved Midten af Skibets Længde ere 5 F. lange, aftagende

noget mod Enderne, og mellem dem bliver paa Dækket et

Rum af mellem 7 og henved 4 F.s Brede, hvoraf en Del

dog optages af Masten og dens Fisk, Spillet, Rundholt-

galgerne m. m. Dækket i Kraprummet har et Fladeindhold

af omtrent 900 Qvadratfod, saa at der, hvis det var frit,

vilde være en Plads af omtrent 11 Qvadratfod til hver Mand,

som skal have Ophold der. Da det imidlertid ikke er frit,

vil Sovepladsen for Mandskabet være meget kneben, men

dette er stedse Tilfældet i Krigsskibe, og man maa gjøre

Regning paa, at en Del af Folkene opholde sig i fri Luft,

til Vagthold.

Ved at tage Bestemmelse om Reisningen maa man

søge at give Skibet et Seil af passende Størrelse; men af

Hensyn til Stabiliteten maa man dog begrændse Reisningens

Høide. Seilet bør derfor være bredt, og det er valgt at
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gjøre det dobbelt saa bredt som Skibet ved Relingen,

hvilket omtrent svarer til, hvad Underseilene ere i nyere

Seilskibe. Da Skibets Brede er 17 F., er Seilet gjort 34 F.

bredt, og det er givet en Høide af 41 F.
,

saa at Arealet

bliver omtrent 1400 Qvadratf'od, hvilket er forholdsvis lidt

mindre end Arealet af de to Seil paa de danske Galeier.

Det er imidlertid af Størrelse som Mersseilet paa en stor

Brig, saa det er i sig selv et Seil af anselig Størrelse,

hvortil behøves Takkelage af forskjellig Art for at udspænde
det og for at dæmpe og bjerge det, ligesom flere Reb

maatte kunne indtages, efter Kulingen. Underliget er holdt

10 F. over Dækket, for at Seilet kan være frit af Rund-

holtgalgerne og det paa disse henlagte Gods. Raaen er

36 F. lang, og Mastens hele Høide QV'2 F., hvoraf 5 F.

er en smækker Top.

I nær Forbindelse med Reisningen staaer Rundholt-

galgerne. Paa Gokstadskibet var der tre saadanne, hvoraf

den mellemste var tæt foran Masten og de to andre i

16 å 17 F.s Afstand fra den. Det gaaer med denne Ind-

retning i Skibene som med saa mange andre, at naar man
ved Gokstadskibet har faaet Øiet aabnet, saa forstaaer man
først ret de i Sagaerne forekommende Ytringer om lignende

Gjenstande. Det fremgaaer saaledes tydelig af mange Steder

i Sagaerne, at Rundholtgalger vare almindelige, og at de bleve

benyttede til dér at henlægge Gjenstande, der ellers vilde

belemre Dækket. I det her omhandlede Skib er ligeledes

antaget tre Galger, bestaaende hver af en Stolpe, der gaaer

gjennem Dækket til et Spor i Kj øl svinet, og som er forsynet

med et Tværtømmer foroven. Den mellemste er tæt foran

Masten og de to andre i Afstande af 17 F. fra den, saa

at Raaen, naar den er firet ned og Seilet beslaaet til den,

kan svaies langskibs og hvile paa alle tre Galger. Galgernes
Høide er bestemt saaledes, at der fra Dækket til Under-

kanten af Tværtømmerne er 7V'2 F.
,

hvilket stemmer med,
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at det i Kongespeilet anføres, at man skal kunne bevæge

sig frit under Godset paa Galgerne.

Naar Raaen gik ned, maa det antages, at Masten i

Regelen samtidig nedlagdes. Dette skete i alt Fald, naar

man roede mod Vinden, naar man ankrede, og naar man

beredede sig til Slag; at reise og lægge Masten var altsaa

et Arbeide, som hyppig forefaldt, saavel i Havn som i rum

Sø. Masten i dette Skib vilde veie omtrent 2000 Pd.,

hvilket er en saa betydelig Vægt, at det ikke vilde kunne

lade sig gjøre at løfte den ud af sit Spor for at lægge den

horizontalt ned. Dette har man eiheller gjort; men man har

ladet sig nøie med blot at helde den agter over ved at lire

paa Staget, til den hvilede paa den agterste Rundholtgalge,

medens Underenden vedblev at støttes i Sporet. Den kom

derved til at danne en Vinkel af henved 40^ med Hori-

zonten, hvorved dens Vindfang formindskedes betydelig. Det

er atter her de fortræffelige Tegninger i Nicolaysens Beskri-

velse af Gokstadskibet, som kaste Lys over Sagen. Naar

man vil betragte Fig. 3, PI. I.
,

der er udarbeidet i Over-

ensstemmelse med en tilsvarende Tegning hos Nicolaysen,

vil man bemærke, at Formen af Mastens Underende og af

Hullet i Mastesporet netop svarer til, at Masten kan gjøre

den anførte Bevægelse, og i Forbindelse dermed staaer, at

Mastefisken, ogsaa i Gokstadskibet, har en Udskjæring der

giver Masten Frihed til at heldes agter over. Det fremsatte

om Maaden at nedlægge Masten paa maa herved anses

bevist, og det er atter et Vidnesbyrd om den Skjønsomhed

og den praktiske Sands, der ledede Nordboerne ved Behand-

lingen af deres Skibsvæsen.

Roret er anbragt som i Gokstadskibet og af samme

Form. Et B rad s pil er stillet tæt foran Masten.

Der er gjort Regning paa to Anke re å 400 Pd., med

Touge af dertil svarende Førlighed. Det fremgaaer afBayeux

Tapeterne, at man betjente sig af Jern-Ankere af omtrent

samme Form som nu; dog findes et enkelt Sted i Sagaerne
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nævnt Ankere med fire Arme, altsaa af Form som nu bruge-

lige Fartøisankere eller Dræg.

En vigtig Del af Skibenes Inventarium var Teltet, der

blev spændt over Kraprummet om Natten. Til dette hørte

en Teltaas, anbragt mellem Overenderne af Rundholt-

galgerne og fra disse til Skandse og Bak. Teltaasens

Overkant har været noget mere end 8 F. over Dækket, og

fra denne er Teltet ført ned til begge Sider og bendslet

til en Liste langs Relingen, som i Gokstadskibet.

Foruden de her nævnte Indretninger komme endnu

Fartøier, Viggyrdler, Landbræder og desuden en Mængde

forskjellige Sager, hvis Vægt kun kan anslaaes i et passende

Forhold til Skibets og Mandskabets Størrelse.

Efter Beregninger støttede til, hvad her er anført om

Skrog og Inventarium, er Vægten af dette fundet at kunne

anslaaes til henimod 42 Tons, saa at det hele Deplacement,

iberegnet de ovenfor anførte 24 Tons for Mandskabet m.

V., bliver omtrent 66 Tons å 2000 Pd. Det dertil sva-

rende Volumen af Underskibet er tilveiebragt ved en Længde
i Vandlinien af 82 F., en Brede af 16 F. og et Dybgaaende
ved Midten af å^U F. Med disse Dimensioner er opnaaet

tilstrækkelig fine Linier, dog med lidet større Fyldighed af

Forskibet end af Agterskibet, af Hensyn til den langskibs

Ballance; ligeledes opnaaes med disse Dimensioner passende

Stabilitet, under Hensyn til den Fordeling af Vægt, som

Forholdene medføre, og med et Seil som det oven anførte.

Tredivesessen er konstrueret efter de samme Prin-

ciper som Tyvesessen, men af noget stærkere Bygnings-

maade, saaledes at der mellem hver to af de Spanter, der

naa op til Relingen, er et Spant i Bunden, rækkende til

Vandlinien. Materialet er selvfølgelig sværere, i passende

Forhold til Skibets Størrelse. En Tegning af Middelspantet

er meddelt PI. II, hvoraf kan skjønnes Skibets Brede og

Høide over Vandet, saavel som Beliggenheden af Dækket,
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Dybden i Lasten under dette og for en Del Skibets Byg-

ningsmaade.

Aaregangene ere 6 F. og Dækket 4 F. over Vand-

gangen, og Dybden i Lasten under dette 9 F., saa der bliver

tilstrækkelig Plads til at bortstuve Proviant og Gods og til

at give Ophold for en Del af Besætningen. Relingen er

lagt 5 F. over Dækket, saa den kommer 9 F. over Vand-

gangen, og Skibets Brede ved Relingen er 23^/2 F. Af-

standen mellem Aarerne er gjort 3V'2 F.
,

hvorved Krap-
rummet bliver 107 F. langt, og Skibets Længde mellem

Stevnene er 160 F., eller omtrent 1^ 2 Gange Kraprummets.

Springet af Relingen er 8 F. eller 5 p. Ct. af Længden, saa

at Relingen ved Stevnene kommer 17 F. over Vandet. Kjo-

lens Længde er 120 F., og den har en Bugt af 12".

Bakken er 11 F. over Vandet; med en Længde af 22

F. og en Brede ved Agterkant af 15 F. danner den en

høitliggende og rummelig Kampplads. Skandsen har en

Længde af 26 F. En Hytte er tænkt helt agter paa den, og

Rummet foran denne bliver IIV2 F. langt og 16^'2 F. bredt.

I Kraprummet ere 30 Sæder anbragte langs Borde

ved hver Side, hvoraf de 20 midterste have en Længde af

8 F., men de 5 forreste og agterste kun af 6 F., da Skibets

aftagende Brede mod Enderne ikke tilsteder mere. Gangen

langs Skibets Midte er omtrent 7 F. bred.

Seilet har en Brede af 47 F., der er to Gange Skibets

Brede ved Relingen, og er givet en Høide af 54 F., hvorved

Fladeindholdet bliver omtrent 2550 Qvadratfod, eller af

Størrelse som Mersseilet paa en Fregat. Det er dog for-

holdsvis betydelig mindre end Seilet til Tyvesessen; men

det er nødvendigt at holde det indenfor nogenlunde snevre

Grændser for ikke at faa Masten altfor høi. Det anføres

ogsaa gjentagne Gange i Sagaerne, at de store Skibe seilede

mindre godt end de smaa, undtagen i frisk Kuling, da deres

større relative Stabilitet tillod dem at føre det fulde Seil

længere. Mastens hele Længde er 80 F., hvoraf 8 F. Top,
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Og den vilde veie mellem 4 og 5000 Pd. Det vil være

indlysende, at en Mast af denne Størrelse og Vægt ikke

vilde kunne lægges og reises tilsøs anderledes end paa den

ved Tyvesessen beskrevne Maade, og det fremgaaer dog af

Sagaerne, at dette Arbeide udførtes jævnt væk, selv paa de

største Skibe.

De øvrige Indretninger ere aldeles som omhandlede ved

Tyvesessen, saa det er ikke fornødent at gjentage det her.

Særlig bemærkes, at Rundholtgalgerne have omtrent samme

Høide over Dækket, og at Teltaasen kommer 8^2 F. over

dette og I2V2 F. over Vandet.

Da der ikke kan regnes at være Plads til mere end 3

Mand paa hver af de Bænke, der ere 6 F. lange, og 4 Mand

paa hver af de 8 F.s, bliver Antallet af Folk i Kraprummet

220, hvoraf 120 ved Aarerne. Kraprummets Fladeindhold

er omtrent 2000 Qvadratfod, der giver omtrent 9 Qvadratfod

for hver af de 220 Mand, hvilket er meget knebent. Udover

de 220 Mand er regnet 40, hvoraf 24 kunne gives Ophold

under Bak og Skandse, og Resten i Rummet under Dækket.

Den hele Besætning bliver saaledes 260 Mand, hvis Vægt med

Klæder, Vaaben og Proviant for 13 Uger er beregnet til 11 8. 3

Tons. Vægten af Skrog og Inventarium, med Bygning af Fyr,

er beregnet til 153 Tons, saa at det hele Deplacement bliver

271.3 Tons. Dette er ved Tegningen tilveiebragt ved en

Længde i Vandlinien af 144 F. ,
en Brede af 23 F. og et

Dybgaaende ved Midten af 7V2 F.
, og Skibet vilde være i

Besiddelse af tilstrækkelig Stabilitet, efter Vægtens Placering

og Seilets Størrelse.

Med Hensyn til Afstanden mellem Aarerne er det tid-

ligere anført, at 3 F. og 4 F. ere de Grændser, hvorimellem

den maa ligge, i Henhold til ældre og nyere Praxis. Der

kan nu reises berettiget Tvivl om, hvorvidt man har truffet

det rette,, ved i det konstruerede store Skib at sætte denne

Afstand til 3^/2 F. Det bemærkes da, at hvis man havde

valgt at gjøre Afstanden mellem Aarerne 3 F., vilde Længden
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af Kraprummet have svaret til 35 Aarer ved hver Side,

eller til at Skibet havde været en Femogtredivesesse, og

dette vilde kunne ske uden iøvrigt at forandre nogetsomhelst

ved Tegningen, forsaavidt man ikke vilde forøge Besætningen

over de 260 Mand, men indskrænke Antallet af Folk i den

største Del af Halvrummene til 3 Mand. Regner man der-

imod Afstanden mellem Aarerne til nærlig 4 F.
,

vilde der

ei kunne være mere end 27 ved hver Side, eller 54 i det

hele. Naar der under disse Omstændigheder var 2 Mand

ved hver Aare, eller 108 Rorkarle i det hele, da vilde dette

endnu kunne betragtes som ret passende til Skibets Stør-

relse, henset til den Rokraft, der ovenfor er antaget for

Tyvesessen. Det er meget muligt og endogsaa sandsynligt,

at de høibordede Skibe i den ældre Tid have havt Aarerne

i kun 3 F.s Afstand; men senere kan man have fundet#det

rigtigt at sprede dem mere for ikke at have Folkene saa

tæt sammenpakkede. Dette synes ogsaa at fremgaa af, hvad

der fortælles om Hakon Hakonsøns Kongeskib i 1263, der

alt er nævnt Side 106. Om dette Skib hedder det i Sagaen ^) :

»Til dette Tog brugte Kong Hakon det store Skib, han

havde ladet bygge i Bergen af lutter Eg; det var paa 27

Rum, med herlige forgyldte Dragehoveder og Halse .... for

det meste vare fire Mand i hvert Halvrum«; der navngives

desuden mellem 20 og 30 Mand, der havde Plads i Stavnen,

i Forrummet og i det tredje Rum (formodentlig under

Dækket) med Tilføielse ved hvert Sted, at der var endnu

flere, saa at der vel kan have været over 40 Mand foruden

dem, der vare i Halvrummene, og den hele Besætning ei

kan anslaaes til mindre end 250 å 260 Mand. Skibet maa

have været vel forsynet med Inventarium; thi da det drev

for sine Ankere under en Storm paa Vestkysten af Skot-

land, lod man efterhaanden 7 Ankere falde. Naar man ser

hen til alt dette, tør man vel antage, at Skibet ei har været

1) Oldnord. Sag. ved Rafn, X. 91—94.
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mindre end den projecterede Tredivesesse, og at det mindre

Antal Aarer ved hver Side har beroet paa en større Afstand

end 3V2 F. mellem dem.

Ti Aar tidligere havde Kong Hakon Hakonsøn ladet

bygge et Skib i Vigen, som han kaldte Korssuden^), der

skal have været det største Skib, som til da havde været

bygget i Norge. Det udmærkede sig især ved sin store

Høide over Vandet, saa at Bordene naaede lige saa høit

som Teltaasene paa andre Storskibe, Kongens eget Skib

Olafsuden paa 32 Rum iberegnet. Det anføres videre, at dets

Bord var 9 Alen, eller omtrent 13\/2 F. dansk over Vandet.

Dersom denne Talangivelse er rigtig, maa det antages, at

Skibssiderne have havt en usædvanlig Høide over Dækket,

mulig iberegnet den Forhøielse, der ellers tilveiebragtes ved

Viggyrdlerne. Det er ret interessant at bemærke, at i

den projecterede Tredivesesse er Teltaasen 12V2 F. over

Vandet, hvilket kommer det anførte Maal meget nær, og

som viser, at Dækkets Høide over Vandet kan antages at

stemme nogenlunde med, hvad der var Tilfældet med Stor- .

skibene paa Hakon Hakonsøns Tid.

Naar man sammenligner Dimensionerne af den projec-

terede Tredivesesse med den almindelige franske Krigsgalei

(Side 99) vil man finde at Længde, Brede og Dybgaaende
ei ere meget forskjellige i de to Skibe. Den franske Galei

havde imidlertid en meget større Besætning, nemlig 383

mod 260; men man maa erindre, at det var i Middelhavet,

og at Galeierne neppe gik ud uden i den gode Aarstid.

Antallet af Rofolk i Galeien var 250, medens det er antaget,

at i Tredivesessen vare kun 120 af de i Kraprummet værende

220 Mand bestemte til at ro samtidig. Galeien havde altsaa

en betydelig større Rokraft, og om den end har havt et

større Deplacement, ved at være fyldigere i Bunden, maa
det dog antages, at Langskibene stode tilbage for Galeierne

^) Oldnord. Sag. ved Rafn, X. 40-41.
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i Hurtighed under Roning, undtagen naar man under særlige

Omstændigheder satte alle Mand ved Aarerne.

Da Nutidens Dampskibe bevæges gjennem Vandet paa

lignende Maade som Roskibene, ligger det nær at sammen-

stille et af de projecterede Langskibe med et kjendt Damp-
skib i Kystfart. Naar man saaledes sammenligner Tredive-

sessen med Øresunds Dampskibet Gefion, saa vil man finde,

at den kommer dette Skib meget nær i ydre Dimensioner.

Brede og Dybgaaende ere nemlig nærlig ens, og Dækket har

samme Høide over Vandet. Den største Længde ved Re-

lingen er i Dampskibet kun 5 F. større end i Langskibet,

hvorimod Længden i Vandlinien er IIV3 F. større, da Damp-
skibets Stevne ikke ere saa stærkt faldende. Denne større

Længde i Vandlinien i Forbindelse med en større Fyldighed

af Bunden ved Midten fører til, at Dampskibets Deplacement

er en Del større end Langskibets. Paa Gefions Dæk er en

Salon i den største Del af Længden, hvis Dæk er 11 F.

over Vandet, hvilket stemmer med Høiden af Skandse og

Bak i Tredivesessen. Gefion er maalt til i Sundfarten at

tage 858 Passagerer, idet der er regnet 4 Qvadratfod for

hver paa de Dele af de aabne Dæk, der ere fri for Luger,

Master, Spil eller andre Forhindringer, og 9 Qvadratfod i

Kahytterne; men disse mange Mennesker ere beregnede paa
at være i Hvile, og til kun at opholde sig faa Timer i Skibet.

I én Retning har Dampskibet et stort Fortrin for Roskibet,

nemlig i den større Hastighed og i Evnen til at vedligeholde

den i længere Tid ved den aldrig trættede Maskine. Medens

Gefion kan vedligeholde en Hastighed af 11 å 12 Sømil i

Vagten, tør man ikke for Langskibet gjøre Regning paa

saameget som Halvdelen deraf, og dette kun for en føie Tid.
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Det kan endnu have Interesse at prøve Sagaernes Be-

retninger om Olaf Tryggvesøns Skibe: Tranen, Kort-
ormen og Langormen. Det er saa at sige med dem, at

Sagaerne indlede Omtalen af Langskibene; men da Beret-

ningerne ere nedskrevne et Par Hundrede Aar efter Skibenes

Tid, tør man ikke ubetinget stole paa dem. De kunne være

farvede af Kundskaben til Langskibe paa Sagaskrivernes

Tid og ligeledes af de høie Tanker man havde om, hvad den

storslaaede Konge kunde sætte iværk.

Der'beréttes om det første af disse Skibe: »Den samme

Vinter (997) lod Kong Olaf bygge et stort Langskib ved

Aaen Nid .... Det var en Snekke; Skibet havde 30 Rum

og høie Stavne, var meget smalt og havde kun lave Borde;

dette Skib kaldte Kongen Tranen^). Olaf Tryggvesøn kom

til Norge fra England, hvor han havde taget Del i Kampene
mellem Nordboerne og Angelsaxerne og maa være bleven

kjendt med de bedste Former af Krigsskibe, som bleve be-

nyttede der. Nu vil det mindes, at Kong Alfred den Store

alt i Slutningen af det 9de Aarh. lod bygge Langskibe med

60 Aarer og derover (S. 80). Disse synes at have holdt sig

i den følgende Tid i England, formentlig under Benævnelsen

»Scegd« eller »Skeid«, under de følgende engelske Konger i

det 10de Aarh., der alle synes at have lagt megen Vægt paa

Flaaden. Naar man tager Hensyn til dette
,

er der ikke

nogen Usandsynlighed i, at Olaf har ladet et Skib som det

beskrevne bygge i Norge, da han havde faaet fast Fod der,

uden at man dog kan afgjøre, hvorvidt det var et første

Exempel, eller om lignende Skibe alt tidligere vare byggede

der i Landet. Det er i ethvert Fald rimeligt, at mægtige

Mænd og Kongens Venner have villet følge det givne Exem-

pel, og saaledes vinder man Tiltro til Beretningen om den

»store Skeid« paa 32 Rum, som Kongens Svoger Erling

1) Oldnord. Sag. ved Rafn, II. 45.
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Skjalgsøn eiede (Side 105), og paa hvilken han stred sin

sidste Kamp mod Olaf den Hellige.

Den følgende Vaar førte Kong Olaf Tryggvesøn selv

Tranen paa et Tog mod Nord for at indføre Christendommen.

Helgelænderne satte sig til Modværge og samlede en Flaade,

efter Tilskyndelse af en mægtig og rig Bonde Raud hin

Ramme, der eiede »en stor Drage med forgyldt Hoved paa;

det var et Skib paa 30 Rum og dog stort af et saadant at

være«. Kongen seirede i Kampen og tilegnede sig derefter

den Drage, som Raud havde eiet, og styrede den selv; »thi

dette Skib var langt større og skjønnere end Tranen ....

dette Skib kaldte Kongen Ormen«. Da Kongen stod til-

bage, sydefter, gjorde han med Ormen Jagt paa en Jolle,

der blev roet af en enkelt Mand, uden at kunne indhente

ham ved den sædvanlige Roning. Han gav da Ordre til at

lægge saa mange Aarer ud, som der var Plads til paa

Ormen, og sagde videre: »Tager ogsaa to eller tre fat paa

hver Aare, og der maa dog behøves al Anstrengelse, om

vi skal faae den Karl fat« ^).

Der er neppe Grund til at tvivle om Rigtigheden af,

hvad der i denne Fortælling anføres om den relative Stør-

relse af Tranen og Rauds Drage, især da denne sidste sætter

Tranen i Skygge. Det har været Skibe af samme Længde ; men

den sidste maa have været høiere og bredere, og Kongen maa

være kommet til Erkj endelse af, at det var et bedre Kamp-
skib, siden han strax gik over paa det fra Tranen. Den

sidste Del af Fortællingen tyder paa, at der ikke har været

mere end 2 å 3 Mand i hvert Halvrum, da det var dette

Tal, der blev opbudt for at ro Skibet med al Kraft, og det

dog maa antages, at Kongens eget Skib havde fuld Besæt-

ning. Det synes mærkeligt, at man ved den Tid kunde

være i Besiddelse af et saa stort og kraftigt Skib i Helge-

land; men dette kan dog forklares ved Helgelændernes liv-

') Oldnord. Sag. ved Rafn, II. 156—161.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886.
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lige Samkvem med Storbritanieu og Øerne, der paa Grund

af de hyppige svære Storme i Nordlandene har krævet mere

sødygtige Skibe end den sydligere Del af Landet.

Om Langormen hedder det i Olaf Tryggvesøns Saga:

»Vinteren, efter at Kong Olaf var kommet fra Halogeland

(998
—

99), lod han inde under Hladehamrene bygge et Skib,

som var større og anseligere end alle andre Skibe, som da

vare i Norge .... Det var en Drage og gjort efter den

Drage, som Kong Olaf førte med sig oppe fra Halogeland;

dog var dette Skib meget større .... Denne Drage kaldte

han Ormen hin lange, men den anden Ormen hin korte.

Paa Langormen vare 34 Rum .... Bordene vare saa høie

som paa Skibe, der brugtes til lange Reiser« ^). Snorre

anfører videre, at Kjølen havde en Længde af 74 Alen, eller

omtrent 111 danske Fod, hvilket skjønnedes af Bankestokkene,

der endnu vare at se paa Snorres Tid, eller omtrent 200 Aar

efter Skibets Bygning, og at der var 8 Mand af Besætningen

i hvert Halvram. P. A. Munch optager Snorres Angivelse

af Rummenes Antal (34), Kjølens Længde og Folk i Halv-

rummene og tilføier desuden forskjellige Angivelser fra andre

Kilder, nemlig: 32 Rum, 52 Aarer ved hver Side, 80 Halv-

rum og 160 Rorkarle.

Disse forskjellige Angivelser skulle nu gjøres til Gjen-

stand for en nærmere Undersøgelse, og vi ville se, hvad

herfra kan sluttes.

De 34 Rum, der samstemmende anføres af de to Saga-

skrivere, synes blandt alle Talangivelser at være den sand-

synligste. Det kan nemlig antages for sikkert, at Langormen
var betydelig længere end Tranen og Kortormen, mellem

hvilke den havde Plads i Slaget ved Svolder. Da Skibene

ordnedes til Slaget, vilde man efter vanlig Skik binde For-

stevnene af Skibene sammen; men Kongen gav Ordre til at

lægge Langormen saa meget længere frem, som den var

1) Oldnord. Sag. ved Rafn, II. 193—195.
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længere end de andre Skibe, hvilket gav Anledning til et

skarpt Ordskifte mellem ham og hans Stavngjemmer og
Bannerfører Ulf Røde, der mente, at Stavnen derved vilde

blive for meget udsat for at bestormes. Dersom Skibet kun

havde havt 32 Rum, altsaa været omtrent 6 F. længere end

de to andre Skibe, vilde dette vel neppe have vakt saa stor

Betænkelighed hos Ulf, hvorimod en fremskudt Stilling af

omtrent 12 F. , vilde være skikket til at udsætte Skibets

Forstavn for et forholdsvis stærkt Angreb.

Angivelsen af 80 Halvrum, altsaa af 40 ved hver Side,

maa antages at bero paa en Overdrivelse, da man ikke

senere har noget Exempel paa, at et Storskib er bygget i Norge
af en dertil svarende Længde, og hvad Angivelsen om 52

Aarer ved hver Side angaaer, da maa dette enten ligeledes

bero paa en Overdrivelse, eller paa at der var truffet Ind-

retning til, at Aarer ogsaa kunde anbringes paa Bakken og

Skandsen, og det kan derfor udelukkes fra videre Betragt-

ning ved Bedømmelsen af Skibets Længde.
Naar man gaaer ud fra et Antal af 34 Rum og antager,

at Afstanden mellem Aarerne ei har været over 3 F., hvilket

er sandsynligt paa dette tidlige Tidspunkt af Langskibs-

bygning, kommer man, ved at følge de ved de projecterede

Skibe benyttede Regler, til en Længde mellem Stevnene af

150 å 160 F.

Den angivne Længde af Kjølen tør vel ikke tillægges

nogen særdeles Paalidelighed; men paa den Tid Tallet blev

nedskrevet, kjendte man godt, hvilket Forhold der i et høi-

bordet Skib bestod mellem Længden af Kjølen og Længden
mellem Stevnene, og da man havde høie Forestillinger om

Langormens Størrelse, taler meget for, at man ikke har

anslaaet Kjolens Længde for lavt. Dersom man gaaer ud

fra 111 F.s Længde af Kjøl og antager samme Forhold

mellem Længden af Kjølen og Længden mellem Stevnene

som i den projecterede Tredivesesse, vil man komme til en

Længde mellem Stevnene af omtrent 150 F. De to Tal-

9*
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angivelser føre altsaa under rimelige Forudsætninger og

uden nogen Tvang til omtrent samme Resultat, hvilket der-

ved opnaaer en vis Sandsynlighed og neppe kan være meget

langt fra Sandheden.

Længden af Langormen kan altsaa have været lig den

projecterede Tredivesesse; men det er ikke sandsynligt, at

den har havt sine Aarer saa høit over Vandet, og derfor

har den eiheller været fuldt saa bred som denne.

Den tilbagestaaende Angivelse, at Antallet af Folk i

hvert Halvrum var 8, bliver derefter at prøve. Da der var

68 Halvrum, vilde dette give 544 Mand i Kraprummet, og

foruden dem angiver Snorre henved 40 Mand, der skulde

have Plads i Stavnen og i Forrummet. P. A. Munch til-

træder disse Tal og anslaaer derefter Besætningen til 600

Mand eller mere. Dersom Skibet skulde have en for et

Roskib passende Brede i Forhold til den oven anførte

Længde, vilde Kraprummets Fladeindhold ei kunne have

været mere end omtrent 2000 Qvadratfod, hvori endnu

maatte ske Afdrag for Mast, Fisk, Spil og andre Gjenstande.

Der vilde derved blive væsentlig mindre end 4 Qvadratfod

frit Rum til hver af de Mænd, som skulde have Plads der;

men dette vilde være alt for lidet, naar Folkene skulde op-

holde sig der Nat og Dag, og naar de skulde have Plads

til at kæmpe; det vilde blive en Trængsel af Menne-

sker, og være tættere end, hvad der svarer til det største

Antal Passagerer, som det tilstedes Dampskibene i Øresund

at have paa det aabne Dæk. Skibet maatte have en meget
stor Brede for at rumme de 16 Mand, der skulde have Plads

tværs over Dækket ved to modsvarende Halvrum, og som

Følge deraf have en Længde, der gik langt ud over, hvad

der er udledet af de andre og mere rimelige Talangivelser.

Der er ogsaa en Grund, hentet fra Kortormen, som bringer

til at tvivle om Rigtigheden af denne Opgivelse af 8 Mand
i hvert Halvrum. Efter hvad ovenfor er anført om Kort-

ormen, synes det ikke, at dette Skib har havt et større
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Antal Folk i Halvrummene, end hvad der var almindeligt i

senere Skibe; men det anføres, at Kortormen var taget til

Mønster ved Bygningen af Langormen, og om denne end var

større, er der dog ikke tilstrækkelig Grund til at antage, at

den skulde være saa meget større, at den kunde rumme

mere end dobbelt saamange Folk i hvert Halvrum. Det kan

vel hænde, at de 8 Mand har været Antallet af Folk i hvert

hele Rum.

Efter alt dette kommer man Sandheden nær, naar man

antager, at Langormen var et Skib af nærlig samme Længde
som den projecterede Tredivesesse, men rimeligvis noget

lavere og med noget mindre Brede. Besætningen kan have

været noget større, henset til Beskaffenheden af den eneste

Expedition, som Skibet kom til at udføre, nemlig til Venden,

paa Tilbageveien fra hvilken det blev saa ilde tilredet i

Slaget ved Svolder, at det maatte ophugges, da det kom til

Norge, og det er vel muligt, at Besætningen har udgjort

henved 300 Mand.

Et Skib af en saadan Størrelse maa dog betragtes som

et for sin Tid meget stort Skib, og det er utvivlsomt, at det

da var det største Krigsskib i Norden. Dette fremgaaer

tilstrækkelig af den Rolle, det spillede i Slaget ved Svolder,

og da den navnkundige Konge dér sluttede sit æventyrlige

Helteliv, er det intet Under, at Skibet er løftet høit i Sange

og Sagn, og at der ogsaa over det er kastet en æventyrlig

Glands.
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Dimensioner og Beregningsresultater.

Længde mellem Stevne ved Reling .

Længde af Kjøl
Brede over Reling ved Midten

Dybde fra Reling til Bund indvendig
ved Midten

Dybgaaende ved Midte af Kjøl

do. ved Ender af do

Religen over Vandet ved Midten ....

do. do. ved Stevne . . .

Længde af øverste Vandlinie i Spun-
dingen

Brede af øverste Vandlinie

Øverste Vandlinies Areal

Middelspantets Areal

Deplacement i Gubikfod
do. i Tons å 2000 <^

Deplacementcenter foran Midten ....

do. under øverste Vandlinie
Metacenter over øverste Vandlinie...

Systemets Tyngdepunkt over do
Metacenter over Tyngdepunktet
Mastens hele Høide

Raaens Længde
Seilareal

Seilcenter over Trykcenter
Stivhedsmoment : Seilmoment
Dækket iborde over øverste Vandlinie

Længde af Kraprum
Midte af do. foran Skibets Midte
Antal Aarer ved hver Side
Afstand mellem Aarerne
Midterste Aare over Vandgangen

Længde af midterste Aare
Antal Folk i Kraprummet
Hele Besætning
Vægt af Besætning, Vaaben og Pro-

viant

Vægt af Skrog og Inventarium

Njdams-

baad.

69 F. 6''

48 O
10 8

3 10
2 3

2 3
1 10
4 8

58 O
8 6

333 Qf.

12 -

443 Cf.

14 T.

14
3 F. 6"
2 1

11 O

40

7 T.

7 T.

Gokstad-

skib.

72 F. 6"
56 6
16 2

5 7

3 7

3 2
2 11
6 6

67 O
14 10

630 Qf.

24 -

959 Cf.

30,2 T.

^OF.4'

16
3 F. O"
1 6

18 6
I)

40

10 T.

20,2 T.

Projecteret

Tyvesesse.

Projecteret

Tredivesesse.

90 F. O"
71 6
17 O

9 O
4 9

4 3
5 O
9 O

82 O
16 O

920 Qf.

42,7 -

2085 Cf.

65,7 T.

OF. 60

1,40

5,405

1,941

3,464

61 F. 6''

36 O
1400 Qf.

33 F. 875

9,579

1 F. O"

61 O
1 6
20

3 F. O"

3 O

18 O
80
90

24,0 T.

41,7 T.

160 F. O"
120 O
23 6

15 6
7 6

6 6
9 O

17 O

144 O
23 O

2314 Qf.

101.3 -

8614 Cf.

271,3 T
1 F. 15

2,231

6,204

2,493

3,711

80 F. O"

49 O
2550 Qf.

44 F. 750

17,660

4F.0"

107 O
2 O
30

3F.6"
6 O

30 O
220
260

118,3 T.

153 T.











%i

DANMARKS MYNTVÆSEN I TIDSRUMMET 1377-1481.

Af P. HAUBERG.

Danmarks Mynthistorie i Middelalderen falder i to Hoved-

afsnit, af hvilke det første med gammel dansk Myntregning
afsluttes ved Aaret 1377, medens det andet med Udmyntning
efter tydsk Myntregning ophører ved Christian III's Mynt-

forandring, Aar 1541. Dette sidste Afsnit maa dog atter

deles i to Perioder. I den ældre, som skal behandles i nær-

værende Afhandling, hæmmes det danske Myntvæsen stedse

a,f Udlandets overalt herhjemme benyttede Penge og formaar

ikke at faa tilstrækkelig Fasthed, hvorimod det i den føl-

gende Tid, i vor Middelalders Slutningsperiode, naar en tids-

svarende Udvikling under Kong Hans ved Indførelsen af

Ouldmynt og større Sølvmynt.

Hansestædernes Herredømme over Nordens Handels-

forhold i Middelalderen kom til at gjøre sig langt stærkere

gjældende i Danmark end i Nabolandene. Rigets sørgelige

Forfatning og stærkt svækkede Stilling i det 14de A ar-

hundrede havde medført, at de driftige hanseatiske Kjøb-
mænd med Lethed kunde faa Indpas i de større danske

Byer og Markedstæder og uden synderlig Modstand fra

Befolkningens Side kunde bringe saa godt som hele Han-

delen over paa deres Hænder. Efterhaanden førtes her-

ved tydske Sæder og Skikke ud blandt Folket og optoges
af dette, og hele Udviklingen fik en tydsk Retning, som

blev af en indgribende og vedvarende Betydning for mange
Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. IQ
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Forhold. Paa faa Omraader viser den tydske Indflydelse

sig saa klart som paa Myntvæsenets. Landets egen Mynt
var fra Aarhundredets Begyndelse forringet til det mindst

mulige i Værdi og havde mistet al Betydning, hvorfor Kronen

omsider nødtes til at standse Udmyntningen ved de for-

skjellige Myntsteder, sidst i Lund, hvor Mynten nedlagdes

ved Aaret 1377*). Fremmed Mynt, fransk, engelsk og

navnlig tydsk, havde da længe været stærkt i Brug her-

hjemme og blev nu udelukkende benyttet, og ved det 14de

Aarhundredes Udløb var den gamle Myntregning i Mark,

Øre, Ørtug og Penning fuldstændig fremmed for Befolkningen.

Lybek stod dengang paa Høiden af sin Magt og spil-

lede blandt de andre Hansestæder en fremtrædende Rolle

ogsaa paa Myntvæsenets Omraade. Stadens Mynt var god

og nød stor Anseelse overalt; her i Danmark blev den

efterhaanden saa almindelig benyttet, at den nærmest var

at betragte som Landets egen, og de lybske hule Pfennige

bleve snart Grundlaget for Befolkningens Beregning af anden

fremmed Mynt^). Med flere af de tydske Stæder, navnlig

1) Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1884. 230.

^) 1380. XX mr. argenti in bonis albis denariis, qvoruni qvilibet

valet IV bonos concavos Lubycenses. Langebek, Dipl. Geh.

Arkiv. — 1389. 14 Mark Sølv i hvid og gangbar Mynt, hver

Hvid 4 gamle og gode lybske Hulpenge værd. Suhm, Danni.

Hist. XIV. 253. — 1393. 20 Mark Sølv i hvide, gode og gang-
bare Penge ; hver hvid Penge skulde gjælde 4 gode Lybekker.
Sammest. 318. — 1397. X mr. argenti in albis denariis

legalibus et dativis, qvemlibet album pro IV Lubicensibus com-

putando. Langebek, Dipl. Geh. Arkiv. — 1394. 110 mr.

argenti in bona et dativa alba moneta, I albo denario pro
IV Lubecensibus computato, et XI mr. arg. in grossis Turo-

nensibus et antiqvis sterhngis. Langebek, Dipl.
— 1405.

200 lybske Mark i gode, hvide Penninge, hver hvid Penning
saa god som fire lybske. Petersen og Molbech, Dipl. 218. —
1410. XX løthich March i hwidæ peninge, hwær hwid pening

regnes fore
iiij gothæ Lybeske. Langebek, Dipl.
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Hamborg, Wismar og Lyneborg traf den mægtige Hansestad

en Række Overenskomster om Fællesskab i Udmyntningerne,

og de saaledes forenede Stæders Mynt, de saakaldte »Stæder-

Penge «
^) kom da fortrinsvis i Brug blandt de i Danmark

paa den Tid gjængse fremmede Penge, ligesom ogsaa deres

fælles Myntregning i »lybske« Mark og Schilling næsten

udelukkende blev benyttet af Befolkningen. Den »lybske«

Mark holdtes overalt for at være en god og fast Myntværdi,

og medens man tidligere i Danmark under Myntens Stigen

og Synken jevnlig anførte til nøiagtig Betegnelse af Penge-
summer den tilsvarende Værdi i rent Sølv, brugte man nu

almindelig at angive dem i lybske Mark. De paagjældende

Beløb skulde derfor dog ingenlunde udredes i lybsk Mynt
eller i Stæder -Penge. Man træffer ogsaa omtalt lybske

Mark, betalte i anden tydsk Mynt, i »Grip og Strål« ^),

som Greifswaldes og Stralsunds Penge kaldtes, stundom

ogsaa i engelske Sterlinge^^). I Christiern I's Forordning*)

om Værdien af fremmed Mynt findes denne gjennemgaaende

beregnet i Forhold til lybske Mark og Schillinge. Ogsaa

paa vore egne Myntforhold gjør den fremmede Indflydelse sig

^) 1407. »Fem thusend lybische march j penninge oc mynt,
som j Lybeke æræ geuæ oc gengæ« benævnes paa Akt-

stykkets Udskrift: »V-^ lub. mare. stætherpening^. Petersen og
Molbech, Dipl. 339. 341. — 1408. 800 lybske Mark i hvide

Penninge i »stråle og grib« (Stralsunds og Greifswaldes

Mynt) og 300 lybske Mark Steder Penninge. Becker, Ældste

Arkivregist. 17. — 1413. Thwsænd Lybesk Mark gothæ
Stæthær Pænningæ , som i Lybbek , Wismar , Lynborgh oc

Hamborgh slaas. Langebek, Dipl.

^) 1404. 100 lybesche mark j griipp oc strål. Petersen og
Molbech, Dipl. 185. — 1408. 800 lybske Mark i hvide

Penninge »stråle oc grib«. Becker, Archivreg. I. 17.

3) 1405. 200 engelske Noble i Guld, og i Penge 100 lybske
Mark udi Sterlinge. Danske Mag. 1. R. IV. 362.

*) c. 1460-1474. Langebek, Dipl.

10*
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stærkt gjældende, og man ser jevnlig i Pengeangivelser vor

danske Mynt regnet i lybske Mark^).

I hvor høi Grad Befolkningen har været fortrolig med

de fremmede Penge, forinden Udmyntningen i Danmark

sattes i regelmæssig Gang, ses af Datidens Aktstykker, hvor

den udenlandske Mynt ofte omtales i Udtryk, som om det

var Landets egen, der omhandledes. Det fremgaar imidlertid

klart nok, at denne »gjængse og gjæve« Mynt, selv med

saa bestemte Angivelser som »i Danmarks Rige« 2) eller

»paa Sjælland«^), ikke har været dansk, men som oftest

^) 1405. iiijc lybske Mark i danske Pendii)ge. Petersen og
Molhech, Dipl. 204. — 1413. 2400 nir. lubicenses in pecunia
danica. Langebek, Dipl.

— 1419. 800 gamlæ Ænghelschæ
Nobele, fulwichteghæ, æller oc thre Lub. Mark i Siælansche

Ænghelschæ, som nu æræ gængæ oc gefuæ, fore hwar
Nobell. Sammesteds. — 1423. In 500 mr. Lubicensibus

in albis sterlingis bonis et legalibus et dativis (danske

Sterlinge). Bartholins Manuser. Tom. V. 105. Univ. Bibi. —
1429. 24 mr. argenti in bonis argenteis Nestwediensium

sterlingis , ita qvod qvilibet sterlingus tres argenteos Lybi-
censes æqviparatur et ponderatur. Langebek, Dipl.

—
1459. 100 lybske Mark danske Penge. Luxdorph, Exe. Add.

4*« 90-97. II. 174. Univ. B. — 1470. Halff ottensinds tiwge
march lybsk i danske pendinge. Becker, Archivreg. III. 116. —
1477. XVI°^ Lub. marck Denscher munte. Urk. d. Sch.

Holst. Lauenb. Gesellsch. IV. 503.

^) 1399. Dridde half hundert lodeghe mark penninge, also

in deme Ryke tu Denemarken ghenge un gheue zin.

Langebek, Dipl.
— 1400. 3 lødige Mark, 45 Skill. lybsk

regnet for hver lødig Mark, i saadanne Penninge og Mynt,
som i Danmark ere gjæve og gjænge. Petersen og Molbech,

Dipl. 98. — 1400. 8000 lodich mark, fem oc fOretiwghe

skiling lubsk reknethæ for huar lodich mark, j swadane

penningæ oc mynt som nw j Danmark æræ geuæ oc genge
oc en goth man ma then anden fult meth goiæ. Petersen

og Molbech, Dipl. 100.

*) 1377. Vere hundirt lodige mark penninge , de in Sielande

genge und geve sint, dar en bedderve man deme andern mede
vol doen mach. Urk. d. Schlesw. Holst. Lauenb. Gesellsch.

II. 325.
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tydsk, hvilket ogsaa stundom udtrykkelig tilføies^). I de

faa Tilfælde, hvor Sagen dreier sig om dansk Mynt, vil

dette findes bestemt angivet 2).

Mellem de skriftlige Oplysninger og vore Myntfund viser

der sig at være en nøie Overensstemmelse tilstede, saa-

ledes at der for det Tidsrums Vedkommende, som ligger før

Udmyntningens Gjenoptagelse i Danmark, i vore Fund navn-

lig forekomme først fransk og engelsk Mynt og senere han-

seatiske Penge, blandt hvilke hamborgske og lybske findes

i størst Mængde. Sammenholder man de nogenlunde sam-

tidige Fund, viser det sig, at særlig enkelte Typer optræde

med en iøinefaldende Talrighed og Hyppighed. Saaledes

findes de almindelige hamborgske Brakteater, foruden i mange
andre Fund, i Kalby F. i c. 1040 ExpL, i Hyrup F. i

1490 Expl. og i Frøslev F. i 1596 Expl. Endvidere er

den bekjendte Brakteat med et modvendt, kronet Hoved atter

og atter forekommet i vore Fund, hvorfor den tidligere reg-

nedes til de danske Mynter; i den nyeste Tid er det godt-

gjort, at den hører hjemme i Lybek^).

Det lader sig neppe sikkert oplyse, hvorledes den

fremmede Mynt, som benyttedes overalt herhjemme, hvori

Kongen lod sine Skatter og Afgifter indkræve, og Kirken

fik sine Pengeydelser betalt, har kunnet naa en saa alminde-

lig Udbredelse; men det er aabenbart, at der fra Kronens

^) 1382. X mr. puri arg., videh'cet in Sterlingis antiqvis et

Lubicensibus coronatis, vndique in Dacia legalibus et datiuis.

Langebek, Dipi.
— 1398. I saadan tydsk Mynt og Pen-

ninge, som i Danmark er gjæve og gjænge. Suhm, XIV.
456. — 1406. »800 lybske Mk. i hvide Penninge, som her

i Landet er gjængs og gjæv« omtales igjen Aar 1408 som:

800 lybske Mark i hvide Penninge »stråle« oc »grib«.
Petersen og Molbech, Dipl. 254. Becker, Archiv. 17,

2) 1402. 32 mare. arg. in alba moneta legali Syalendie. Langebek,

Dipl.
— 1405. iiij'^ lybske Mark i danske Penninge. Petersen

og Molbech, Dipl. 204.

'^) Numism. sfragist. Anzeiger 1880. 35,
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Side maa være truffet Foranstaltninger til at erstatte Lan-

dets Mangel paa egen Mynt med den fremmede. Sandsynlig-

heden taler for, at den danske Krone har sendt Sølv til

fremmede Myntsteder, navnlig til England, Lybek og Ham-

borg, og faaet det udmyntet i de fremmede Penge. En saadan

Ordning medførte forholdsvis ringe Udgifter for Kronen og

kunde let bringes istand, især med de driftige Hansestæder,

hvis Anseelse steg ved deres Mynts større Udbredelse, og

for hvem denne Myntordning derfor har været af Betydning.

I lange Tidsrum var Hamborg Myntstedet for Holsten^),

og endnu Aar 1460 forpligtede Christiern I som holstensk

Greve sig til kun at bruge saadan Mynt i Hertugdømmerne,

som var gjængs og gjæv i Lybek og Hamborge). Disse

Stæder have sikkert været ligesaa imødekommende med at

forsyne Danmark med deres Penge, som de viste sig fjendt-

lige ligeoverfor den danske Udmyntnings Gjenoptagelse.

Den tilstedeværende Trang i Landet til et velordnet,

tidsvarende Myntvæsen, som kunde fortrænge de mange
fremmede Penge af ulige Værdi, maatte være følelig endog

længe, forinden de tilsidst ubetydelige Udmyntninger i Lund

standsedes, Aar 1377. Det første Skridt til en Forbedring

af de uheldige Forhold gjøres, da Valdemar Atterdag i

Aaret 1369^) forlanger Raad af et hanseatisk Gesandtskab

med Hensyn til atter at slaa Mynt i Danmark. Kong Valdemar

opnaar dog ikke at føre Sagen igjennem, og først mange
Aar senere gjenoptages Udmyntningen af Dronning Margrethe

og Erik af Pommern.

I flere Henseender blev der en væsentlig Forskjel mellem

det nye og det ældre Myntsystem. Det største Fremskridt

laa i, at der kom en fælles Myntværdi i alle Landsdelene

*) Cfr. Gaedechens, Harab. Miinz. u. Med. II. 161 o. F.

2) Hvitfeldt, II. 889. — 1473 anmoder Kongen Hamborgs Raad
om at faa Sølv udmyntet i Stadens Mynt. Londorp, Acta publ.

Suppl. et contin. IV. 771.

3) Sartorius, Geschichte der Hanse. II. 477.
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i Modsætning til, at der tidligere i Skaane, Sjælland og

Jylland blev slaaet forskjellig Mynt af ulige Værdi i). Forhen

var endvidere Mynten blevet fornyet en Gang aarlig, saa-

ledes at der ved Mikkelsdagstid udgik ny Mynt i de enkelte

Landsdele, samtidig med at den ældre nedsattes i Værdi.

Der fremkom herved efterhaanden en Mangfoldighed af for-

skjellige Slags Mynter og Myntværdier, som nødvendigvis

i mange Forhold maatte virke forstyrrende. Nu derimod

blev Udmyntningen af den samme Mynt gjentaget Aar

efter Aar, og dens oprindelige Værdi beholdtes i læn-

gere Tid uforandret. Med Hensyn til Myntens Inddeling

fulgtes den lybske Myntregning, hvorefter Marken deltes i

16 Skilling, hver paa 12 Penninge. Medens man tidligere

havde indskrænket sig til kun at udmynte Penninge og

stundom halve Penninge, blev der nu efterhaanden foretaget

Udmyntninger af enkelte Penninge, 2-Pehninge, 3-Penninge,

almindelig kaldede Engelske eller Sterlinge, 4-Penninge,

Wittenpenninge eller Hvide, 6-Penninge, ogsaa benævnte

Søslinger eller Halvskillinger, 9-Penninge eller Grosser og

12-Penninge eller Skillinger. Disse Udmyntninger skulde

nærmest svare til de tydske Pfennige, Blafferte, Dreilinge,

Wittenpfennige, Sechslinge og Schillinge.

Ihvorvel det nye Myntvæsen saaledes havde sine store

Fortrin fremfor det ældre, opnaaede det dog ikke den for-

nødne Fasthed; og dette var hovedsagelig begrundet deri,

at Myntværdien steg og sank, hvorved Tilliden til de nye

Penge svækkedes. Navnlig under Erik af Pommern var

Myntværdien i høi Grad foranderlig. Medens der under

ham foretoges en saa.slet Udmyntning, som muligt, nemlig

af ren Kobbermynt, vare paa den anden Side hans Sterlinge

meget gode Penge, som kunde holde sig saa længe i Omløb,
at endnu i Aaret 1477 en Sum angives i »hvide Næstved

Engelske« 2).

^) Cfr. Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1884. 219. 254.

2) Knudsen, Dipl. Christierni I. 331.
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Med Hensyn til Ordningen af den foreliggende Periodes

Mynter har man et sikkert Grundlag i det historiske Materiale

fra denne Tid, i samtidige Pengeangivelser, Optegnelser og

Bestemmelser af meget forskjellig Beskaffenhed. Af stor Be-

tydning for Undersøgelsen er det, at vore Myntforhold flere

Gange, 1406, 1410, 1411 og 1418 omtales i Hanserecesserne,

og ligeledes at den mellem Dronning Philippa og de fire

forenede Hansestæder Aar 1424 om fælles Mynt slut-

tede Overenskomst fuldstændig er bevaret. Den store Ud-

bredelse, Hansestædernes Mynt havde her i Danmark, bliver

endvidere af største Betydning for Ordningen. I Mængde
forekomme de i vore Myntfund fra dette Tidsrums forskj el-

lige Perioder, og da man af de bevarede Hanserecesser

kjender adskillige af disse Mynters Alder
^),

bliver det der-

igjennem muligt at bestemme vore egne samtidige Mynters

Alder med temmelig stor Nøiagtighed. Det tør imidlertid

neppe betvivles, at vi endnu savne Kjendskab til flere af

denne Periodes Mynttyper, og Grunden hertil maa hoved-

sagelig søges i disse Udmyntningers ringe Omfang. Aar

1847 fandtes det eneste kjendte Exemplar af den ældste

Mynt fra Flensborg, og for faa Aar siden fremkom for

første Gang vor ældste Mynt fra Næstved. Det ligger ikke

heller saa langt tilbage i Tiden, at det første Exemplar

blev bekjendt af »Dronning Philippas Mynt« ^).

I den følgende Udsigt over de i den Kgl. Mynt- og

Medaille-Samlings Arkiv beskrevne Fund, som have Inter-

esse for den chronologiske Ordning, vil det bemærkes, at

Fundene falde i forskjellige Afdelinger. Den første, 1330 1340,

betegnes væsentlig ved engelske Sterlinge og franske Tour-

noser, hvortil senere nordtydske Brakteater slutte sig.

^) Saaledes kjendes hanseatiske Mynttyper fra Tiden før 1378,

fra 1379, 1387, 1403 og 1410. Cfr. Gaedechens, Hamb. Miinz.

u. Med. II.

2) Cfr. Kb.hvns V. S. Skr. IX. 710. Luxdorph betvivler her (1765),

at den nogensinde er udmyntet.
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Disse blive i den følgende, 1350— 1360, overveiendé i Antal

og optage stundom Fundene helt, hvorefter Wittenpfennige

forekomme, først i ringere, men efterhaanden i større Antal.

Omtrent ved Aar 1400 begynde Sechslinge og Dreilinge og

c. Aar 1450 Schillinge at optræde i Fundene. Kun sjelden

forekommer der Guldmynt i denne Periodes Fund, skjøndt

der just paa denne Tid foretages store Udmyntninger i Guld

i England, Frankrig og Tydskland. Dog maa fremhæves

det betydelige Fund fra Slagelse i Aaret 1883, hvori

fandtes 186 Guldmynter. Af de følgende 40 Fund vare 11

nedlagte i Bygningsgrunde.

1) Hornskov ved Flensborg. 1860.

Fundet bestod af 247 Mynter, deriblandt 5 franske

Tournoser fra Philip IV (1285—1314) og Karl IV (1322—28)
samt 220 engelske Sterlinge fra Henrik II— Edvard III

(1154—1377). Nedlagt 1330—1340.

2) Kallundborg. 1857.

I en Bygningsgrund fandtes 18 Mynter; deraf vare 10

franske Tournoser fra Philip IV (1285—1314), 7 engelske

Sterlinge fra Edvard I—III (1272—1377) og 1 Sterling

fra Gualcher af Porcien (1303—1329). Nedlagt 1330—1340.

3) Almind. Brusk Herred. Jylland. 1845.

Ved Veiarbeide fandtes i den saakaldte »Alminde Hule«

59 Mynter, hvoriblandt 27 franske Tournoser, alle med

Undtagelse af en, fra Philip IV (1285—1314) samt 29

engelske Sterlinge fra Edvard I—II (1272—1326). Den

yngste Mynt var en Sterling fra Thomas de Bourlemont,

Biskop i Toul (1330—1353). Nedlagt 1335—1340. Be-

skrevet i Antiqv. Tidsskr. 1846—1848. Pag. 58.

4) Gj ede s by. I. Sønder Herred. Falster. 1856.

Nedlagte i en Malmgryde fandtes 2338 Mynter, der-

iblandt af engelske Sterlinge 2 fra Henrik III (1216—1272)

og 170 fra Edvard I—HI (1272—1377). I langt over-

veiendé Antal vare hanseatiske Brakteater tilstede; fra

Hamborg 1024, fra Lybek, Meklenborg og Brandenborg 897
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Og fra Lyneborg 405. Fra Sverige fandtes i et enkelt Expl.

Brakteaten med O mellem to Kroner. Blandt de yngste

Mynter var en fra Grev Vilhelm af Namur (1337— l'SQl).

Nedlagt 1340—1350.

5) Nykjøbing. Falster. I. 1859.

I en Bygningsgrund fandtes nedlagt i en Lerpotte 1188

Mynter, deriblandt 1 skotsk Mynt og 22 engelske Sterlinge fra

Edvard I (1272—1307), en Mynt fra Thomas de Bourlemont,

Biskop i Toul (1330—1353), en flandersk Mynt og 6 danske

Borgerkrigsmynter. Desuden indeholdt Fundet 1163 tydske

Brakteater, hvoraf 300 vare fra Hamborg, 87 fra Lyneborg,

16 fra Lybek eller Brandenborg og 760 fra Meklenborg.

Nedlagt 1340—1350.

6) Hyrup. Bjerge Herred. Jylland. 1872.

Ved Draingravning fandtes i et Lerkar 3 engelske Ster-

linge fra Edvard I—II (1272—1326) samt 23a7 nordtydske

Brakteater. Af holstenske vare 2 med Kiels Vaaben og 46

med Neldeblad. Fra Lybek forekom 43, deraf 14 med mod-

vendt kronet Hoved, fra Hamborg 1498 (iberegnet nogle fra

Oldeslohe), fra Lyneborg 142 og fra Meklenborg 478. Ned-

lagt 1340-1350.

7) Nykjøbing. Falster. IL 1884.

I en Bygningsgrund fandtes nedlagt i en Pose 3 engelske

Sterlinge fra Edvard II (1307—1326) samt 726 hele og

681 overklippede nordtydske Brakteater. Af de hele fandtes

fra Hamborg 484, fra Lybek 82, deraf 72 med kronet Hoved,

og fra Lyneborg 55. Nedlagt 1340—1350.

8) Knud s by. Baarse Herred. Sjælland. 1843.

Ved Brøndgravning fandtes 166 Mynter, deriblandt

6 franske Tournoser fra Philip IV (1285—1314) og 31

engelskeSterlingefraHenriklllogEdvardI—11(1216— 1326).

Tillige indeholdt Fundet en stor Del overbrudte og 126

hele Brakteater, hvoraf 76 fra Hamborg og 44 fra Lybek,
alle med modvendt, kronet Hoved. Nedlagt 1340— 1350.
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9) Lange SØ. Skouby Herred. Fyen. 1802.

Fundet bestod af 25 engelske Sterlinge fra »de første

Edvarder«, sandsynligvis fra Tidsrummet 1272—1377, samt

c. 2500 »tydske« Brakteater. Den Kgl. Mynt- ogMedaille-

Samling udtog 17 Brakteater, alle fra Hansestæderne,

og derimellem 1 fra Lybek med modvendt, kronet Hoved.

Nedlagt 1340-1350.

10) Maglemose. Møenbo Herred. Møen. 1859.

Fundet indeholdt 88 Brakteater, blandt hvilke fandtes fra

Hamborg 30, fra Lyneborg 15 og fra Meklenborg 36.

Nedlagt 1350—1360.

11) Hornumkjær. Bjerge Herred. Jylland. 1865.

Blandt de 71 Brakteater, hvoraf Fundet bestod, vare

42 fra Hamborg og 18 fra Meklenborg. Nedlagt 1350—1360.

12) Lynge By. Alsted Herred. Sjælland. 1885.

Nedlagt i et Lerkar fandtes 34 Brakteater, nemlig fra

Hamborg 18, fra Lybek 14 med modvendt, kronet Hoved

og fra Lyneborg 2. Nedlagt 1350—1360.

13) Tved. Sunds Herred. Fyen. 1845.

Paa Marken fandtes nedgjemt i en Lerkrukke 1821 hele

og 42 overklippede Brakteater, alle nordtydske. Af hol-

stenske forekom 29, deraf fra Oldeslohe 9 ;
fra Hamborg 979,

fra Lybek 114, deraf 60 med kronet Hoved, fra Lyneborg 244,

fra Wismar 249 og fra Meklenborg 76. Nedlagt 1350—1360.

Beskrevet i Antiqv. Tidsskr. 1846—1848. Pag. 60.

14) Eltang. Brusk Herred. Jylland. 1870.

Tilligemed fem smaa Sølvprydelser fandtes 16 engelske

Sterlinge fra Edvard II (1307—1326), nogle nederlandske

Mynter, 21 Wittenpfennige fra Stralsund, Wismar og

Hamborg samt 44 meklenborgske Brakteater. Nedlagt

1360-1370.

15) Slaagaardshuse. Stevns Herred. Sjælland.

1879.

Ved Grøftegravning fandtes en Malmgryde, hvori laa

22 Wittenpfennige fra Lybek og 2 fra Stralsund samt
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3101 hele og 240 halve nordtydske Brakteater. Af disse

vare fra Kiel 2, fra Oldeslohe 119, med holstensk Nelde-

blad 44V2, fra Lybek 38, deraf 16 med kronet Hoved,

fra Hamborg 1623 hele og 26 halve, fra Wismar og Meklen-

borg tilsammen 542 hele og 4 halve, samt fra Lyneborg 115^,2.

Nedlagt 1360—1370.

16. Olsker. Nørre Herred. Bornholm. 1864.

Sammen med en Sølvske fandtes 223 tydske Mynter,

hvoraf dog 134 vare forslidte. 60 vare Brakteater, der-

iblandt 1 fra Kiel, 1 fra Oldeslohe og 1 medNeldeblad, 3 lybske

med kronet Hoved, 15 hamborgske og 16 meklenborgske.

Ligesom flere andre Myntfund fra Bornholm er dette af et

noget blandet Indhold og frembyder mindre Interesse. Ned-

lagt 1380—1385.

17) Slagelse. 1883.

I en Bygningsgrund fandtes liggende paa en itubrudt

Teglsten en stor Del Guld- og Sølvsager, 4 Sølvbarrer

samt 186 Guld- og 269 Sølvmynter. Guldmynterne bestode

af 37 franske Gulddalere fra Philip VI af Valois (1328—1350)
samt ungarske og tydske Gylden, deriblandt fra Lybek 144.

Af Sølvmynter fandtes 207 franske Tournoser fra Ludvig IX—
Philip VI (1226—1350) samt 52 engelske Sterlinge og Groter

fra Edvard I—III (1272—1377). Den yngste Mynt var en

Tournose fra Vilhelm af Berg som Hertug (1380—1408),
hvorefter det maa antages, at Fundet er nedlagt c. 1385.

Af Sølvmynterne vare mange stærkt beklippede og forslidte.

Metalværdien af dette interessante Fund beløb sig til

1751 Kroner for Guldmynterne, 119 Kroner for Sølvmynterne

og 371 Kroner for Værdisagerne og Barrerne.

18) Østermariæ. Østre Herred. Bornholm. 1859.

Fundet indeholdt foruden en Del Brudstykker 149

nordtydske Mynter, nemlig 46 Wittenpfennige , hvoraf 25

fra Lybek, og 103 Brakteater, deriblandt fra Hamborg 67,

fra Meklenborg 27 og fra Holsten 3, deraf 1 fra Kiel med
en Baad under Neldebladet. Nedlagt c. 1390.
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19) Roneklint. Baarse Herred. Sjælland. 1863.

Ved at rydde et Møddingested fandtes nedlagt i en

Krukke 503 Mynter, hvoriblandt en svensk Ørtug fra Kong
Albrekt (1363—1395) og 5 engelske Sterlinge fra Edvard

II—III (1307—1377). Resten bestod af Wittenpfennige ;

fra Kiel 5, Hamborg 61, Lybek 90, Rostock 100, Stralsund

188 og fraWismar 53. Nedlagt c. 1390.

20) Vaalse. Nørre Herred. Falster. 1801.

Nedlagt i et Tinbæger fandtes 988 Mynter, hvoraf 56

udtoges for den Kgl. Mynt- og Medaille-Samling. Blandt

de udtagne var 1 svensk fra Albrekt (1363
—

1395) og 2

fra Didrich II, Biskop af Dorpat (1378—1400). Resten

var. udelukkende Wittenpfennige, deriblandt 2 fra Kiel.

Sandsynligvis nedlagt 1390—1400. Beskrevet i Skand.

Museum. 1800. 4 H. Pag. 164.

21) Basnæs. Vester Flakkebjerg Herred. Sjælland.

1837.

Ved Gravning fandtes Rester af en Tinkande og 1169^

Mynter. Af danske indeholdt Fundet 2 Firepenninge

fra Ribe og 2 fra Flensborg. Resten var udelukkende

Wittenpfennige, deriblandt fra Hamborg 62 ^ Lybek 27,

Lyneborg 65, Wismar 122, Rostock 332 og fra Stralsund 448.

Af holstenske fandtes fra Kiel 2 og fra Oldeslohe 1. Ned-

lagt mod Slutningen af det 14de Aarhundrede.

22) Aarhus. 1846.

I en Bygningsgrund fandtes 89 Mynter. Heraf vare

9 engelske Sterlinge fra Edvard I—III (1272—1377) og

Resten hanseatisk Mynt, mest Wittenpfennige og Brak-

teater. Fra Stralsund fandtes 29 Wittenpfennige og fra

Lybek ialt 27 Mynter, deriblandt en Sechsling og en Dreiling

med den dobbelte Ørn i Skjold paa Adv. og Rev., noget

ældre end de ifølge Myntforeningen 1403 af lignende Typ

udmyntede Wittenpfennige. Af lybske Brakteater vare 9

med kronet Hoved. Nedlagt c. 1400.
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23) Allinggaard. Hids Herred. Jylland. 1840.

Fundet indeholdt af danske Mynter 1 Firepenning

fra Ribe og 15 fra Flensborg. Resten var nordtydsk Mynt,

ialt 55 Stk., deriblandt fra Kiel 6, Hamborg 8, Lybek 5,

Rostock 8, Stralsund 8 og fra Wismar 13. 2 lybske Sechs-

linge med Vaabenskjold paa Adv. og Rev. høre til de yngste

Mynter i Fundet. Nedlagt c. 1400.

24) Kallerup. Arts Herred. Sjælland. 1849.

I et Lerkar var nedlagt 547 Mynter, deriblandt 195

hele og 80 halve Brakteater. Fra Flensborg fandtes 3

Firepenninge og 1 Topenning, fra Oldeslohe 1 Witten-

pfennig og 43 BlafFerte og fra Kiel 1 Wittenpfennig og 2

Blafferte. Endvidere indeholdt Fundet 8 franske Tournoser

fra Philip IV (1285—1314) og 1 Mynt fra Thomas de

Bourlemont, Biskop af Toul (1330—1353). Resten var

mest nordtydsk Mynt, deriblandt alle Brakteaterne
;

fra

Hamborg 108, Lybek 78, hvoraf 12 Brakteater med kronet

Hoved, Lyneborg 24, Parchim 26, Rostock 21, Stralsund 42,

Wismar 104 og fra Meklenborg 69. Til de yngste Mynter i

Fundet høre 4 Sechslinge og 3 Dreilinge fra Lybek, med

Vaabenskjold paa Adv. og Rev. og udmyntede før Mynt-

foreningen af 1403. Nedlagt c. 1400. Beskrevet i Antiqvarisk

Tidsskr. 1849—1851. Pag. 128.

25) Gjedesby. H. Sønder Herred. Falster. 1881.

Fundet optoges paa Kirkegaarden ved Resterne af et

Lig og indeholdt 1 Topenning fra Flensborg samt 19

hanseatiske Mynter. Nedlagt c. 1400.

26) Kalby. Hammer Herred. Sjælland. 1858.

I et Krus med Tinlaag fandtes nedlagt c. 3736 Mynter,

hvoraf c. 1244 vare Brakteater. Af danske Mynter indeholdt

Fundet 2Firepennige fra Ribe og fra Flensborg 2 Firepenninge,

en Topenning samt en Trepenning med Vaabenskjold paa
Adv. og Rev. Med Undtagelse af to engelske Sterlinge fra

Edvard IH (1326—1377) var Resten nordtydsk Mynt. Fra

Oldeslohe fandtes 2 Wittenpfennige og 2 BlafFerte og af
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anden holstensk Mynt 31 Brakteater med Neldeblad. I størst

Antal fandtes : Fra Hamborg 1144, hvoraf c. 1040 Brakteater,

fra Lybek 483, hvoraf 25 Brakteater (5 med kronet Hoved),
fra Rostock 397, Stralsund 960, Wismar 386 og fra

Meklenborg c. 100 Brakteater. De yngste Mynter vare

Dreilinge fra Lybek og Lyneborg, udmyntede før 1403.

Nedlagt i Begyndelsen af det 15de Aarhundrede.

27) Viborg. 1847.

Under Gulvet i Latinskolens Gymnastiksal fandtes

150 Mynter, deriblandt fra Flensborg den ældste Fire-

penning, 2 af den senere Typ, 4 Trepenninge med Vaaben-

skjold paa Adv. og Rev. samt 1 Topenning. Af holstensk Mynt
fandtes 1 Wittenpfennig fra Oldeslohe. I størst Antal vare

tilstede: Fra Lybek 20, Rostock 16, Stralsund 47 og fra

Wismar 16. De yngste Mynter vare fra Lybek, Lyneborg

og Rostock, udmyntede før Myntforeningen af 1403. Nedlagt

i Begyndelsen af det 15de Aarhundrede. Destoværre blev

dette interessante Fund ikke optaget fuldstændig. Beskrevet

i Antiqv. Tidsskr. 1846—1848. Pag. 227.

28) Ruhwinkel ved Bornhøved. Holsten. 1837.

Ved Gravning fandtes 6832 Mynter, hvoraf 5 vare

Brakteater. De vare alle tydske undtagen IFirepenning fra Ribe

og 3 Trepenninge fra Flensborg. Fra Hamborg fandtes 926,

Lybek 3992, Lyneborg 262, Rostock 265, Stralsund 428

og fra Wismar 878. De yngste vare fra Lybek (69 Sechs-

linge og 2427 Dreilinge) , Lyneborg , Wismar og Rostock,

med Vaabenskjold paa Adv. og Rev. Der fandtes ingen af

de Aar 1403 udmyntede Wittenpfennige. Nedlagt i Be-

gyndelsen af det 15de Aarhundrede. Beskrevet af C. J.

Thomsen i 4ter Bericht der Schlesw. Holstein. Lauenb. Gesell-

schaft. Januar 1839. Pag. 49.

29) Tinning. Sabro Herred. Jylland. 1883.

Fundet bestod af 160 hanseatiske Mynter, alle Witten-

pfennige undtagen to lybske Dreilinge. Fra Stralsund fandtes

76 og fra Rostock 41. De yngste Mynter vare 5 Witten-
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pfennige fra Stralsund, udmyntede ifølge Myntforeningen

af 1403. Nedlagt c. Aar 1405.

30) Meelløse. Strø Herred. Sjælland. 1866.

I et glasseret Lerkar laa nedgjemt 184 Mynter,

deriblandt fra Erik af Pommern 5 Sterlinge fra Lund,

120 fra Næstved og 35 Brakteater med Krone. Resten var

nordtydsk Mynt, mestWittenpfennige, hvoraf 13 fra Stralsund.

Fundet indeholdt ingen af de ifølge Myntforeningen af 1410

slagne Mynter med et stort Kors, som deler Omskriften

paa Reversen. Det maa være nedlagt mellem 1406 og 1410.

31) Maarum. Holbo Herred. Sjælland. 1813.

Af et Fund af Mynter, hvis Antal ikke kjendes, udtoges

45 for den Kgl. Mynt- og Medaille-Samling. Heriblandt

vare 2 Næstved-Sterlinge fra Erik af Pommern og 2 To-

penninge fra Flensborg. Af holstensk Mynt fandtes 5 Blafferte

fra Oldeslohe. Resten var næsten udelukkende hanseatiske

Wittenpfennige og Blafferte, udmyntede før Myntforeningen

af 1410. Sandsynligvis nedlagt mellem 1406 og 1410.

32) Aakjær. Hads Herred. Jylland. 1849.

Ved Hovedbygningen fandtes 35 Mynter, deriblandt fra

Erik af Pommern 1 Brakteat med Krone og 15 Sterlinge

fra Næstved. Resten bestod af Wittenpfennige og 4

Blafferte, som dog ikke ere nærmere beskrevne. Nedlagt

efter 1406.

33) Svendborg. 1885.

I en Bygningsgrund fandtes nedlagt i en Metalgryde,

foruden 8 Sølvbarrer, 51 Guld- og 3779 Sølvmynter. Guld-

mynterne, som laa i en lille flad Træskaal, vare engelske,

tydske og nederlandske. Blandt Sølvmynterne vare. fra Erik

af Pommern 1971 Sterlinge fra Lund og 1779 fra Næstved

samt 4 svenske Halvørtuger fra Abo. Resten var tydsk.

De yngste Mynter vare 4 Guldgylden fra Didrich II, Ærke-

biskop af Køln (1414—1463). Nedlagt 1416—1420.

34) Ubekjendt Findested. 1857.

Dette lille Fund har Interesse derved, at det indeholdt
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lExemplar afden saakaldte »Dronning Philippas Mynt«, hvoraf

et andet Exemplar Aar 1847 var fundet paa Refsnæs ved

Kallundborg (Antiqv. Tidsskr. 1846—1848. Pag. 228). løvrigt

bestod Fundet af 8 nordtydske Brakteater, deriblandt fra

Lybek 3 med kronet Hoved. Nedlagt efter Aar 1425.

35) Ølstykke. Ølstykke Herred. Sjælland. 1867.

I Grunden af Kirketaarnet fandtes fra Erik af Pommern

1 Sterling fra Lund og 203. Kobbermynter fra Lund og

Næstved, uoplyst, hvormange af hver Slags. Nedlagt efter 1424.

36) Hals. Kjær Herred. Jylland. 1870.

Paa Kirkegaarden fandtes 29 Mynter, hvoriblandt 21

af Erik af Pommerns Nipenninge fra Gurre. Resten var

tydsk Mynt, 2 Guldgylden og 6 Sølvmynter, hvoraf 2 fra

Henning af Scharfenberg, Ærkebiskop af Riga (1424
—

1448).

Nedlagt 1435—1440.

37) Vesterby. Feiø. 1876.

Fundet bestod kun af Erik af Pommerns Nipenninge,

7 fra Gurre og 2 fra Lund. Nedlagt 1435—1440.

38) Korsør. 1856.

I en Bygningsgrund fandtes fra Erik af Pommern 30

Brakteater med Krone, 1 Sterling fra Næstved, 3 Brakteater

med Lebard og Kløverblad forneden samt 46 Nipenninge

fra Gurre, mange meget forslidte. Fundet, som endvidere

indeholdt 6 tydske Brakteater, er nedlagt 1435—1440.

39) Oevelgonne ved Eutin. Holsten. 1845.

Fundet bestod af 842 Mynter, hvoriblandt 1 dansk Skilling

fra Interregnet Aar 1448. Resten var tydsk Mynt, hvoraf den

største Del vare hanseatiske Schillinge, Sechslinge og Brak-

teater samt en enkelt Wittenpfennig. I størst Antal fandtes :

Fra Hamborg 132, Lybek 323, Lyneborg 138, Wismar 160

og Meklenborg 86. Nedlagt 1450—1460. Beskrevet i

Antiqv. Tidsskr. 1846—1848. Pag. 62.

40) Horsens. 1871.

I en Bygningsgrund fandtes 531 Mynter. Danske vare :

Fra Erik af Pommern 1 Brakteat med Krone og 2

Aarb. f. uord. Oldk. og Hist. 1886. H
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med Lebard; fra Christopher af Bayern 1 Skilling, 1

sjelden Sterling fra Malmø med Krone paa Adversen samt

38 almindelige Korshvide fra Malmø ; endvidere fra In-

terregnet 1448 1 Skilling og fra Christiern I 53 Kors-

hvide fra Malmø. Resten af Fundet bestod af nordtydske

Brakteater, hvoraf 427 vare fra Meklenborg. Nedlagt

1450—1460.

Flensborg.

Under den daværende stærke Paavirkning fra tydsk

Side er det ganske naturligt, at Udmyntningen i Danmark

først gjenoptages i de sydlige, nærmest Tydskland lig-

gende Landsdele. I Hertugdømmet Sønderjylland havde der

gjennem Aarhundreder været slaaet Mynt i Staden Slesvig;

men Myntstedet var blevet nedlagt ved Aaret 1336^),

og da senere paa et ukjendt Tidspunkt Udmyntningen i

Hertugdømmet gjenoptoges, blev den overflyttet til Flensborg.

Af de herfra udgaaede Mynters Omskrift ses det, at Staden

selv har forestaaet Udmyntningen, ligesom det tidligere var

Tilfældet i Slesvig. Det maa antages, at der har været en

nøie Forbindelse mellem de sønderjydske og de holstenske

Myntsteder, da deres Udmyntninger vise en stor Ensartet-

hed. Og den maa allerede tidlig have været tilstede; thi

i Aaret 1369 klagede Hansestæderne over den slette Mynt,
som blev slaaet i Flensborg, Kiel og Itzehoe, og udstedte

Forbud mod Brugen deraf^).

Hvorledes denne mindre gode Mynt fra Flensborg har

været, lader sig ikke paavise, og det kan end ikke afgjøres.

1) Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1884. 244. — 1335 var der

ogsaa et Myntsted i Aabenraa Sammesteds 245.

2) Hanserecesse 1256—1430. I. 449.
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hvorvidt der paa denne Tid er udmyntet tosidig Mynt eller

kun Brakteater i Hertugdømmet Sønderjylland og i Holsten.

Efter den sønderjydske Hertug Henriks Død i Aaret 1375

tiltoge de holstenske Grever sig Magten i Hertugdømmet,

og Dronning Margrethe blev senere, Aar 1386, nødt til at

tilstaa dem denne Besiddelse som et arveligt og udeleligt

Lehn. Udmyntningen viser derefter en nær Tilslutning til

Hamborgs og Lybeks Mynt, og de samme Bestemmelser med

Hensyn til fælles Myntpræg og Værdi, som disse Stæder

vedtoge i Forening med enkelte andre Hansestæder, bleve

ogsaa fulgte ved Myntstederne i Sønderjylland og Holsten.

Fig. 1.

Firepenning (Wittenpenning). V. 1,27 Gr.

Adv. I Midten det holstenske Neldeblad. Rev. Indenfor Omskriften

et Kors; i Midten en Ring, hvori en Stjerne.

Adv. * NOMTS X hOLS^TCI Rev. * CIVITSS x FLeHSRVR

Viborg 1.

Saavel Omskriften som Neldebladet vise, at denne

Mynt, den ældste kjendte fra Flensborg, er slaaet, efterat

de holstenske Grever Aar 1375 havde sat sig fast i Sønder-

jylland. Myntens Alder kan nærmere bestemmes ved dens

Overensstemmelse med den fælles Typ, som Lybek, Ham-

borg og Wismar vedtoge Aar 1379^); den er sikkert ud-

myntet i en nær Tid derefter, altsaa forinden Greverne

endnu vare i aiierkjendt Besiddelse af Hertugdømmet. Myn-
ten kjendes kun i et Exemplar, som fremkom i Viborg F.

i Aaret 1847.

^) Gaedechens, Hamb. Munz. u. Med. II. 170. Grautoft', Schr. III. 176.

11*
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Fig. 2.

Firepenning (Wittenpenning). V. 1,25 Gr

Adv. I Midten det slesvigske Vaabenskjold, omgivet af sex Buer. Rev. Inden-

for Omskriften et Kors; i Midten et aabent Korsblad, hvori et Punkt.

Adv. ® MoneTs ® hOLsascie

Adv. ® MOneXÆ ® hOLSSSGle

Adv. ® HOneia o hOLSSSGl6

Adv. $ HOHGTÆ o hOLSSSGle

Adv. ^ MOneia . hOLSSSCie

Adv. -i^ MOneXS + hOLS2tSGl6

Adv. ® MoneTS : hOLSSscm

Basnæs 2. Allinggaard 15.

Ruhwinkel 40.

Rev. ® CIVITa:S ® FLenSBVRG'

Rev. ® OIVITSS ® FLenSBVRG

Rev. ® OIVITSS X FL6nSBVR<c

Rev. X CIVITÆS x FLeHSxBVR6

Rev. * OIVITSS + FLenSBVRG'

Rev. + OIVIT^TS + FLenSBVRC

Rev. ® CIVITÆS : FLeHSBVR +

KallerupS. Kalby 2. Viborg 2.

Fig. 3.

Topenning. V. 0,38 Gr.

Adv. I Midten de to slesvigske Løver. Rev, Typ som Firepenning.

Adv. X iioneT][

Adv. X ^loneis

Adv. * Monexa:

hOLSSSCle Rev. + OIVITÆS x FLeHSBVRG

hOLSSSCie Rev. x CIVITSS • FL6HSBV(R6

hOLTSae Rev. » IVITSS FLeSB'

Kalby 1. Viborg 1. Maarum 2.Kallerup 1. Gjedesby 1

Formentlig i Tiden 1388-1395 blev der "i Flensborg ud-

myntet Firepenninge og Topenninge af samme Typ (Fig. 3 og 4).

Disse slutte sig nøie til Lybeks Udmyntninger fra Perioden

efter 1387, i hvilket Aar Staden paa Grund af en Strid med

Wismar ikke havde fornyet Myntforeningen med Hamborg,



DANMARKS MYNTVÆSEN 1377—1481. 155

Wismar og Lyneborg*). Det er imidlertid ikke oplyst,

hvorvidt Udmyntningen i Flensborg er foretaget ifølge Over-

enskomst med Lybek og samtidig med den lybske, eller

om den er en lidt senere Efterligning af denne. Det

første er dog det sandsynligste, da der ogsaa fra Kiel findes

Mynter af samme Typ, og da denne Fællesudmyntning i Hertug-

dømmerne har været meget betydelig. Det ældste Fund,

Basnæs F., hvori disse Mynter fra Flensborg forekomme, er

nedlagt i Slutningen af det 14de Aarhundrede.

Fig. 4.

Trepenning. V. 0,84.

Adv. Det slesvigske Vaabenskjold. Rev. som Adv.

Adv. * HOnera • hOLSaSCle Rev. * CIVITSS : FLeBSBVRe

Adv. *M0neT5 hOLfSMie
T^re

Punkter over Vaabenskjoldet.

Rev. * ClVITaS FLeHSBVRCen Som Adv.

Adv. * MOneCa^hOLT^SCm Som foregaaende. Rev. * CIVIT5S

FLeBSBVRGfcn Som Adv.

Adv. *MO«eTÆ hOLf3S0ie Som foregaaende. Rev. * CIVIT5S

FLePSBVRCe Som Adv.

Kalby 1. Viborg 4. Ruhwinkel 8.

I vore Fund fra Begyndelsen af det 15de Aarhundrede fore-

komme hyppig Sechslinge og Dreilinge fra flere Hansestæder,

navnlig fra Lybek, med Stadens Vaabenskjold paa Advers og

Revers. Udmyntningen af disse ligger umiddelbart før Ud-

myntningen af de noget lignende Wittenpfennige , ligeledes

med samme Advers og Revers, som slaaes i Lybek, Ham-

borg, Wismar og Lyneborg ifølge disse Stæders Myntforening

*) Gaedechens, Hamb. Miinz. u. Med. II. 171.
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med Rostock og Stralsund den 6te Februar 1403^). Ben

her omhandlede flensborgske Trepenning (Fig. 4), staar i alle

Henseender de nævnte tydske Dreilinge saa nær, at den

utvivlsomt maa være samtidig med eller kun lidt yngre end

disse. Den forekommer første Gang i det c. 1400 ned-

lagte Kalby F. Denne Trepenning er den yngste kjendte

Mynt fra Flensborg, og vi savne Oplysning om, hvorvidt

her overhovedet er foretaget senere Udmyntninger. Den

Omstændighed, at der ikke heller kjendes yngre holstenske

Mynter fra denne Periode, taler for, at de holstenske

Grever have standset Udmyntningerne i Hertugdømmerne,

og at de muligvis atter udelukkende have benyttet Mynt
fra Hamborg.

Dronning Margrethe, 1387—1412

og

Erik af Pommern, 1396—1439; død 1459.

Fig. 5.

Adv.

Firepenning (Wittenpenning) fra Ribe. V. 1 23 Gr.

1 Midten en kronet, gaaende Løve. Rev. Indenfor Omskriften

et Kors med en Løve i hver Vinkel.

Adv.

Adv.

civiTss : Rencni

civiTÆS ® Rencm

Adv. ® oiviTas : Renepi

Adv. * GiviTss * in : Recno

Adv. * siviTÆS : in : Recno

Rev. * Monexa: : Ripens

Rev. * MoneiÆ : Ripens

Rev. * Monexs * Ripens

Rev. * Monexa: : ripgRvS

Rev. * MoneTÆ : Ripens

Basnæs 2. Allinggaard 1. Kalby 2. Ruhwinkel 1.

^) Gaedechens, Hamb. Miinz. u. Med. II. 171.
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Medens Udmyntningerne i Flensborg ere i fuld Gang,

bringes ogsaa det nærmest liggende, gamle Myntsted i Ribe

i Virksomhed, og herfra udgaar nu en Firepenning (Fig. 5),

som ved sin hele Beskaffenhed tydelig slutter sig til de

sydligere Udmyntninger. Indtil Aar 1336, da Ribe Mynt
blev nedlagt, havde Myntretten her tilhørt Kronen og

Stadens Biskop i Forening; men med Udmyntningens Gjen-

optagelse indtræder det forandrede Forhold, at Myntretten

overdrages til Staden selv, ligesom det var Tilfældet i

Flensborg og tidligere havde været i Slesvig. At Forholdet

ogsaa har været saaledes i Ribe paa denne Tid, fremgaar

af Myntens Omskrift med Stadens Navn og uden Kongens.

Firepenningen fra Ribe viser navnlig stor Lighed med en

lyneborgsk Mynttyp fra Tiden 1360—1378, og da det ældste

Fund (Basnæs F.), hvori den forekommer, er fra Slutningen

af det 14de Aarhundrede, maa Udmyntningen sandsynligvis

have fundet Sted i Tiden 1380—1390. Fra denne Periode

kj endes ikke andre Ribe-Mynter end denne Firepenning, og

det maa derfor antages, at Udmyntningen snart atter er

standset. Senere gjenoptages Udmyntningen i Staden under

Kong Frederik I.

Det er kun yderst sparsomme Meddelelser, hin Tids Akt-

stykker bringe om vore Myntforhold. I et Diplom omtrent fra

Slutningen af Olufs Regjering^) omtales, at Kantsleren har

100 nye Mark af hver Udmyntning; men dette kan ligesaa

godt sigte til et gjængs Forhold fra tidligere Tid som til

Udmyntninger paa det daværende Tidspunkt. IAaretl392^)
omtales derimod i Jylland en Sum af 40 Mark danske,

hvilket viser, at der har fundet Udmyntning Sted ved dette

Tidspunkt, muligvis just af de her omtalte Firepenninge

fra Ribe. Udmyntningerne af disse have sikkert havt et

^) Geheime-Arkivet s Aarsberetn. V. 52.

2) Becker, Arkivreg. II. 228.
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betydeligt Omfange), men synes dog ikke at have været til-

strækkelig store til Landets Forsyning; thi Aar 1396 paa-

lægger Dronning Margrethe paa Grund af Rigets Mangel

paa Mynt Befolkningen en Skat, for deraf at lade slaa ny

Mynt. I Forordningen for Nørre -
Jylland , dateret Viborg

d. 24de Januar 1396^), hedder det: »Item at thy at vy

haflfue hørt, at hær i alle landæ er vanskæ om mynth, at

han er ey i landen, tha haffue the i alle landæ iætt oss

een hielpp till then mynt : oc haffue the iætt oss her i landet

vfn. gi. (gr.) aff huert hws nw at mydfastæ, iiij. gi. (gr.) at

sanctæ morthens dagh om nøtørth er at kræffwæ them. Thy
bede vy ether at i ladæ huær i syn stadh aff synæ vornedæ

komme tisse vm. gi. (gr.) vth aff huert hws ynnen myd-
fastæ : oc huer biscopp aff syt biscops døm, oc fogede met hanum

ladhæ schriffue them oc tagæ them vpp po Roningens veynæ
oc vore.« Dette Paabud af 8 Grot, hvormed menes franske

Gros Tournois eller Tournoser, af hvert Hus, synes dog ikke

at have ført til noget Resultat, og Aarhundredet udløber,

uden at der viser sig noget Tegn til Virksomhed i Rigets

Myntsteder.

Fig. 6.

Adv.

Firepenning (Wittenpenning) fra Næstved. V. I,i5 Gr.

I Midten en Krone. Rev. Indenfor Omskriften en Bispestav,

som forneden deler Omskriften.

Adv. * GRicvs : Rfcx : D : S : n Rev. « Monera
|

nesiweoe

^) Mynten er foruden i de beskrevne Fund forekommet i et Fund
fra Lybek (Sallet's Zeitschr. VII. 1880. 194) og i et fra Garde-

legen i Brandenburg i 2 Expl. (Kohnes Zeitschr. 1851. 231).

2) Kofoed-Ancher, Lovhist. II. 560. Den trykte Text har »gi.« ;

maa læses: »gr.o Cfr. Hvitfeldt, I. 607. Her skrives »Grot«.
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Kronens nye Udmyntninger i Danmark omtales første

Gang i et Aktstykke fra October 1402^), hvori omhandles

et Laan »in triginta duabus marcis argenti in alba moneta

legali Syalandie et datiua et non alio rerum valore«. Ud-

myntningen har saaledes været gjenoptaget ved Aarhundredets

Begyndelse. Den i Aktstykket nævnte sjællandske Mynt har

sikkert været en Firepenning (Wittenpenning) ,
da den be-

nævnes »moneta alba« uden Tilføielse af »concava«, hvormed

ofte de hule Penninge findes nærmere betegnede. Forskjellige

Omstændigheder tale for at henføre Kong Eriks eneste kjendte

Firepenning 2) (Fig. 6) fra Næstved til dette Tidspunkt. Man
ser strax, at der er et nært Slægtskab mellem denne Mynt

og den faa Aar senere udmyntede Trepenning eller Sterling;

den hele tekniske Udførelse, navnlig af Kronen, er saa ens

paa de to Mynter, at de maa være næsten samtidige. Fire-

penningen er imidlertid den ældste, da Udmyntningen af

Mynter til denne Værdi, saavel i Tydskland som i Danmark,

er den ældre og gaar forud for Udmyntningen af Sexpenninge

og Trepenninge. De danske Sterlinge udmyntes fra c. Aar

1405 i en lang Aarrække, uden at der kan spores nogen

Afbrydelse, og da Myntstedet i Næstved i nogle Aar før

den Tid har været i Virksomhed^), er den her omtalte

Wittenpenning utvivlsomt udgaaet herfra før Aar 1405.

Kongen fører paa Mynten Titel af Danmarks, Sveriges og

Norges Konge, og Udmyntningen er altsaa yngre end Rigernes

Forening 1397, nærmest fra Tiden 1400—1402. Firepenningen

fra Næstved er ikke forekommet i noget Fund. Den kjendes

kun i et Exemplar, som Aar 1874 kom til den kgl. Mynt-

og Medaille-Samling.

M Langebek, Dipl.

^) Det i den kg]. Myntsamling værende eneste kjendte Expl.
veier l,i5 Gr., men det er noget beskadiget i Randen og har

oprindelig veiet c. 1,25 Gr.

^) Sjællandsk Mynt omtales Aar 1402. Se ovenfor.
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Af stor Interesse er det. at der paa Mynten er fremstillet

en Bispestav, da dette er et uomtvisteligt Bevis for, at Ros-

kilde Biskop, selv efterat Myntstedet var overflyttet til Næstved

fra Roskilde, har beholdt en Trediedel af den sjællandske Ud-

myntning, hvilken Rettighed havde tilhørt Biskopperne siden

Knud den Helliges Tid. I en Fortegnelse over Roskilde Bispe-

stols Indtægter, hvilket Aktstykkes Alder angives til c. 1370^),

men som efter de numismatiske Forhold at dømme maa være

mindst 30 Aar yngre, omtales Biskoppens Part i Mynten og

ligeledes den Bispestolen tilhørende Myntgaard i Næstved 2).

Men senere nævnes ikke Biskoppens Myntret, og mærkeligt

nok findes der ikke nogen bestemt Udtalelse om Kronens Ind-

dragelse hverken af denne eller af Lunds Ærkebiskops Mynt-

ret, som var blevet fornyet Aar 1376^); dette vigtige Punkt er

fuldstændig forbigaaet i Historien. Tidspunktet herfor synes

imidlertid at have været i Begyndelsen af det 15de Aar-

hundrede, kort Tid efter Næstved-Firepenningens Tilblivelse;

Sterlingene og de senere Udmyntninger saavel fra Sjælland

som fra Skaane bære nemlig intetsomhelst Mærke, som kan

hentyde paa den geistlige Indflydelse, og det gode Forhold

mellem Dronning Margrethe og Geistligheden synes at inde-

holde de heldigste Betingelser for den nye Ordning. Sand-

synligheden taler stærkt for, at den kloge, i sine Gaver til

Kirken saa rundhaandede Dronning, mod Godtgjørelse i Jord

og Eiendom kan have bevæget den ligeoverfor Kongemagten
ikke længere umedgjørlige, geistlige Magt til at afstaa sin

Myntret, som oprindelig var skjænket den af Kronen, og at

en Afløsning af det gamle Forhold saaledes kan være gaaet

stille og ubemærket hen. Det var neppe løbet saa fredelig

af, hvis Erik af Pommern paa egen_Haand skulde have ordnet

Sagen. Firepenningen fra Næstved er den sidste kj endte Mynt,

i hvis Udmyntning Biskoppen har havt Del, og det er her-.

1) Script. R. D. VII. 1. — 2) Sammest. VII. 68. 71.

^) Hvitfeldt, I. 564.
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efter sandsynligt, at Geistlighedens Myntret er blevet ind-

draget i Aarene 1402—1405.

Firepenningen fra Næstved er af ret god Gehalt. Mulig-

vis er den blevet efterfulgt af en ringere Udmyntning; thi

i Aaret 1403 omtales, at Dronning Margrethe ikke vil tage

den danske Mynt tilbage til fuld Værdi
^). Dette oplyses

yderligere af en Hansereces fra 1404, ifølge hvilken man

har vedtaget i Anledning af »den Mynt, som Fru Dronningen

og Hendes lade slaa og udgive og ikke ville tage igjen
—

alvorlig og indtrængende at tale og forhandle med hende

derom« ^). Den Omstændighed, at Margrethe ikke vil mod-

tage sin egen Mynt, taler unegtelig ikke til Fordel for den.

Muligvis sigtes her til en endnu ukjendt Udmyntning, da det

ikke kan være Sterlingen, der omtales saaledes.

»Mester Gherd, muntmester to Nestwede« omtales i

Aaret 1407*'^). Den store Lighed mellem Firepenningen fra

Næstved og Sterlingene herfra og fra Lund gjør det utvivl-

somt, at han har forestaaet Udmyntningen fra dens Gjen-

optagelse ved begge Myntsteder. I Lund omtales han

Aar 1413*) som »Meyster Gherith vn Ghossen«; men

hans oprindelige Navn var Gerrit Gozewijnz. Han var

fra Bommel i Overyssel i Holland, levede senere i Staden

Deventer og kom derfra til Danmark^).

*) ®/i2. — dat pagyment , dat in Denemarken geslagen
wert, dat der koninginnen lude vor vul udgeuen vnde nicht

vor vul vntfangen willen. Silfverstolpe, Svenskt Dipl. I. 306.

'^) ^/4.
— vnde um de munte, de de vrowe koningiune vnde de ere

slan laten vnde vdgeuen vnde nicht wedder neraen willen —
mit er ernstliken vnde hartlichen darurame to sprekende vnde

mit er to handeln. Silfverstolpe, Svenskt Dipl. I. 334.

^) Langebek, Dipl.

*) Sammesteds.

^) Sønnen, den yngre Gozewijnz, blev 1435 Biskop paa Skalholt

og døde 1447. Kaikar, Theol. Tidsskr. 1879. 31. — Cfr.

Kr. Erslev, Dronning Margrethe og Kalmarunionen. 497.
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Fig. 7. 8.

Sterling eller Engelsk. Trepenning. V. 0,75—1 Gr.

Adv. J Midten en Krone. Rev. I Midten et Kors.

Lund.
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Uden Angivelse af Myntsted:

Adv. * eRiovs , Rex : D : s : n Rev. * eRiGVs : Rex : d : s : n

Svendborg 10.

Den danske Mynt havde hidtil kun havt en under-

ordnet Betydning, selv herhjemme, ved Siden af Udlandets

Mynt. For at bringe Forandring heri søgte nu den danske

Krone med Kraft at bringe Landets Myntvæsen paa en god

og fast Fod og lod, vistnok fra Aar 1405, saavel i Næstved

som i Lund foretage store Udmyntninger af de saakaldte

Engelske eller Sterlinge til Værdi af tre Penninge. Den nye

Mynt sluttede sig i Virkeligheden til de nordtydske Dreilinge,

hvorved man vedblivende beholdt den samme Myntregning
som tidligere ; men samtidig bragtes Myntens Værdi i nær

Overensstemmelse med de engelske Sterlinge, og selve den

gjængse Benævnelse »Engelsk« eller »Sterling« viser, at der

paa den Tid har været Stemning i Danmark for en Tilslut-

ning til England og en Stræben efter at frigjøre sig fra den

tydske Indflydelse.

Den tidligere Misfornøielse i Tydskland med de danske

Udmyntninger blev ikke formindsket herved, og Hansestæderne

søgte saavidt muligt at lægge den nye danske Mynt Hindringer

iveien ved allerede 1406 at sætte dens Værdi til kun

to Pfennige. I Hanserecessen af 31te Marts 1406 *) omtales

saaledes: »— dat densche geldt holt x Lod, vppe de mark

scrodet V ^) mark ii schill., so is de lubesche mark (danske

Penninge) nicht beter den xii schill., de halve labesche mark

vi schill., de
iiij lubesche schill. iij schill., de penningh^)

1) Liibeck. Urk. V. 140. — Grautoff. Schr. III. 193.

^) 4^8 Mk. Den trykte Text har x mark, hvilket er en Mis-

forstaaelse. Cfr. Holmboe's Fortale til Schive, Norges Mynter.
119.

^) Penning kan her kun forstaaes som det enkelte Myntstykke.
Lignende Udtryk findes andetsteds: Desse Munt vnde pen-
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ii peiininghe
— «. Denne Værdiansættelse var imidlertid for

lav, og Dronning Margrethe har derfor sikkert været betænkt

paa at træffe særlige Foranstaltninger, for at den nye danske

Mynt kunde trænge igjennem, hvilket bedst kunde ske ved at

hæmme Brugen af den fremmede Mynt. I en Skrivelse fra

Hansestæderne til de preussiske Stæder Aar 1408 omtales,

at Margrethe vil forbyde Anvendelsen af al Slags tydsk Mynt i

Skaane^), hvilket Forbud nødvendigvis vilde faa en væsentlig

Indflydelse paa Forholdet, da Hovedpunktet for Danmarks

Handel endnu paa den Tid laa i Skaane, hvorfra den tydske Mynt

navnlig gjennem Skanør og Falsterbo tilførtes Riget. Lybek,

Hamborg, Wismar og Lyneborg vedtoge imidlertid det følgende

Aar, 1410, fremdeles at sætte den danske Sterlings Værdi

til to Pfennige og ikke til tre — »densch geld dat stucke

to II den«''*); men der foreligger adskillige Beviser for, at

denne lave Beregning ikke er blevet gjennemført herhjemme,

og for at den danske Sterling i Almindelighed er blevet regnet

til en- Værdi af tre Penninge^). Sterlingen synes ikke at

være undergaaet nogen synderlig Forandring i Værdi, og

ning schal heten en Sosling. Kbhvn.s V. S. Skr. IX. 703. —
Enen penningh van veer penninghen, unde enen penningh
van enen penninghe. Grautoff, Schr. III. 184.

^) »dat se uppe Schone alierleie Dudesche munte vorbeden wil»

und ånders ven gelt dar gan schal, sunder ere gelt, dat se

sulven slan let.« Bunge, Liv-, Esth- u. Curl. Urk. IV. 615.

2) Liibeck. Urk. V. 377. Grautoff, Schr. III, 201.

^) 1407. Een Ængilsk eller thre smaa pænningae, som j Landet

tha gangæ. Petersen og Molbech. Dipl. 319. — 1411. 60 Mark

Penninge i tydske, gotniske og » sælændzkom, ænghliskom«,
3 hvide tydske Penninge for 1 Øre, fire gotniske for 1 Øre og
fire »ænghliska« for 1 Øre. Silfverstolpe, Svenskt Dipl. II. 434.

— 1429. 24 mr. arg. in bonis argenteis Nestwediensium Sterlingis,

ita qvod qvilibet Sterlingus tres argenteos Lybicenses æqvipara-
tur et ponderatur. Langebek, Dipl

— 1423. 50 Mk. Lybicenses
in albis sterlingis, bonis et ita legalibus et dativis, sicut fuerunt

albi sterling! antiqvam cuprei sterling! moderni cudebahtur

computando IV sterl. pro I sol. Lub. (12 Pfennige; altsaa

1 Sterl. = 3 Pfen.). Bartholin, Manusc. V. 105. Univ. Bibi.
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tiltrods for Hansestædernes Modstand^) blev den en i høi

Grad brugt Mynt, som gav Landets Myntvæsen en vis

Fasthed. Udmyntningerne fortsattes i mange Aar, og der

blev i Tidens Løb sat betydelige Summer af den i Omløb,

som holdt sig vedvarende i Brug blandt Folket, længe efter

at Myntstederne i Lund og Næstved vare nedlagte. Ved

Dronning Philippas Myntforening med de fire Hansestæder

Aar 1424 blev den danske Mynt, »de to ver penninghen

vorkundiget sint«, nedsat til en Værdi af to Penninge. Med

denne Firepenning menes sikkert Sterlingen, da der i Akt-

stykket ikke omtales anden større dansk Mynt. Nedsættelsen

af dens Værdi har dog kun været foreløbig af Hensyn til

den nye Mynt. Hvor godt Sterlingen har været anset, fremgaar

af Karl Knudsens Myntforordning for Sverige Aar 1453^),

hvor en dansk Hvid og en gammel (dansk) Engelsk hver

regnes til tre Penninge, medens en ny dansk Engelsk kun

sættes til to Penninge. I Aaret 1456^) bestemmes en Sum
af 100 lødige Mark i gode »Nestweder« eller 250 Rhinske

Gylden for »forne 100 lødig Mark nestwitz engelske, om

de engelske ei findes kunde«. Endnu 1477 fastsættes 100

lødige Mark i »hviide Nestweder Engelsk«'*).

Ved en foretagen Prøve var en Sterling fra Næstved

9 Lod 12 Vg Gren lødig og en Sterling fra Lund 8 Lod

13 Gren lødige). Denne Forskjel i Gehalt er dog muligvis

^) J Aarene 1411 og 1418 sætte Hansestæderne fremdeles den

danske Sterlings Værdi til kun 2 Pfennige. Grautoff, Schr.

III. 205. 209.

^) Brenner. Thesaurus nummorum Sveo-Goth. 33.

8) Voss. Exe. Ny kgl. Saml 4*°. 804 d. Kgl. Bibi.

*) Knudsen. Dipl. Christierni I. 331. Endvidere kan anføres:

1462. 50 lødig Mark i Nestwed Engelske. Matzen, Panteret.

134. — 1470. 8 lødige Mark i sjællandske Penge. Friis Ed-
vardsen. Skjelskør. 62.

^) Af Rr. Mynt-Guardein S. Groth er der foretaget Prøver af Ster-

lingens og endel af de her omtalte, mere almindelige Mynters
Lødighed; Resultaterne findes anførte ved disse Mynter. Det
maa bemærkes , at ved Smaamynt af saa ringe Gehalt har
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tilfældig. Ifølge samtidige Opgivelser regnedes Sterlingen at

være 9^/4—10-lødig^).

Sterlingen findes meget hyppig. I størst Antal, 3750

Stk., er den fremkommet i Svendborg Fund (1885), som

indeholdt flere ukjendte Variationer, deriblandt den med

Kongens Navn paa Advers og Revers. Stjernen i Omskriften

viser, at denne er udmyntet i Næstved; Udmyntningerne fra

Lund have en Rose, et Kløverblad eller et Kors i Om-
skriften. I den kgl. Mynt- og Medaille-Samling findes i

Guld en Piéd-fort af Sterlingen fra Lund; den veier 9,6 Gram

og har fra ældre Tid tilhørt Samlingen, uden at der vides

Noget om dens Fremkomst 2).

Som foran omtalt, forestodes utvivlsomt Udmyntnin-

gerne saavel i Lund som i Næstved af Mester -Gherith van

Ghossen; han nævnes 1413 som Myntmester i Lund^).

Fig. 10.

Penning. V. 0,25
—0,3o Gr.

Brakteat med en Krone, i hvis Runding forneden stundom er anbragt

en lille Streg. Straalerand med 17—28 Straaler.

Meelløse 35. Aakjær 1. Korsør 30. Horsens 1.

det vist sig, at Sølvet og Kobberet ikke lade sig blande

nøiagtig efter det bestemte Forhold i de enkelte Stykker,
saaledes at to Mynter af samme Sølvsmeltning ofte vise

nogen Forskjel i Lødighed.

1) GrautojQF, Schr. III. 193. 196.

^) Dette Guldstykke omtales ikke i Joh. Laurenzens: Museum

regium 1710, men findes beskrevet og afbildet 1765 i Kbhvns
V. S. Skr. IX. 635.

^) Langebek, Dipl.
— 1405 omtales den Gaard i Lund, »in

qva Henricus Hermensson, monetarius, dudum habitavit. « Sstds.
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I Aaret 1407^) omtales: »een Ængilsk eller thre smaa

pænningæ, som j landet tha gangæ«. Der siges Intet om,

hvorvidt disse i Landet gjængse Penninge ere danske, og Ud-

trykket kan saaledes godt gjælde tydske. Der forekommer

imidlertid i vore Fund fra denne Tid (Meelløse F., Aakjær

F.) en dansk Mynt, som det ogsaa kan gjælde, nemlig den

almindelige Brakteat med Kronen (Fig. 10). Det fremgaar af

Fundene, at Sterlingene og Krone-Brakteaterne have været

samtidige, og det viser sig, at disse hule Penninge ligesom

Sterlingene ere blevne udmyntede gjennem en længere Aar-

række. Ved Myntoverenskomsten mellem Dronning Philippa

og de fire Hansestæder 1424^) da Brakteatens Værdi ned-

sættes til det Halve, omtales den nemlig som gangbar Mynt
endnu paa den Tid: »Item de holen penninghe de nv in

Dennemarken synt, dar de Krone vppe steit, der scholt

gåen vnde gelden tew vor enen«. Krone-Brakteaterne maa

være blevne udmyntede i store Summer, da de findes meget

almindelig. Det er ikke oplyst, hvorvidt Udmyntningen af

dem er sket i Næstved eller i Lund, eller om de ligesom

Sterlingene ere udmyntede begge Steder; Mærket forneden

i Kronen skal maaske betegne et bestemt Myntsted. Krone-

Brakteater af forholdsvis god Gehalt ere kun 3 Lod 10 Gren

lødige. De ere saaledes kun af ringe Værdi, men vise sig

iøvrigt at være af meget forskjellig Gehalt; nogle, som

ifølge deres hele Udseende ikke kunne ansees for falske,

ere endog af næsten rent Kobber.

Det er omtalt foran, at Brakteaten med et modvendt,

kronet Hoved forhen urigtig henførtes til Dronning Margrethe,

medens den i Virkeligheden hører hjemme i Lybek^) og

allerede forekommer i vore Fund fra 1340—1350. Det frem-

gaar af en Undersøgelse af Fundene, at det ligeledes er feil-

1) Petersen og Molbech, Dipl. 319.

2) Kbhvns V. S. Skr. IX. 704.

^) Numism. sfragist. Anzeiger. 1880. 35.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist 1886 12
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agtigt at regne Brakteaterne med e og L blandt Erik af Pom-

merns danske Mynter. De forekomme ikke en eneste Gang
i vore danske Fund, kun en enkelt Gang i de skaanske, men

derimod ret jevnlig i de svenske. De maa saaledes henføres

til Kong Eriks svenske Mynter.

Fig. 11. 12.

13. 14.

Penning af Kobber. V. 1,10
—

1,86 Gr.

Adv. Indenfor Omskriften et kronet 6. Rev. Indenfor Omskriften et

Kors. Paa Mynterne fra Næstved findes et Kløverblad og fra Randers en

Ring i 4de Vinkel.

X in mmm x doari

X in mmim x mmi
X in noflRin . ..m
• in e = Domi

X in X n Domi

'h ^onera : Lvnoens

® Honra « Lvnoens

4- in Homine • Domin

Kløverbladet stundom i 3. Vinkel.

-h in Horøine • Domini

-i- in Homine • Domin

Kløverbladet stundom i 1. Vinkel.

Lund.
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Adv. -J- flRoneis ^ nesTwe

Adv. 4- flRoneis « ResTW

Adv. -h moneis = nesTW

Adv. 'h iponera o neswe

Adv. -^moneiT ntcowe

Rev. i- in HOflfiine « DOfBI

Rev. -f- in HOflRine Domi

Rev. -^ in HO^nine • Dom

Rev. -^ in HOfwne • Doaiin

Rev. -MOflRine Domine

Uden Kløverblad.

Ølstykke 203. (Fra Lund og Næstved.)

Odense.

Adv. o flftoneijs • ODense

Adv. . mOnGTS » OTTOIS

Adv. • monera OTTon

Adv. ' « ' monera o ottis

Rev. X in nofwne x Doaa

Rev. X in nomine x Domi

Rev. X in nomine x Domi

Rev. X in nomine x Domi

Randers.

Adv. X moneis ' RsnDeR Rev. 4- in nomine » Doæi

Under Margrethes dygtige Regjering havde Danmark

omsider opnaaet at faa sit Myntvæsen bragt til et saadant

Standpunkt, at det kunde tilfredsstille Befolkningens Krav, og

Udmyntningerne af danske Sterlinge og hule Penninge fort-

sattes uden Forandring længe efter hendes Død i Aaret 1412.

Ved Kong Eriks paafølgende slette Regjeringsførelse og

navnlig paa Grund af de betydelige Udgifter, som paaførtes

Riget ved hans mangeaarige Stridigheder med de slesvigske

Hertuger, bragtes efterhaanden Finantserne i Forfald, og

istedetfor at søge ved Sparsommelighed at bringe dem paa
Fode igjen, greb han til det gamle, for Riget saa for-

dærvelige Middel, at slaa slet Mynt. Materialet hertil

fik han uden stor Bekostning fra Sverige, hvor det rige

Kobberværk i Falun Aar 1396^) var overdraget Kongen. I

^) Item ere wi saa offuer eens vorden, at Kobberbierget skal

alt høre til Kongen oc Kronen vden tu par Beige, som Bispen
aff Vesteraas der nu paa haffuer, Oc det Her Boe Jenssøn,

oc hans Søn Her Knud Boessøn, eller Steen Boessøn der i

12*
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Klagen over Kongen siges ^), at han lod slaa Kobbermynt,

skjøndt Riget havde en god 9-lødig Mynt; den har saaledes

utvivlsomt afløst Sterlingen. Vistnok fra Aaret 1422 lod

han foretage store Udmyntninger af Kobbermynt i Rigets

forskjellige Landsdele, nemlig ikke blot i Lund og Næstved,

men ogsaa i Odense og Randers, hvor der fordum havde

været Myntsteder. Navnlig i de to første Byer maa der

være udmyntet en betydelig Masse Kobberpenge, da de

forekomme meget almindelig, tiltrods for Metallets mindre

gode Holdbarhed. Kong Eriks Kobbermynter vare fra alle fire

Stæder af samme Typ, kun forskjellige ved deres Myntsteders

Navne og ved et Par smaa Mærker i Korset, et Kløverblad for

Næstved og en Ring for Randers. Mynten har utvivlsomt

skullet gjælde en Penning, og naar den 1423^), altsaa sam-

tidig, benævnes en Kobbersterling, da kan dette kun være

begrundet i Størrelsen og i den med Sterlingen fælles Revers-

Typ. Men Kobberpenningen havde langtfra en Pennings
Værdi efter Sølvets daværende høie Pris, og dens Frem-

komst maatte derfor vække stor Modstand ikke blot herhjemme,

men ogsaa i Udlandet, hvor navnlig Hansestædernes Inter-

esser bleve stærkt berørte. Den danske Regjering søgte

imidlertid at berolige Stemningen ved Løfte om, at Kobber-

mynten allerede til Pintse 1423 skulde sættes ud af Kurs*).

I Danmark var Uvillien mod Kongen i Anledning af den

nye Mynt saa stor, at der endog i Aaret 1425*) udspredtes

haflfde, det er vnder Kronen met Low kommen, saa at ingen

eyer i forneflFnde Kobberbierg, vden Kronen oc Bispen, som
før er sagt. Hvitfeldt, I. 602.

1) Hvitfeldt, I. 823.

^) 500 mr. Lubic. in albis sterlingis bonis et ita legahbus et

dativis, sicut fuerunt albi sterlingi, anteqvam cuprei steriingi

moderni cudebantur. Bartholins Manusc. V. 105. Univ. Bibi.

*) ^/i 1423 »und de copperpenning schal in den vorscr. riken

gåen bette to pinxten vorgescr.« Bunge, Liv-, Esth- u.

Curl. Urk. V. 958.

*) Sparguntur etiam in regem Ericum famosi libelli ob monetæ

diminutionem, nam cupream cudere c5pit. Se. R. D. I. 326.
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Smædeskrifter, hvori Myntens Forringelse blev Gjenstand

for Omtale. Ogsaa i samtidige Pengeordninger spores snart

den store Utilfredshed med Kobbermynten. 1423^) angives

saaledes en Sum af 500Mk. lybsk i hvide Sterlinge, gode, lovlige

og gangbare, saaledes som de hvide Sterlinge vare, forinden

de nye Kobbersterlinge sloges. Endnu mange Aar derefter,

Aar 1438^), fastsætter man, at Betaling skal ske i »XXlodiic

mare gewæ penninge oc genge, meth hwilkyæ Kiøpman ma
fwlt gøræ annæn kyopmann ii Syæland, wndæntagnæ kober-

penninge, vm thee wordæ gienssæ«. Og endnu senere,

Aar 1449^), bestemmes med Hensyn til en Betaling, at

1 Rhinsk Gylden skal regnes til 24 Skilling gode Sølvpenge,

»om nogher Kobermynt eller annen argere Mynt j Siæland

genge word eflfther thennæ tiid. « En samtidig tydsk Historie-

skriver meddeler^), at Kong Erik lod slaa en ny Mynt, af

fuldt Kobber, og befalede, at alle under Straf af Eiendoms

Fortabelse skulde indgive deres Penge til Vexellererne og

Myntmestrene og modtage den nye Mynt, som ved Kjøb og

Salg skulde være den eneste, der maatte benyttes. For de

Guld- og Sølvpenge, som bleve vexlede, modtoges altsaa

kun Kobber, hvorved Kongen, Vexellererne og Myntmestrene
bleve berigede, men de andre gjordes fattige. Kjøbmændene,
som navnlig vilde lide Tab, holdt da deres Varer tilbage

og søgte kun at gjøre Byttehandeler.
—

Endelig fremføres

Myntens Forringelse blandt Klagepunkterne mod Kong Erik

Aar 1439^): »Item, haffde wi her vdi Danmarck en god

redelig Mynt , saa veygen Kaaber (Mark) holt 9 lod

Sølff^) , huilcken Mynt Riget oc huer mand i Riget nyttig

1) Se Note 2) Pag. 170.

2) Langebek, Dipl.
—

^) Sammesteds.

*) Chronicon Herm. Corneri. Frankf. 1743. Her angives Kobber-

mynten at være slaaet Aar 1425. Cfr. Kbhvns V. S. Skr.

IX. 696.

5) Hvitfeldt. I. 823.

^) Hvitfeldt skriver (4*° 639): »veygen Kaaber««, hvilket er me-

ningsløst ; her skal utvivlsomt læses : » veygen Mark « .
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oc bistandig vaar. Item alle de lod hånd sla en paa

Kaabermynt, som for fulde skulle tagis, lige ved den for-

neffndé gode Mynt, oc det gjorde hånd vden all Rigens

Raads Vilie oc Fuldbyrd, aff huilcket Riget oc Rigens Ind-

byggere, vdi en forderffuelig Skade kommen ere, saa at

hånd seent stander til at foruinde«.

Efter Kobberudmyntningens Standsning ere sandsynligvis

Myntstederne i Odense og Randers blevne nedlagte. Mynt-

gaarden i Odense solgtes i Kong Eriks Tid af Byens Borg-
mester og Raad til Hr. Claus Rønnow^). Senere overdroges

Myntgaarden til Hr. Steen Basse og skjænkedes Aar 1448^)
af Dronning Dorothea til Hr. Eggert Frille. En Gade i

Odense kaldes endnu Myntergade.

Kobberpenningen er den sidste kj endte Mynt, som slaaes

i Næstved; herfra overflyttes senere den sjællandske Udmynt-

ning til Gurre Slot. Myntgaarden i Næstved er fremdeles i

Roskilde Bispesædes Besiddelse indtil Aar 1455^), da

»Mynttrægarden i Nestuet fran porten oc tiil aen« afhændes

til Skovkloster. I Klostrets Gavebog, hvor dette omtales,

anføres endvidere^): »Myntræ garden finghe wii aff Dom-
kirken i Roskilde« og »Jep Pariis tik myntre garden aff oss

tiil maglag«. Dette Magelæg skete Aar 1476^).

*) 1462 erklærede Kongen Salget for ugyldigt. Langebek, Dipl.
Cfr. Danske Mag. 1 R. III. 325.

2) Vedel Simonsen, Odense. I. 2 H. 137.

^) Script. R. D. IV. 346. Aarstallet anføres her urigtigt som

135.5.

*) Sammest. 378.

^) Sammest. 398. Closter fik tiil mageskiffte aff Jep Pariis een

gård i Kalkerop, giuer III. pund byg, I. skill. gr., eet feedt

swyn, I. lam, I. gaas, II. høns. Item een gård ibid. giuer
I. pund byg, VI. grot, oc han fik igen aff oss mynttre garden
i Nestuet. MCDLXXVI.
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Fig. 16.
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Halvskilling eller Søsling. Sexpenning. V. l,2o Gr.

Adv. Indenfor Omskriften de tre danske Løver i et Skjold. Rev. Inden-

for Omskriften 6 lagt over et Kors.

Adv. * eRIG' « DI' • CoRI' - R6X : D : S

Adv. * eRIG' o DI' o 6Rr - RGX : D : S

Adv. *eRiG' : DI' : græ : rgx : d , s

Adv. *eRio' : DI' : gra' : rgx : d : s

n
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slaa Mynt af en bestemt, fælles Værdi. Aktstykket er tidligere

aftrykt^); Originalen findes i Universitets-Bibliotheket^).

Af Indholdet skal anføres: »dat Wy Koninghinne Phy-

lippa, van sodaner macht vnde beuelynghe weghen, alse vns

vnse alderleueste gnedighe Here, in sinem affwesende, de

Ryke vnde Land beuolen heft, vnde na rade vnde vulborde

der Redere vnser Ryke« ere komne overens med Borger-

mestre og Raad i Stæderne Lybek, Hamborg, Lyneborg og

Wismar »vmme enen pennygh vnde munte to hope to slande,

vnde to holdende, de ghenge vnde gheue wesen schal beyde

in den Ryken«.
»Desse Munt vnde penning schal heten en Sosling, vnde

de schal gelden der Lutteken penninge sosse, de me nu slande

wert, vnde de wegen mark der soslinge scal holden eluen

loht, vnde en quentyn, an Suluere, vnde dar schal man vp

scroden twe vnde vertegheste haluen worp, er it wit wert,

vnde alse it wit is, so schal it holden twe vnde vertygh

worpe. Desses schal wesen IIII soslinghe vor den worp,

vnde dessen penningh schal men ghelik orden vnde scroden,

vnde Munter schal hebben to remedie III Grenen, vnder

ofte bouen, doch der mit willen nicht to brukende, also

scal id de Munter slåen vnde holden vp den Ketel.

Item so wille wy hir by slåen laten enen holen lube-

schen penning, to der noet vmme behoues willen vnde sche-

dynghe der lude vnde menheyde, vnde vorder nycht. De

penning schal holden souen Loet vnde I Qventyn, to re-

medie III Grenen vnder ofte bouen, doch mit willen des

nicht to brukende, alse vorscreuen steit. Dessen penning

schal med scroden vppe de Mark gheweghen verde halue

mark Lubesch vnde wan id wit is, so schal id holden

iiij Mark vnde twe Schillynghe. Dessen vorscreuenen pen-

ning schal de Munter ok slan vppe den Ketel.

Item de pennynghe de airede gheschlagen synt in deme

1) Kbhvns V. S. Skr. IX. 703.

2) Arne Magn. Saml. Dipl. dan. in gen. Fase. II. Nr. 17.
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Rike to Dennemarken, de to ver penninghen vorkundighet

sint, der schal dat stuke gelden der holen penninghe twe, de

no slaghen scholen werden, vnde de Aboschen des ghelik.

Item de holen penninghe, de nv in Dennemarken synt,

dar de Krone vppe steit, der scholt gåen vnde gelden tew

vor enen.

Item de Gotenschen also, de me nocht to der tiid sleit,

vnde de nv gåen, de scholen gelden ghelik, dren holen pen-

ning, dar de Krone vppe steit. —
Item desse nygge penning vnde munte, de me nv slande

wert in Dennemarken, alse vorscreuen is, des schal de sos-

ling hebben to teken dre Lebaren vppe der enen syde, vnde

en Cruse vnde en ee vppe der anderen syde, mit namen,

alse dar to hort, vnde de holen penning enen Lebaren«.

Tideman Steen og Hinrich van Haren vare mødte paa

Stædernes Vegne og afsluttede Overenskomsten »to Kopen-
hauen na Godes bort Dusent ver hundert in deme ver vnde

twynteghesten jare des Sundaghes vor Sante Dionysius daghe

des hilligen mertelers«.

Ved denne Overenskomst bestemmes altsaa, at der skal

slaaes en saakaldet Søsling til Værdi af 6 lybske Pfennige

og af 11^/4-lødigt Sølv, og at der paa den veiede Mark eller

Brutto-Marken skal gaa 168 Stykker. Søslingen var saa-

ledes af bedre Gehalt end Sterlingen, der regnedes for at

være omtrent 10-lødig^). Med Hensyn til Myntens Udseende

(Fig. 16), beskrives den tilstrækkelig klart : Tre Lebarder paa
den ene Side og et Kors, lagt over et e, paa den anden.

Dernæst bestemmes, at en hul Penning med en Lebard som

Mærke, (Fig. 17), skal udmyntes af 7 ^/4-lødigt Sølv, og at

Brutto-Marken skal give 3 Mk. 10 Skilling eller 696 Penninge-

Stykker.

Saavidt vides, er Søslingen kun blevet udmyntet i Lund,

hvorimod Huul-Penningen muligvis tillige er blevet udmyntet

1) Grautoff, Schr. III. 193. 196.
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i Næstved. Det paa nogle Mynter under Lebarden anbragte

Kløverblad kan nemlig antages for at være et Mærke for

Næstved, saaledes som det er det paa Kobberpenningen.

»Dronning Pliilippas Mynt«, som Søslingen i Alminde-

lighed benævnes, omtales ikke i noget senere Aktstykke.

Den forekommer kun meget sjelden^), og i Aaret 1765^)

udtales der endog Tvivl om, hvorvidt den overhovedet nogen-

sinde er blevet udmyntet. Blandt det ringe Antal Exem-

plarer, som kj endes, findes dog nogle forskjellige Variationer,

hvoraf det tør antages, at Udmyntningen af den ikke har

havt saa ringe Omfang. Det er høist sandsynligt, at den

paa Grund af sin mere end almindelig gode Gehalt snart er

sat ud af Kurs og indsmeltet af Kronen.

Fig. 18-19.

Gros. Nipenning. V, l,5o—1,

Adv. Indenfor Omskriften en Krone. Rev. 6, lagt over Midten af et

stort Kors, som deler Omskriften.

Lund.

Adv.
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Gurre.

Adv. *eRICVS

Adv. * eRICVS

Adv. * eRICVS

Adv. * eRICVS

Adv. * eRICVS

Adv. * eRICVS

Adv. * eRIC

Adv. * eRICVS

Adv. * eRICVS

* eRICVS

* eRICVS

* eRICVS

* eRICVS

* eRICVS

Adv. * eRICVS

Adv. *,eRICVS

Adv. »eRICVS

Adv. * eRICVS

Adv

Adv

Adv

Adv

Adv

DI o GRÆ

Dl o CrRA

DI CoRil

DI • GRS

DI • 6R1

DI • 6RI

DI" : 6Ra'

DI CRS •

DI . GR5 =

DI o (cRÆ =

DI • (pRS •

DI ' CrRS =

DI o CRS

. . GRÆ :

DI : €RS :

DI : crRA :

DI GRa

Dl o GR5 »

Rex
' RGX

Rex

Rex

Rex

I....

:Rex
' Rex
= Rex

Rex

. Rex

-' Rex

Rex

:Rex

Rex

Rex

Rex

Rex

Adv. * eRICVS • DI . GRI « ReX

Adv. * eRICVS • DI 6R3: RCX DSR

Adv. * eRICVS o Dl ^ GRI » RGX « D S » R

Adv. * eRICVS • Dl o GRÆ ^ RGX

Adv. eRICVS

Adv. eRICVS

Adv. eRICVS

Adv. eRICVS

Hals 21.

DI GRS • Rex

DI GRa: Rex

DI GRI • Rex

DI ' GRTt • Rex

Vesterby 7.

DS« Rev. HOPejTrT 05|STRI G|ORGe

DSP Rev. HOnejTS C5|STRI GjORGC

DSR Rev. HOnelTS CSISTRI GjORGe

•DSR Rev. HOnelTÆ CÆ|STRI GjORGfi

DSR Rev. HORCITÆ GS|STRI GjORGC

DSR Rev. ^OR|eTS OjaSTR I GORG

o D : S : R Rev. /lOneiTs : caisir : giorgg

• D • s » R Rev. (RORCjTI CSSITRI G|ORGG
« D » S R « Rev. mOReITS»OaL!STRIo|GORGe

»DSR Rev. mORCra OS|STRI G|ORGG
o D o S o R Rev. (»OHejTI CSS,TRI»G|ORGG
» D o S > R Rev. røORGlTZC CSS TRIGjORGe.

DSR Rev. monejTÆ Ca:|STRI G|ORGe

: D : S : R Rev. mO0G|TS CI|STRIj GORGG

R Rev. ttlORClTÆ : CS|STRI. GORGG

R Rev. flftORClTÆ CaiSTRIGlORGC
R Rev. HORGjTI CSjSTRI jGORGG

R Rev. YiOmTK GajSTRIoGjORGG

Omskriften begynder forneden.

Rev. HORGjTS Ga|STRI G ORGG

Som foregaaende.

Rev. HORG|TS CSlSTRIoGjORGG

Som foregaaende.

Rev. HORelTÆ 02[ STRI GjORGG-

Som foregaaende.

Rev. mORG|ra ca|STRI GORGG

Som foregaaende.

D c S o R ^ Rev. HORG|TÆ •
CSj STRI |GORGG

DSR Rev. HORGlTS OS|STRI G|ORGG

DSR Rev. HOnejra CSiSTRI G|ORGG

D = S « R • Rev. <»ORC|Ta:oeS|STRI'G|ORGG

Korsør 46.

D : s

D : s

D s

D c s

DSR

DSR

Mod Slutningen af sin Regjering greb Erik af Pom-

mern endnu engang vilkaarlig ind paa Myntvæsenets Om-

raade og skaffede sig paa Befolkningens Bekostning en Ind-
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tægt gjennem Myntens Forringelse. Dels paa Mynten i

Lund, dels paa Gurre Slot, hvortil Myntstedet i Sjælland

blev henflyttet fra Næstved, lod han foretage store Udmynt-

ninger af de saakaldte Grosser, som nærmest skulde svare

til de franske Gros Tournois eller Tournoser. Ligesom disse

skulde den nye Mynt gjælde 9 Penninge eller 3 Sterlinge;

men den var af saa ringe Gehalt, kun 3 Lod 10 Gren lødig,

at den i Virkeligheden langtfra var saameget værd^). Iblandt

Klagepunkterne over Erik af Pommern nævnes ogsaa denne

Mynt, lige efter Kobbermynten fra 1422: »— Det samme

giorde hånd oc met de Grosser, som her nu ere genge vdi

Riget, thi at hånd dem haardeligen bød, at tage oc giffue,

huer stycke for 9 Lybske, huilcket som whørligt vaar, at

giøre met fattige tro Vndersaatte oc vnderdanige Tienere«.

— Aar 1428 omtales »Erik mynteris gård« i Lund 2).

Udmyntningerne i Lund og Gurre (Fig. 18—19) ere af

samme Typ og kun forskjellige ved Stedbetegnelsen. Mynterne
fra Gurre ere de almindeligste, og der findes en langt større

Mængde Variationer herfra end fra Lund, hvilket viser, at

Udmyntningen paa Gurre har været den betydeligste. Grosserne

ere Erik af Pommerns sidste Mynter^). Der siges ud-

trykkelig i Klagen over ham Aar 1439, at de »nu« ere

gjængse i Riget; men fra hvilket Tidspunkt Udmyntningen

paabegyndtes, findes ikke nævnt, og fra samtidige Penge-

angivelser kan ingen Oplysning hentes. Kong Eriks Virk-

somhed som Myntherre stemmer med hans hele Regjerings-

førelse efter Margrethes Død; den er stemplet af Vilkaarlig-

hed og Mangel paa Fasthed og faar en uheldig Afslutning.

*) Holmboe antager, at MynteD skulde gjælde 4 Penninge. H.'s

Fortale til Schive: Norske Mynter. 122.

^) Langebek, Dipl.

^) Ifølge Sagnet skal Erik af Pommern, efter at være forjaget
fra Danmark, have slaaet Mynt paa Gulland. Der kjendes

dog ingen Mynt, hvortil dette Sagn kan henføres.
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Christopher af Bayern. 1439—1448.

Under Kong Christopher indførtes den væsentlige For-

andring paa Myntvæsenets Omraade, at de sjællandske Ud-

myntninger standsedes, og at Myntstedet i Lund nedlagdes.

Her i Ærkebiskoppernes gamle Stad var Nordens første

Mynt blevet slaaet, og Udmyntningen havde her, med Und-

tagelse af en kort Afbrydelse under Kong Oluf og Mar-

grethe, gaaet sin rolige Gang i mere end fire Aarhundreder.

I Tidens Løb havde Lund imidlertid mistet sin tidligere

Betydning, og da Ærkebiskoppen ikke længere som fordum

havde Part i Udmyntningen, var det ganske naturligt, at

der toges Hensyn til, hvad Handelsforholdene og Penge-

omsætningen fordrede. Fra Lund overflyttedes derfor Mynten
til den opblomstrende By Malmø, som efterhaanden havde

hævet sig til en betydelig Handelsplads og ganske stillet

de tidligere Hovedpunkter for den danske Handel, Skanør

og Falsterbo, i Skygge. Malmø var herefter i en lang

Aarrække Rigets eneste Myntsted^); først under Kong Hans

gjenoptoges den sjællandske Udmyntning, da Mynten i

Kjøbenhavn oprettedes. Myntgaarden i Lund mageskiftedes

fra Kronen i Aaret 1458. Cfr. Pag. 188.

Fig. 20.

Sterling. Trepenning. V. 0,76 Gr.

Adv. Indenfor Omskriften en Krone. Rev. Indenfor Omskriften et Kors,

som oftest med et Kløverblad i første Vinkel.

Adv. ® GRISTO' ® Rex* ®
'

D' * H' Rev. ® MORGTa: ® MILMOI"

Adv. * ORISTOFeR' RGX > D5G' Rev. • ^OReTS * røLTIOienSI

Adv. « ORISTORelVReX • D5G Rev. • /[ORGTS .... 7I0I6RS

Horsens 1.

^) I Kong Christophers Ribe Byret 1443 omtales Myntmestrene ;

men dette er kun svarende til Erik Glippings Riber Ret.
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Christopher af Bayerns Sterling (Fig. 20) er af samme

Typ som Kong Eriks Sterlinge, der vedblivende vare de

mest benyttede danske Penge. Den synes dog at have

været af noget ringere Værdi end disse og er langt tar-

veligere fra Udførelsens Side. I Karl Knudsens Myntfor-

ordning 1453^) regnes den kun til 2 Penninge, medens de

ældre Sterlinge og Christophers Korshvid regnes til 3.

Mynten er sjelden og er kun forekommet i et enkelt Fund

(Horsens F.). Kløverbladet i Korsvinklen maa antages at

være Mærke for bestemte Udmyntninger; det findes ogsaa

paa flere af Christophers Skillinger.

Fig. 21.

Skilling. Tolvpenning. V. 2,4o Gr.

Adv. Indenfor Omskriften et forneden afrundet Skjold, hvori tre kronede

Lebarder. Rev. Indenfor Omskriften det bayerske, forneden afrundede

Vaabenskjold. Over Skjoldene, navnlig paa Reversen, findes ofte Mærker,

Kløverblad, Kors eller tre Kugler.

Adv. : CRISTOFeR' D' 6' ReX' DaCI6 Rev. ^ CoLORII • IR eXSGLSIS ^ DeO*

*
URISTOFeR' DC Rex • DSGie Rev. ^ (sLORIÆ x in x eXSeLSIS X Deo

* over Skjoldet.

Rev. ^ (cLORH ^ m eXSeLSlS ^ D£0&

Adv.

Adv. 5 CRISTOFGR'xD'xG'xReXxDSCle*

Adv. ^ CRISTOFeR'xD' (c'xReXxDSGie

Adv. ^ CRIST0F6R'xD' G'xRGXxDMie

Adv. ^ ORISTOFeR' • D' 6' • ReX* DSCle

Adv. J ORISTOFeR'xD' 6'xReXxDMle

Rev. ^ 6L0RIS x in x GXSeLSIS ^ DeO

<& over Skjoldet.

Rev. ^ GLORiÆ in ^ exseLsis ^ Deo

Rev. $ (sLORis x m x exseLis ^ Deo

•.• over Skjoldet.

Rev. ^ GLORK x in x exseLis ^ Deo
••

over Skjoldet.

^) Brenner, Thesaurus Numism. Sveo-Goth. 33.
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Adv. ^ CRISTOFeR' x D' 6' ^ ReXxDSOI Rev. ^ GLORia: x IH x eXSGLIS x 060

•.• over Skjoldet.

Adv. ^ CRISTOFeR' x D' Cc' ^ ReXxDSCll Rev. J GLORIil ^ in ^ 6XSGLSIS ^ DeO

Adv. ^ CRISTOFeR' D' 6' x ReXxDieie Rev. : GLORIÆ - III » eXSCLSlS « DGO

X over Skjoldene paa Adv. og Rev.

Adv. ^ CRISTOFeR' D' 6' * ReXxDSCle Rev. : CLORIS - IH « exseLsis • Deo.

X over Skjoldet.

Adv. CRISTOFeR' x D'xCo' x ReXxDICle Rev. J (BLORIS ^^ IR ^ eXSeLSIS ^ DeO

* over Skjoldene paa Adv. og Rev.

Adv. ^ CRISTOFeR' ^ D' 6'
>< RCXxDaOI Rev. ^ 6L0RIÆ ^ IR ^ CXSGLSIS ^ DCO

X over Skjoldet.

Horsens 1.

I Aaret 1432 bestemte Hamborg, Lybek, Wismar og

Lyneborg at udmynte hele, 10-lødige Schillinge ^) ; men

først adskillige Aar efter, under Kong Christopher, optog

man en tilsvarende Udmyntning af Skillinger i Danmark.

Denne nye Mynt var den anseligste hidtil i Danmark fremkomne

og skulde gjælde det Dobbelte af Dronning Philippas Søs-

lingjsom dog var af ulige bedre Gehalt end Skillingen^).

I Karl Knudsens Myntforordning sættes Skillingen til en

Værdi af 10 Penninge, lidt lavere end Stædernes Schilling,

som regnes til 11.

Christophers Skilling har imidlertid været en meget

brugelig Mynt, og den holdt sig lang Tid i Omløb; endnu

1459 angives en Sum af »xij rijnske gyllene oc IX lybskæ

mark j hielæ skillingæ som kalles koning Christoffers

skillingæ« ^). Den forekommer kun i et enkelt kjendt Fund

(Horsens F.) , men er ingenlunde nogen sjelden Mynt.

Kløverbladet, Korset og Punkterne over Skjoldene ere sik-

kert Mærker til Adskillelse af de enkelte Udmyntninger.

Myntens tekniske Udførelse er usædvanlig god.

V) Gaedechens, Hamb. Miinz. u. Med. II. 175.

^) Holmboe anslaar Skillingen til at være omtrent 8-lødig,

H.'s Fortale til Schive: Norges Mynter. 129.

^) Langebek, Dipl.
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Fig. 22.

Korshvid. Firepenning. V. 0,97 Gr.

Adv. Indenfor Omskriften et kronet K. Rev. I Midten et Skjold, lagt

over et stort Kors, som deler Omskriften.

Adv.



DANMARKS MYNTVÆSEN 1377— 148i. 183

Foruden Skillingen blev der tillige slaaet en mindre

Mynt til Vs af dennes eller 4 Penninges Værdi. Enkelte

Penninge kjendes derimod ikke fra denne Tid; sandsynligvis

har man benyttet fremmed Smaamynt. De danske Fire-

penninge eller Hvide, hvortil det gamle Navn Witten-Penning

omdannedes, eller Korshvide, som de nu kaldes, blev her-

efter Landets mest gjængse Mynt gjennem et langt Tidsrum,

og Typen vedligeholdtes uden synderlig Forandring under

de følgende Konger i Løbet af et hundrede Aar. Endnu

under Christian III sloges Hvide, som med Undtagelse af

Kongens Navnebogstav ganske lignede Christophers. Navnet

»Hvid« holdt sig langt ned i Tiden; under Christian V
sloges saaledes Aar 1686 en lille, uanselig Mynt med

Betegnelsen »1 Hvid dansk«. Kong Christophers Hvid

er 6-lødig og altsaa af noget ringere Gehalt end Kong
Eriks Sterlinge; den har saaledes været omtrent af samme

Værdi som disse, skjøndt den var udmyntet til at gjælde

en Penning mere. I Karl Knudsens Myntforordning 1453^)

regnes Hviden ligesom den ældre Sterling til 3 Penninge.

Det er ikke muligt at angive noget bestemt Aar, i

hvilket Udmyntningen af Christophers Sterlinge, Skillinger

og Korshvide er paabegyndt. I Aaret 1444^) omtales

første Gang »Hannes Myndel, Kongens Foged og Mynt-
mester i Malmø«. 1446^) og 1449*) omtales atter Hans

Mindel; 1455 nævnes hans Enke, Fru Marine Krompens-
datter 5), som var Stifmoder til Dyderik Myndel.

^) Brenner, Thesaurus numism. Sveo-Goth. 33.

2) Se. K. D. VII. 245.

3) Kolderup-Rosenvinge, Om Pant. Jur. Tidsskr. XXV. 324.

*) Voss, Exe. Ny kgl. Saml. 4to 804 d. Kgl. Bibi.

^) Sønnen kvitterer 1455 for sin Fædrenearv, 150 Mark Lybsk.

Langebek, Dipl.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. 13
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Interregnum.
6. Januar til 28. September 1448.

Fig. 23.

Skilling. V. 2,65 Gr.

Adv. Indenfor Omskriften tre kronede Lebarder i et forneden afrundet

Skjold. Rev. I Midten et Skjold lagt over et stort Kors, som deler

Omskriften.

Adv. i" : Honeia : Recni : Dioie : Rev.

Adv. -b : HoneTs : mmi : Dscie : Rev.

Adv. -i- HOneTS : RGGW : DSOIG : Rev.

Adv. -h HoneTS * mmi * DSCle <§* Rev.

Oevelgønne 1. Horsens 1.

6L0RII3 X in X e|xseLS|i x Deo

cLOAp X in X e|xseLS|i x Deo x

€LORi|Sxin : ejxseLS|i : Deo :

GLORiixin : e|xseLS|i : Deo :

Fig. 24.

Hvid. V. 0,85 Gr.

Adv. Indenfor Omskriften en tilvenstre gaaende, kronet Lebard. Rev.

Midten et Skjold, lagt over et stort Kors, som deler Omskriften.

Adv. * H0V3l . Reel • J)mm Rev.

Adv. <§ nova: • Recni o DMie Rev.

Adv. «nOVS Reeni Dacie Rev.

Adv. <§ nOVS . Recni • Daoie Rev.

Hon|H]rL|HOi|ens

HonHa : |HOi|ens

Hon|HaL{HOiiens

MSjHaLiHoiiens

Medens Riget i Løbet af 9 Maaneder fra Kong Chri-,

stophers Død indtil Christian Ts Overtagelse af Regjeringen
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styredes af Rigens Raader, blev der foranstaltet nye Ud-

myntninger af Skillinger og Hvide, de sidste kun 4 Lod

7 Gren lødige^). Paa Adversen af den nye Skilling (Fig. 23)
blev den tidligere Typ beholdt, medens der paa Hvidens

(Fig. 24) Advers istedetfor Kongens Navnebogstav blev an-

bragt en enkelt Lebard. Paa Reversen optoges den tidligere

Korshvids Typ saavel paa Hviden, som ogsaa i forstørret

Skikkelse paa Skillingen. Der frembragtes herved en Lig-

hed mellem de to Mynter, som tydelig viser Forbindelsen

mellem dem.

Skillingen synes at have omtrent samme Værdi som Kong

Christophers Skilling; men derimod staar den i Henseende til

Udarbeidelsen og Udmyntningen langt tilbage for den ældre.

Det er kun meget sjeldent at træffe et godt Exemplar uf

Interregnums- Skillingen. Hviden er i kj endelig Grad mindre

vægtig end Christophers Hvid.

Mynterne fra Interregnet udmyntedes kun i et kort Tids-

rum, og navnlig Skillingen forekommer mindre hyppig.

Christiern L 1448—1481.

Fig. 25.

Hvid. V. 0,85—1,06 Gr.

Adv. Indenfor Omskriften et kronet K. Rev. I Midten et Skjold, lagt

over et stort Kors, som deler Omskriften.

Rev. y[on|rø'|yioi|eRS'

Rev. Yiowivi'K I \mi\ews

Rev. y[0n|røL|7I0I|eRS'

^) Holmboe anslaar Skillingen til at være omtrent 9-lødig.

H.'s Fortale til Schive : Norske Mynter 129.

13*

Adv.
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Adv.
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Adv.
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for Regnskab »afF wor mynt tollerij oc foghetij j malmøghe
fra then første tiidh wii lianom thet befalethe oc swo til

thenne dagh baadhe aff thet sylfF han pa wore weghne an-

namet hafFuer at mynte oc afF then Sum han oss aarligh

giffue scal aff mynten. Item —
Reghenskab aff alt thet

guld sylff stene oc perler som han for oss forarbeydeth oc

j wære hafft haffuer fra then tiidh han først worte wor guld-

smidh og swo til thenne dagh.«
— I Aaret 1471^) omtales

Henrik Dringenberg som Eier af en Gaard i Kjøbenhavn.
Hans Navn forekommer senere, 1477, 1485 og 1488^), altid

i Forbindelse med Eiendomskiøb i Kjøbenhavn. Aar 1497^)
nævnes han som fordums Myntmester i Malmø. Sønnen

Hans Dringenberg var ligeledes Myntmester.
Under Christiern I afhænder Kronen den gamle Mynt-

gaard i Lund. Ifølge Mageskifte af 1. November 1458*) med

Ærkebiskop Tuve i Lund overdrager Kongen »een wor oc

kronens gardh liggendis i wor køpstædh Lund i Skåne,

kallendis Mynter gardhen, meth all sin behøring i lenge oc

brethe, til wor frwe altare i Lunde domkirke saiiie stædz«,

og Kronen faar i Skifte »een gardh oc grwnd liggendis i

Købendehaffn i Høybrostræde.«

Samtidig med at der saaledes kun udmyntedes Smaa-

mynt i Danmark, havde Hansestæderne begyndt at udmynte
større Mynt end tidligere. Lybek, Hamborg, Wismar og

Lyneborg vedtoge Aar 1461 ^) at udmynte Dobbeltschillinger,

altsaa en Mynt, der var dobbelt saa stor som den største,

der hidtil var fremkommet i Danmark og, som tidligere om-

talt, har den danske Regjering sandsynligvis truffet For-

anstaltninger til fra Udlandet at forsyne Landet med den

større Mynt. Ikke blot have Hamborgs og Lybeks store

Sølvpenge været almindelig benyttede herhjemme; men de

1) O. Nielsen, Kbhvns Dipl. I. 203.

2) O. Nielsen, Kbhvns Dipl. U. 139. 150. 158.

8) Luxdorph, Exe. Add. 4*° 90—97. IL 174. Univ. Bibi.

*) Langebek, Dipl.
—

^) Grautoff, Schr. III. 143.
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skriftlige Aktstykker afgive mangfoldige Exempler paa, at

lybske og navnlig rhinske Gylden have været meget stærkt

i Brug i Danmark, og at den danske Mynt næsten har

været uden Betydning. I Christierns Forordning om fremmed

Mynts Værdi beregnes denne ikke efter dansk Mynt, men i

lybske Mark og Sohillinge ^). Kong Christiern maatte ved Over-

tagelsen af Slesvig og Holsten Aar 1460 blandt Andet for-

pligte sig til at »Hånd eller hans EfFterkommere skulle

ingen Mynt sette, vden den som til Lybke oc Hamborg er

genge oc giffue«^). I Henhold til denne Bestemmelse an-

drog han Aar 1473 hos Hamborgs Raad om at faa en

Sum udmyntet i Stadens Penge 3); og han kan muligvis

have benyttet den indgaaede Forpligtelse til at forskaffe ikke

blot Hertugdømmerne, men ogsaa hele Riget den større

hamborgske og lybske Mynt, hvorved han undgik de for-

øgede Udgifter, som en Udvidelse af Udmyntningen herhjemme

vilde medføre.

Selvfølgelig kunde det ikke være stemmende med Rigets

Stilling og Tarv at mangle et tidsvarende Myntvæsen.
Tidens stigende Fordringer maatte nødvendigvis gjøre sig

gjældende og føre det danske Myntvæsen ind i en ny Periode.

Denne oprinder snart efter under Kong Hans, og den tidligere

saa ensformige og ubetydelige Udmyntning paa Mynten i

Malmø afløses nu af en travl Virksomhed, ikke blot her,

men ogsaa i de nye Myntsteder i Kjøbenhavn, Aalborg og

ligeledes i Norge. En Række af rigt vexlende Udmyntninger

udgaar derpaa i det følgende Tidsrum, med hvilket vor

Middelalders Mynthistorie afsluttes.

1) 1460—74. Langebek, Dipl.
*

2) Hvitfeld, II. 889.

^) »dat sodane siilver in yuwem Name uns to gude vpp yuwer
Miinte gemiintet wurde. Londorp, Acta publ. Suppl. et

contin. IV. II. 771.



BEMÆRKNINGER TIL TO VERS AF GUTHORMR
SINDRE.

Af BJORN MAGNUSSON 6LSEN.

Svb. Egilsson har i ShI. I, s. 45—46 og Fms. XII,

s. 28, samt på forskellige steder i Lex. poet. behandlet et

vers af Guthormr sindre, som er overleveret i Hkr. Hak.

g. k. 20 (Khavn 1777, s. 146 u, jfr. Frisb. udg. s. 7612) og

Fms. I, s. 399. I Fms. — og væsentlig overensstemmende

i ShI. — skrives verset på følgende måde:

»Almdraugar var5 ægis

opt sinn en ek pe&s minnumst

barma avld firir baldri

bensiks vita rikis,

• bau5 sækir helt brikar

bræ5r sins ok rak flæ3u

undan allar kindir

Eiriks å haf skei5um«.

Sammenhængen i første halvvers synes i det store og

hele at være rigtig opfattet af Svb. Egilsson i ShI. og

Fms. XII. Han forbinder (ShI.): »Barma Old almdraugar

ægis vard optsinn vita rikis firir bensiks baldri; en ek minn-

umst pessn. Ligeledes har han sikkert ret, når han mener,

at en bor udelades, med støtte i Hkr. 2. verslinje synes

oprindelig at have lydt: optsinnom (opisinnes?) pess minnomk,

I øvrigt er der en del at indvende mod enkelthederne i
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hans tolkning: Således er ægir sikkert ikke et gudenavn,

men et nomen agentis, dannet af verbet ægja og bor derfor

skrives med æ (Frisb. skriver i^is). Dette har Konr.
o

Gislason allerede bevist (Arb. for nord. oldk. 1876, s. 314).

Men deraf følger igen, at almdråg^) næppe kan være en

pil, som Svb. E. på dette sted og efter ham dr. Finnur

Jonsson^) har antaget, men derimod ligesom det analoge

ydrog må betyde buestræng, da det lyder naturligere at

kalde krigeren for buestrengens æger end for pilens æger

(jfr. almtaugar æger i Sn. E. I, s. 300ii), tilmed da drog

ellers ikke på noget sikkert sted lader sig påvise i be-

tydningen byrde, som ligger til grund for tolkningen alm-

drog = pil, hvorimod drég på flere steder findes brugt i

betydningen bånd, strimmel, stribe (se Oxf. ordb.),

hvorved almdråg altså bliver en særdeles passende betegnelse

af buestrengen. Svb. E. har også selv i Lex. poet. forladt

sin tidligere tolkning af almdråg og ydrég ,
idet han der

oversætter bægge ordene ved nervus arcus. Når Svb. E.

endvidere (i Fms. XII) mener, at almdrogar æges på dette

sted skal betegne kong Håkon den gode, synes han at være

gået ud fra den forudsætning, at harme her betyder slægt-

ning over hovedet (in casu broderson), efter som der med

almdrågar ^^ æges barma old sikkert menes kong Håkons

brodersonner, Erikssønnerne , eller, som de også kaldes,

Gunnhildarsijnir. Det er imidlertid tvivlsomt, hvorvidt barme

nogensinde bruges i denne videre betydning, og jeg anser

det for aldeles sikkert, at almdrågar ^^ æger på dette sted

ikke er Håkon, men en af Erikssonnerne, og da sikkert

Guthormr Eiriksson. Dette fremgår klart, når man læser

det vers af Guthormr, som i kilderne anføres umiddelbart

foran verset Almdrågar vard æges, og hvoraf dette altså er

^) Dette er sikkert, som også Svb. E. har set, ordets rigtige

form. Den københavnske udgave har »Alm drogan^.

^) Kritiske studier s. 90.
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en fortsættelse. Den sidste helmingr af dette vers handler

netop om Guthorms drab ved kong Håkon. Dette halvvers

forbindes vistnok rigtigst på følgende måde: par gekk nadds

^ hdraddar (o: spydlarmens, kampens) ^ mdna (skjoldets)

>^ Njordr af vidra sunda ^ val ^ landa ^^ brands^ Nirde

vdpnundoåom ; sunda ^ valr er skib, vid s.^ v.^ lond det

vide hav, vidra s. ^ v. ^ 1. ^^ brandr guld, og vidra s. ^^

v.^ l.-^ br. ^^ fjorår mand^). Meningen bliver altså ganske

kort: »krigeren (o: Håkon) dræbte manden (o: Guthorm)«;
både sejrherren og den faldne betegnes altså ikke ved deres

navne, men ved de almindelige omskrivninger. Nu tror jeg,

at skjalden i det følgende vers har fortsat på samme måde,

idet han ganske naturlig gik over til at omtale kongens

forhold til den faldnes overlevende brødre: »krigerens (o:

Guthorms) brødreflok kom til at føle krigerens (o : Håkons)

magt«. Forskellen er kun den, at de to kendinger i det

sidste vers har to forskellige, i det første derimod to iden-

tiske hovedord (henholdsvis æger, Baldr og ISjo/dr, Njordr).

Den prosaiske ordfølge i halvverset bliver da i væsentlig

overensstemmelse med Svb. Egilssons tolkning følgende :

Barma old almdrogar ^^ æges vard vita rikes fyr bensiks ^^

Baldre; optsinnom minnomk pess.

Noget påfaldende er vel barma old, når det antages at

være væsentlig det samme som barmar, men måske om-

fatter ojd ikke blot brødrene, men også deres følge. Sikkert

bor læsemåden vard foretrækkes for nvarv (vas); men hvor-

ledes dr. Finnur Jonsson kan oversætte vard ved »blev«,

forstår jeg ikke; det betyder naturligvis måtte, fik, kom
til at. Adverbiet optsinnom har jeg henført ikke til vard,

^) Dr. Finnur Jonsson ordner den sidste kending anderledes,

nemlig: valsunda -^ brands -^ landa -^ Nirde, og ser i val-

sunda >w brands -w landa en skjoldkending; men hvad

gSr han så af epitetet vidra f Skulde dette nogen sinde findes

brugt om et skjold?
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men til minnomk {pess). Meningen er sikkert ikke ganske

i almindelighed at fremhæve, at Erikssonnerne ofte fik kon-

gens magt at føle, men netop i umiddelbar fortsættelse af

det foregående vers at vise, hvorledes de denne ene gang

måtte vige for hans overmagt. Dertil knytter så skjalden

den naturlige bemærkning: optsinnom pess minnomk, i det

han mener: jeg har i det foregående anført og vil i det

følgende komme til at anføre flere eksempler på, hvorledes

Erikssonnerne blev overvældede af kongen. Uden optsinnom

bliver minnomk pess kun en mat fyldekalk.

Med vita rikes == det sædvanlige kenna rikes kan man

jævnføre nauda visso nyjar siider hos Sturla |)6r5arson (Fms.

X, s. 65 3). Noget betænkelig er konstruktionen vita rikes

fyr hensiks^ haldre i stedet for vita rikes hensiks ^^ baldrs;

men skjalden synes ved udtrykket vita rikes at have for-

stået omtrent det samme som vægja og rettet konstruk-

tionen derefter (et slags constructio ad synesim).

Det sidste halvvers er udførlig behandlet af dr. Finnur

Jonsson i Krit. studier s. 90—92. Hans tolkning indeholder

ved siden af lidt godt, meget aldeles urigtigt og vildt.

Han gor , uvist efter hvilken kilde , kong Håkon til Eriks-

sonnernes broder (!) og retter verset ganske ugenert i

henhold til denne besynderlige torudsætning. Efter min

overbevisning giver dette halvvers en fuldkommen klar og

tilfredsstillende mening, uden at man er nødt til at rette

noget eller i alt fald kun med en ganske ubetydelig rettelse.

For det første er det klart, at Hkr.'s læsemåde sneckiom

bor foretrækkes for Fms. 's skeidum, da det sidste ord vilde

berøve verslinjen dens stavelse-rim. Dernæst er jeg enig

med dr. Finnur Jonsson i, at den kending, der grupperer

sig om hovedordet sæker, ikke er flæda (el. flædo) ^ brikar

^^ bqd ^ sæker (Svb. Egilsson) ,
men kun bqd ^^ brikar ^^

sæker. Derimod tror jeg ikke, at genitiven brædr er nogen

»ubrugelig form« : den forekommer foruden her f. eks. i

Stjorn s. 160 11 og 165 le; den synes oprindelig at være en
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dativform — som sådan bruges den hyppig i skjaldepoesien
—

og derfra at være trængt ind i genitiven. Heller ikke

tror jeg på den kunstige forklaring, i følge hvilken et op-

rindeligt rak af et indbrydende helt skulde være fortrængt

fra sin plads i halvversets første til ordets nuværende

plads i anden verslinje, hvor det skal have holdt sig som

reminiscens. Jeg tror, at både helt og rak er oprindeligt

og fra først af har stået på deres nuværende pladser. Det

hele ordner sig af sig selv, når man har forstået, at flæda

er et participium af flæja. Den prosaiske ordfølge bliver

da : boj5 ^^ hrikar ^^ sæker helt å haf snekkjom ok rak flæda

undan allar kinder Eireks bræer sins. Participiet flæda må
enten forstås proleptisk (»krigeren [o: Håkon] . . drev alle

sin broder Eriks sonner foran sig således, at de flygtede

o: på flugt), eller også som et virkeligt perfektum part. i

aktiv betydning (drev dem foran sig, efter at de [først] var

flygtede). Lignende participialkonstruktioner findes ikke

sjælden i Eddasangene og skjaldepoesien ^). Participiet af

flæja, flyja bruges undertiden udenfor neutrum med et per-

sonligt subjekt (se Fritzners ordb. 2 under flyja). Noget

påfaldende er mase. flæda ved siden af fem. allar , men

lignende konstruktioner ad synesim er dog ingenlunde sjældne

^) Jfr. således brugen af framgengenn i V^luspa v. 39 (og Sn.

E. I, 200 2o), moLdar gengenn i Soli. v. 60, skotenn i Håvam.
V. 150, borenn i V^luspå 21, alenn Helg. Hund. I, v. 39,

komenn Sig. Fåfn. I, y. 5, ordenn Helg. Hund. II, v. 28,

svarenn (svaredrl) og unnenn Sig. Fåfn. II, v. 17, heit jleinn

fiogenn Hgfudlausn v. 13, eyddr Ol. dr. (Videy 1832) v. 21,

høggvenn s. st. v. 23. gengenn Sn. E. II, s. 23023. (Den
3. og 4. grammat. afh. IV, k. 19, 20, s. 117 5) o. s. y. I

prosa forekommer: Hann fann hval rekinn Grett. Kh. 1853,

s. 17 nederst; også i Egils s. Ryk. 1856, s. 195 9 bor der

sikkert skriyes: Hann fann re kit lik Bodvars , hyor udgg.
har det uforståelige rétt. Beslægtede er konstruktioner som
vinna feldan^ Idta sottan^ fa aukenn (Håttatal 5), o. s. y.,

hyorpå man yil finde flere eksempler i Lex. poet.
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i skjaldepoesien ^), og den påpegede uoverensstemmelse

mellem allar og flæda kan være foranlediget ved disse ords

forskellige funktion i forhold til kindir ,
da det første er

attribut dertil, hvorimod det sidste enten er at betragte

som apposition til kindir eller også som hørende til prædi-

katet; ordstillingen kan også have været medvirkende i

denne henseende, idet allar som attribut stilles umiddelbart

foran kindir, hvorimod flæda er adskilt derfra ved undan

og i følge sin stilling nærmest slutter sig til prædikatsverbet

rak. Disse betænkeligheder hæves imidlertid ved den nær-

liggende rettelse af flæda til flæåar, som jeg dog ikke anser

for aldeles nødvendig.

n.

I min udgave af Den III. og IV. grammatiske afhand-

ling i Sn. E. har jeg på s. 171 fg. med støtte i et vers

af Eilifr GuSriinarson påvist tilværelsen af et substantiv 61, n.,

i oldislandsk, og tillige udtalt den formodning, at det vist-

nok er det samme ord som oht. wuol, wual, wdl, oldeng.

vél^ der betyder fordærvelse, syge, samt ligger til grund
for den neutrale-ja-stamme æli og for det norske verbum

øla. Senere har jeg fundet tilværelsen af dette substantiv

og min formodning om dets betydning bekræftet ved et vers

af Guthormr sindre. Dette vers er overleveret i Hkr. Hak.

g. k. 2Q, Frisb. udg. s. 79i3, Fms. I. s. 40io, Flat. I,

s. 59 1 og skrives i den københavnske udgave således:

»Hræddr for hiorva raddar

herr fyrir målma {»verri,

rogeyso geck ræsir

rådstercr framar merkiom.

^) Den 3. og 4. gramm. afh. tolkning af verset i Afh. III. k.

13 (16). Konr. Gislason : Njåla II, s. 629.
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Gerra gramr i snerro

geir vifa ser hlifa

hinn er yfrinn gat jofra

ods kvånar byr måna«.

Dr. Finnur. Jonsson, som har behandlet dette vers i

sine Kritiske studier s. 92—93, mener med rette, at tanken

i de to sidste verslinjer må være, »at kongen roses for sit

uforfærdede mod, altså en sådan mening som: han som fik

(skabtes med) et uforfærdet mod«, og kritiserer J. Olafssons

og Svb. Egilssons afvigende fortolkninger. Kun burde han

have tilfojet, at også Svb. Egilsson allerede — i Lex. poet.

under ordet Odr, 2. (s. 637 a 41)
— har forstået verset på

denne måde. Dr. Finnur. Jonsson forbinder : hinn jofra, es

gat yfrenn Måna^ éskkvdnar ^^ byr. Læsemåden oskkvånar

har støtte både i Frisb. (»oskkvånar«) og i følge den køben-

havnske udg. af Hkr. også i Kringlahåndskriftet (»osk-

vanar«)^), og for så vidt er der intet at indvende. Men

når det hedder: »'Mani' bliver således her Mundilfares son,

altså en jætte, hvis navn her bruges som fællesnavn« —
så kommer tvivlen. Ganske vist er Måne Mundilfares son,

men derfra til »altså en jætte« er et stort spring, en

gabende kløft, hvorover kun et bevis kan slå bro. Der

mangler et led i bevisførelsen, som forfatteren rimeligvis

har udeladt, fordi han mente, det fulgte af sig selv,

nemlig: »Mundilf^re er en jætte«. Selvindlysende er dette

dog ingenlunde. Det er netop, quod erat demonstrandum,

I vore kildeskrifter har jeg forgæves søgt efter et sted,

hvor Mundilf^re regnes til jætteslægten. Indifferent i denne

henseende er Vaft)ru(5nismål v. 23 (Bugges udgave), det

eneste sted, hvor jeg har fundet Mundilfgre omtalt i Edda-

sangene :

^) Peringsk.'s udgave, som er bygget på en afskrift af Kringla,
har dog i^Ops qvanar«.
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') Mondilfori heitir

hann er Måna fapir

oc sva Solar ip sama^^.

Heller ikke bor man lægge nogen videre vægt paa Gylfa-

ginnings udtalelse om Mundilf^re, når det hedder (Sn. E.

I, s. 56io): »»Sa maSr er nefndr Mundilfori, er dtti tvo

borni*. Ordet madr kan i denne forbindelse måske have en

mere udstrakt betydning end det sædvanlig har, omtrent

den samme som det danske ord væsen. Således hedder det

om havjætten Æger i Bragaræåur: »Einn ma9r er nefndr

Ægir eda Hlerii. Dette sted af Gylfaginning kan altså

hverken siges at bevise eller at modbevise den påstand, at

Mundilfgre af vore forfædre betragtedes som jætte. Storre

betydning har den rigtignok negative kendsgerning, atMun-

dilfores navn hverken, så vidt jeg ved, noget steds op-

træder som jættebenævnelse i skjaldepoesien eller i Sn. E.

anføres blandt sådanne. Heraf fremgår det, i alt fald som

sandsynligt, at den levende fra hedendommen nedarvede

skjaldetradition ikke har betragtet Mundilf^re som en jætte.

Den slutning, som man vil være berettiget til at uddrage

heraf med hensyn til Måne, vil altså komme til at lyde så-

ledes: Måne er Mundilf^res son. Det er sandsynligt, at

Mundilf^re af vore forfædre ikke ansås for en jætte. Altså

taler sandsynligheden for, at Måne heller ikke henregnedes

til jætteslægten.

Det samme lader sig med fuldstændig sikkerhed slutte

dels af en gammel kildes udtrykkelige vidnesbyrd, dels

af det forhold, hvori Måne står til andre mytologiske skik-

kelser.

I Sn. E. I, s. 132—136 fortælles sagnet om opførelsen

af gudernes borg ved en af jætterne, som fik tilsagn om
at erholde Freyja samt Sol og Måne som Ion for sit arbejde,

når han kunde have den færdig i rette tid. Her regnes

altså både Sol og Måne til gudeverdenen og ikke til jætterne.
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Sikkert ligger et gammelt kvad til grund for fremstillingen

af dette sagn i Sn. E.

Dette sted er ikke det eneste, hvor Måne optræder

sammen med sin søster Sol. På de to ovenfor anførte

steder, det ene af Gylfaginning, det andet af Vaft)ru5nismål,

i V^laspå V. 5 og i et halvvers af Skiili porsteinsson (Sn.

E. I, s. 330 e) omtales bægge søskende i det samme ånde-

dræt. Til intet væsen i den nordiske mytologi står Måne

i et så nært og inderligt forhold som til sin skonne søster.

Nu har vi de mest utvetydige vidnesbyrd om, at Sol af

vore forfædre blev anset for en gudinde. I Gylfaginning

hedder det udtrykkelig: »So/ ok Bil eru taldar med kstjn-

jnnni^), og i overensstemmelse hermed opregnes også Sål

blandt gudindebenævnelserne 2). I skjaldepoesien optræder

Sål som hovedord i kvindekendinger ligesom andre gudinde-

benævnelser^); derimod bruges hendes navn aldrig som

jættindebenævnelse. I Grimnismål v. 38 og Sigrdrifumål

V. 15 kaldes Sol for skinanda god og i Grimnismål v. 39

for skirleitt god. I det ovenfor anførte halvvers af Skiili

porsteinsson, en skjald, der er opdraget i hedendommen,

tillægges solen Q^ii^iQi goåhlld , og det skildres, hvorledes

hun »drager ind i gudindens (o: sin egen) hellige bolig«

(gydjo vé) d. v. s. går ned. Men når Månes søster så be-

stemt henregnes til gudekredsen, er det i højeste grad

usandsynligt, at man skulde have regnet Måne til jætterne.

I Skiili Porsteinsson's halvvers, der som sagt skildrer sol-

nedgangen under billedet af den blide gudinde, der trækker

sig tilbage til sit tempel, beskrives månens opgang på en

lignende måde, idet der siges, at »Måne, klædt i sin stål-

grå pansersærk, sender sit milde lys ned til menneskenes

boliger«. Sikkert har skjalden i dette vers, der så ypperlig

1) Sn. E. I, s. 118 15.

2) S. st. s. 556 13.

^) Se Lex. poet. under Sol 3/?.
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er holdt på grænsen mellem naturskildring og myte, tænkt

sig bægge søskende som to jævnbyrdige guddomme. På

det anførte sted af V^luspå (v. 5) er også forestillingen

om solen og månen som kosmiske himmellegemer blandet

med forestillingen om dem som guddommelige væsener.

Gylfaginning fortæller sagnet om Bil og Hjiiki, de to

born, som Måne røvede fra jorden, og som vore forfædre

mente at se i månen, bærende såen Sægr med stangen Sifnul;

i to af vore håndskrifter af Sn. E. findes et lille brud-

stykke af et gammelt digt, der har behandlet det samme

sagn*). Jeg har nylig anført et sted af Gylfaginning, hvor

Bil omtales sammen med Sol og ligesom denne regnes til

gudinderne. At Bil her stilles ved siden af Sol, har rime-

ligvis sin grund i det forhold, hvori de bægge står til Måne.

Blandt gudindebenævnelserne møder vi også Bils navn 2),

og i skjaldedigtningen fungerer det hyppig som hovedord i

kvindekendinger ligesom andre gudindebenævnelser, derimod

aldrig som jættindebenævnelse^). Men når dette væsen,

som så inderlig er knyttet til Måne, hører til gudekredsen,

taler analogien for, at Måne også er bleven henregnet til

guderne og ikke til jætterne.

Tværtimod står jætteslægten i et fjendtligt forhold til

Måne og hans søster. De ulve, som forfølger Sol og Måne

på deres himmelske bane, er jættebårne væsener*). Den

ulv, som til sidst skal sluge Måne, Månagarmr, som Sn. E.

kalder ham, eller, som det hedder i Voluspå:

') Sæm. Edda, Bugges udg. s. 334b s. De to håndskrifter,

som indeholder brudstykket, er AM. No. 748 og 757, 4^ (ikke

le/? i folio).

2) Sn. E. I, s. 55(Mo.

*) Lex. poet. under Bil^ f.. Også i kendingen hrauna w Bil

(Selkollu visur 7, Bisk. II, s. 84 3) bOr Bil opfattes som

gudindebenævnelse.

*) Sn. E. I, s. 58. Lævninger af dette sagn har holdt sig på
Island lige ned til nutiden ; se Isl. I>j65s5gur I, s. 658—659.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. 14
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tungis tjiigare

i trolis hame,

er en jættekvindes søn^).

Men når Måne altså på ingen måde kan gores til en

jætte, kan heller ikke Måna^ åskkvdn være en rigtig kending

for en jættekvinde eller Mdna ^^ oskkvånar^ hyrr for tanke,

sind, mod. Det er sikkert i følelsen heraf, at Svb. Egilsson

på det ovenfor anførte sted i Lex. poet. under 6dr 2 er

gået bort fra læsemåden oskkvånar, som ellers, hvis Mani

var en jættebenævnelse, vilde passe så godt, og har opstillet

en anden forklaring, som efter min overbevisning mere

nærmer sig til den rette. Han optager læsemåden ådr

kvånar, og forbinder Måna ^^ dår ^^^ kvånar ^ hyrr; odr

oversætter han ved vastator, »delector« (vistnok trykfejl

for deletor); »måna odr vastator lunæ, lupus Måna-

yarmr gigantei ortus, hine måna ods kvan femina

gigas; byrr måna ods kvånar animus, it. animi forti-

tud o«.

Nu til dags vil næppe nogen tro på Egilssons for-

klaring af odr, som han er tilbojelig til at skrive ødr og

sætter i forbindelse med verbet eyda. Bægge former —
6dr og ødr — er umulige. Idet jeg i øvrigt holder mig til

Egilssons tolkning, tror jeg, at åls kvånar må være det

rigtige, og virkelig findes deijne læsemåde i håndskriftet

AM. No. 37 i folio, den såkaldte codex Norvegicus eller

Wormianus, som G. Storm erklærer for en afskrift af Jofra-

skinna^). I følge den københavnske udgave skriver dette

^) Sn. E. anf. st. V^luspå v. 40. Mdnagarmr ^ Månes hund eller

ødelægger, er i øvrigt vistnok ikke noget ægte egennavn,
men ligesom tungis tjugare kun en omskrivning for den ulv,

Hate Hrodvitnesson^ som går foran solen og »søger at fange

månen, hvilket også vil ske« (Sn. E. anf. st. Grimnismål

V. 39). Ordet garmr bruges i skjaldedigtningen hyppig i

betydningen ødelægger (se Lex. poet. under garmr §).

^) Snorre SturlassOns historieskrivning s. 208.
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håndskrift her »ålskvanaru. Forudsat at 61 betyder for-

dærvelse
, ødelæggelse , bliver Mdna ^^ 61 identisk med Sn.

E.'s Månagarmr, og kendingen Mdna s^ ols ^^ kvånar ^^ htjrr

= mod bliver fuldstændig normal, idet Svb. Egilssons tolk-

ning i øvrigt kommer til at stå ved magt.

Endnu står tilbage at forklare genitiven jofra. Dr.

Finnur Jonsson henfører den til hinn i partitiv betydning.

Jeg tor ikke nægte muligheden af denne opfattelse. Da

jeg imidlertid ikke kender noget andet eksempel på en sådan

partitiv genitiv med hinn, forekommer det mig naturligere

at forbinde denne genitiv me5 Mdna ^^ ols^ kvdnar -^ byr.

Den prosaiske orden i den sidste visufj6rdungr bliver da:

hinn es gat yfrenn jofra Mdna ^ 6ls ^ kvdnar ^ byr, o :

»han som blev begavet med et kongemod uden lige«. Med

hensyn til denne forbindelse kan man sammenligne Sn. E.

II, s. 1445 (min udg. af Den III. og IV. gramm. afh. s. 39,

Afh. m, k. 15, § 6) :

konvngs kappgirni

kynni landreka»

Med hensyn til flertallet jo/ra bor jævnføres: Sturl. Oxf.

I, s. 225 nederst: kotmanna kynni. Njåla Kh. 1875, k. 4496:

ekki hofu vjer kvenna skap. Floam. s. k. 18, Forns. Leipz.

1860, bis. 13817: porgrimr kvadst eigi hafa barna skap.

Også det første halvvers frembyder vanskeligheder for

tolkningen. Jeg er fuldstændig enig med dr. Jon porkelsson

i, at forbindelserne hræddr hjo/va ^^ og hjorva ^^ raddar

^^ herr er umulige^). Dr. Finnur Jonsson forbinder hjorva

VW raddar ^^ mdlma ^^ pverre. Men kendingen hjorva ^^

raddar ^^ mdlmar = våben er aldeles utilstedelig. Man

vil derfor, når man holder på, at disse ord hører sammen,

være nødt til med dr. Jon jjorkelsson at rette mdlma til

mdna. Ved denne tiltalende og ingenlunde dristige ændring

1) Oversigt over d. K. D. Vidensk. selsk. forhandl. 1884, s. 8,

14*



202 BEMÆRKNINGER TIL TO VERS AF GDTHORMR SINDRE.

kommer kendingen i orden. Dog tillader jeg mig at hen-

stille, om ikke forbindelsen hjo/va ^^ rog ^ eiso ^^^ raddar ^w^

ræser er mulig
— målma pverrer er i og for sig en tilfreds-

stillende kending. Forbindelsen hjorva ^^ rog = kamp kan

støttes ved henvisning til sammensætningerne hjqrrog, målmrog

og oddrog; hjorva ^^ rog ^^ eisa, kampens ild bliver da

sværd, og hjorva -^^ rég ^ eiso ^^ raddar -^^ ræsir sværd-

lydens (kampens) fremskynder, kriger*).

) Ordet ræser hører til de kongebenævnelser, som oprindelig

er nomina agentis^ afledede af et verbum, der betegner en

eller anden side af kongens virksomhed ; sådanne er f. eks.

fylker af fylhja ,
stiller af stilla

,
vise {viser) af visa. Når

verbet var transitivt, altså betegnede virksomheden som gående
ud over en bestemt genstand , har man vistnok i begyndelsen

brugt disse ord med en objektiv genitiv eller i alt fald

underforstået en sådan ; senere bruges de imidlertid hyppigst
uden nogen genitiv som okend heiti for at betegne en konge.
Ved fylker har man således fra først af sikkert underforstået

et herjar eller seggja eller lignende, (jfr Sn. E. I. v. 512 is),

men i de bevarede skjaldekvad vil man dog næppe finde

dette ord brugt anderledes end som okennt heiti. Med hensyn
til de andre anførte benævnelser, finder man undertiden læv-

ninger af det oprindelige forhold ; således finder man herstiller

i et vers af Sighvatr (Hkr. Ol. s. h. k. 172), og i et brud-

stykke af Kolgrimr litli (Fms. VI. s. 35), endvidere fleinbraks ^-^^

fura ^w stiller i Håttatal v. 2, hvor stiller dog vistnok bruges
i en noget anden betydning end i forbindelsen herstiller

'^

i

Håkonarmål kalder Eyvindr skaldaspiller kongen for vise

verdungar, som rimeligvis betyder »den der anviser hver

enkelt af hirdmændene den ham tilkommende plads « . Hvad

særlig ræser angår, anfører Lex. poet. forskellige steder,

hvor dette ord i følge Svb. Egilssons mening bruges med
en objektiv genitiv. Enkelte af disse steder fragår imidlertid,

således det fra Geisli anførte sted (Cederschiolds udg. v. 69);

heller ikke tror jeg, det er rigtigt i Sn. E. I. s. 428 at

forbinde brodda ferdar -^ ræser \ på dette sted bor måske
brodda rettes til brodde

.^
hvorved man får følgende, som det

synes, tilfredsstillende ordforbindelse: Ræser sér raudljosa rit

fljuga ferdar brodde (o : for de i forreste række kæmpende)
/ tvau. Bjugrend baugjord en hvita brestr sundr. Tilbage
bliver da det her behandlede sted af Hak. g. s. , hvis min
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Den prosaiske ordfølge i hele verset bliver da følgende ;

Herr for hræddr fyr målma pverre, Rådsterkr hjorva ^w/

rog^ eiso ^^ raddar ^^ ræser gekk framar merkjom. Gramr

ger\a hlifa sér i geirvifa ^^ snerro ^^ hinn's gat yfrenn

jofra Måna ^ éls ^^ kvånar ^^ byr.

tolkning skulde være rigtig, og et andet sted af samme saga,

k. 5. 1. vers (Gliimr Geirason), som synes at være påvirket

af Gutliormr sindres vers , da det både indeholder ordene

rogeiso ræser ligesom dette og tillige rddvandr minder om
rådsterkr hos Guthormr. Den sidste helmingr af Gliims vers,

som her alene vedkommer os , lyder i den københavnske

udgave af Hkr. (I, s. 130 12) således:

Rogeiso vann ræsir

rådvandr å Skotlandi;

sendi seggia kindar

sverd bautin her gauti « .

Jfr. Flat. I, s. 51—52. Fornm. s. I, s. 25. Frisb. s. 67i9.

Hidtil har fortolkerne, så vidt jeg ved, været enige i at

betragte dette halvvers som bestående af to sætninger hen-

holdsvis med verberne vann og sendi. Men hvor har vi et

objekt til vann, som dog ikke kan stå absolut? Svb. Egilsson
finder det i seggia kindar, hvilket sidste ord han opfatter

som acc. plur. ; i så fald vil man dog være nødt til at skrive

kinder^ da ordet vistnok altid er en -i-stamme. Men i

skjaldepoesien er en sådan brug af vinna med at, i betydningen
at besejre, overvinde, meget sjælden om ikke enestående.

I stedet for den asyndetiske forbindelse vann — sende med
det fælles subjekt rogeiso s^ ræser vænter man også enten

at se sætningerne forbundne ved et ok eller også adskilte

ved indførelsen af et nyt subjekt til sende parallelt rogeiso

>^ ræser. Endelig synes den første sætning at være mat

ved siden af det grafiske sende sverdhautenn her Gaute.

Alle disse vanskeligheder hæves ved en simpel rettelse, nemlig
af sende til sendan. De fire verslinjer udgjør da kun en

enkelt sætning med ordfølgen : Rddvandr rogeiso
-^ ræser

vann sendan sverdbåutenn seggja kindar her Gaute. Med

hensyn til den aldeles regelmæssige og sædvanlige forbindelse

vann sendan (omtrent = sende) , se Lex. poet. under vinna

3c/^
—

7; herr bruges her som så ofte i betydningen mængde
og herr seggja kindar er omtrent det samme som det hyppige
herr manns eller manna (Lex. poet. og Oxf. ordbogen under

herr 2, Fritzners ordbog under herr 1).
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Af A. D. JØRGENSEN.

I det af kirkeministeriet under ovenstående titel ud-

givne pragtværk, der foruden en række fortrinlige afbildninger

indeholder talrige aktstykker fra de i årene 1833 og 1874

foretagne undersøgelser og en omhyggelig indledning af fuld-

mægtig G. Burman Becker, synes de forskellige antikvariske

og anatomiske spørgsmål, som knyttede sig til disse nationale

mindesmærker, at være bragte til en endelig og tilfreds-

stillende løsning. Det er lykkedes at konstatere, hvilket af

de to forefundne skrin oprindelig har indeholdt levningerne

af hellig Knud, og de delvis sammenblandede ben, ligesom

levningerne af de opbevarede sjældne tøjer m. m. har bestemt

kunnet skilles ad og føres tilbage til deres oprindelige plads.

Ikke så heldig synes man at have været med den histo-

riske side af sagen, særlig i bestemmelsen af, hvilke helgen-

levninger det andet skrin må antages at indeholde i). I den

til sin tid nedsatte kommission fandtes kun en enkelt histo-

riker af fag, nemlig professor Paludan-Miiller, og hans votum

blev fuldstændig underkendt af de oldkyndige og er nu skudt

tilside af dette monumentale værks udgiver. Grunden hertil

synes nærmest at have været den, at Paludan-Muller i sit

indlæg uforsigtig havde vovet sig ind på det rent antikvariske

spørgsmål, hvor han ikke var hjemme, medens hans bevis-

førelse også i rent historisk henseende er temmelig svag;

^) Også skrinenes historie efter reformationen indbyder i høj

grad til kritik.
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men sagen er formentlig af alt for stor betydning til at den

dermed skulde være afsluttet. Det kan ikke være os lige-

gyldigt, om et skrin, som opbevares i en af landets dom-

kirker, ved siden af levningerne af en af vore største konger,

indeholder et minde om middelalderens talrige »fromme be-

dragerier« ,
eller levninger af en højsindet dansk kongesøn,

som satte sit liv til i kamp for sin betrængte broder. I

første tilfælde vilde det ene skrin i Odense være som en

bevidst parodi på det andet og burde snarest mulig fjernes,

derfra for at optages i et musæum; i det andet tilfælde for-

højer det indtrykket af kongegravens minderige karakter.

Billedet af den storslåede kongeskikkelse mildnes, når tanken

henledes på de trofaste mænd, som fulgte ham i døden,

ligesom billedet af Rolf Krakes fald først får sin fulde glans

af den kamp, som blev udkæmpet over hans lig. Da kong

Knud var såret til døden, forlod han endnu engang det

alter, foran hvilket han vilde udånde, for at tage afsked

med sin unge heltemodige broder; han omfavnede og kyssede

ham og gav ham derved del i sin egen martyrdom. Hvis

vi da endnu den dag idag, efter 800 års forløb, i Odense

domkirke kan se disse brødre hvile ved hinandens side, da

ejer vi deri et mindesmærke af så stor national værdi og

af så ædel menneskelig betydning, at neppe noget andet i

vort land i den henseende kan måle sig med det. Man vil

derfor ikke undres over, at forfatteren af dette indlæg, efter

for 10 år siden i sin fremstilling af »den nordiske kirkes

grundlæggelse og første udvikling«, i tilslutning til Paludan-

Mtiller, men støttet til selvstændige undersøgelser at have

fremsat det som en utvivlsom kendsgerning, at det op-

bevarede skrin indeholder levningerne af Bent kongesøn,

nedlægger en bestemt indsigelse imod den i det omhandlede

værk fremsatte påstand, at det er St. Alban.

Til støtte for denne påstand anfører justitsråd Herbst

som ordfører for de oldkyndige medlemmer i kommissionen

i det væsenlige dette, at den har traditionen for sig, og at
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vore skriftlige kilder intet kender til en dansk helgen af

navnet Benediktus. Vi skal nu se, hvad dette har på sig.

»Traditionen« skal være nedlagt i de sedler fra 1696,

som fandtes i skrinene ved undersøgelsen 1833, såvel som

i Birkerods anmærkninger tilÆlnoth; justitsråd Herbst siger,

at disse vidnesbyrd »fulgte traditionen«. Men derom siger de

selv ikke et ord. Sedlerne kan vi vistnok uimodsagt se

bort fra, da de kun indeholder lægmænds indfald i anledning

af skrinenes opdagelse, og udelukkende holde os til anti-

kvaren Thomas Birkerod, som førte dette fund ind i litera-

turen. Af hans notiser fremgår det da med fuld tydelighed,

at der i året 1696 ingen somhelst tradition existerede om

dette skrin; ved den første omtale, 1582, nævntes kun kong
Knuds relikviegemme, og alle parter var lige overraskede, da

man 1696 fandt ikke ét, men to stillede ved siden af hinanden.

Birkerod siger nemlig følgende: »Jeg véd ikke (nescio),

om ved den lejlighed
—

(da æskerne med St. Albans og

St. Osvalds levninger 1086 kastedes ned fra alteret)
— de

hellige mænds ben blev således spredte og blandede, at det

var nødvendigt at gemme dem i andre beholdere, eller om
det skrin, som er bevaret til den dag idag og nylig blev

fundet ved siden af kong Knuds, er St. Albans eller St.

Osvalds, eller måske begges, nedlagte i én beholder.«

Og senere kommer han tilbage hertil med de ord: »om det

ene skrin, St. Albans eller St. Osvalds, eller begges, har

vi talt ovenfor^)«. Der er da i disse forskellige udtalelser fra

1696 tre trin: »medtjener her til kirken Matz Pederssøn

Rostock« siger bestemt: dette skrin er Albans; Birkerod

siger i en snæver vending : Albans eller Osvalds eller begges;

men hvor han skal udtale sig nærmere, rent videnskabeligt,

tilstår han, at han ikke véd, hvad der 1086 er bleven af

de to helgener, om de har beholdt de gamle gemmer eller

om de har fået nye, eller om de måske begge er havnede i

1) Ser. r. D. III 368 (g). 386 (n).
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én kiste og dette så er den nylig fundne. Her er slet ingen

»tradition«, og Birkerods henstillinger, der ene støtter sig

til Ælnoth, uden kendskab til de andre kilder, som står til

vor rådighed, er aldeles værdiløse for os.

Men derfor kunde jo skrinet godt være St. Albans.

Lad os da se, hvad der historisk vides om denne helgens

levninger i Odense. Knud havde selv kort før sin død fået

disse relikvier fra England, foranlediget, at de kom hertil;

der siges ikke, at han selv havde ført dem med sig (»St.

Albanus, per eum paullo ante de Anglia in Daciam trans-

vectus«, — »per ipsum de partibus Anglorum hue revectus«,

Ser. 3, 372, 321). Denne Englands skytshelgen hvilede i

et efter ham opnævnt kloster, grundlagt af kong Oflfa af

Merkia, i et skrin af »guld, sølv og ædle stene«. Knud

den store fik et skulderblad af den hellige mand, og senere

fik Ely kloster et andet stykke af ham. Endnu i Edvard

ni's tid (1327
—

77) fandt der årlig en procession sted med

det hellige skrin ^). Når man nu tillige véd, at Erik Eje-

god til Odense indkaldte engelske munke og forfatteren

Ælnoth var fra Canterbury, så bliver sandsynligheden for,

at de vilde have troet på en St. Alban i Odense, vistnok

meget ringe. Og når vi så lejlighedsvis hører, at dronning

Kristine 1505 giver gaver til »St. Knuds hoved og St. Al-

bans arm«, så synes det at ligge meget nær at gå ud fra,

at det, der her overhoved var tale om, var levninger af en

arm, som altså kong Knud havde fået som en Albans-

relikvie fra England^).
Hvad Ælnoth fortæller om denne relikvie, svarer fuld-

stændig hertil. Da kong Knud lå i bøn foran St. Albans

alter, d. e. hovedalteret i St. Albans kirke, blev en væg-
staver i koret ved slag udefra bragt til at tørne ned (over

alteret), hvorved »helgenæskerne af St. Alban og St. Os-

1) Nord. tidsskrift for oldkyndighed. III. 363 f.

2) Engelstoft, Odense, 2. udgave, s. 46.
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vald, tilligemed det kors, som havde sin plads imellem dem,

kastedes ned på gulvet« (»capsulæ reliqviarum pretiosorum

martyrum A. et O. cum cruce sancta interposita . . . .«

Ser. 3, 368. 321). De her brugte udtryk gør det umuligt

at tænke på et skrin som det i Odense opbevarede på hen-

ved 5 fods længde. Capsulæ reliqviarum er æsker eller

andre mindre gemmer; helgenskrinet kaldes derimod af samme

forfatter en arca^).

Hr. Burman Becker har i sin indledning søgt at komme

ud over vanskeligheden ved, at en planke kaster to store

skrin og et mellemstående kors ned på kirkegulvet, ved at

fremsætte den formodning, at alt dette havde sin plads ikke

på alteret, men på konsoller på den bagved stående væg 2).

Denne anordning er dog sikkert alt for konstig for den tids

forhold. Man huske, at der er tale om en ganske alminde-

lig trækirke, som ikke var større, end at den kunde for-

svares timevis af en snes mand imod en forbitret folkehob,

som trængte på fra alle sider. Hovedalteret er indviet til

St. Alban og ejer levninger af denne helgen i en capsula.

Hvorfor skulde da denne være stillet andre steder end netop

på alteret, hvor den hørte hjemme og hvor også korset havde

sin plads. Denne sag synes at være så simpel og ligefrem,

at man ikke bør søge at komme fra den ved hjælp af mulig-

heder fra helt andre tids- og bygningsforhold.

En fordomsfri betragtning af, hvad vi således véd om
St. Alban i England og Odense, må nødvendigvis føre til

det resultat, at det ved siden af kong Knud fundne helgen-

skrin under ingen omstændigheder kan have noget at gøre

^) Du Gange II 259 anfører bl. a. af en synonymik følgende:
Die arcas, thecas, cistas vel scrinia, capsas.

Capsula, capsella, de capsa diminuuntur.

*) Når han tillige oversætter ,,poste ad ima ruente (var. ver-

gente)" ved at „stolpen gav sig til at hælde", så forfejles

derved åbenbart fortællerens tanke og hele den brogede situa-

tion: en stolpe styrter ned, og helligdommene flyver til alle sider.
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med Albanikirkens patron. Vi må da undersøge den af

Langebek fremsatte hypothes, at skrinet gemmer levningerne

af Bent Svensøn.

Hovedindvendingen imod denne antagelse hentes fra

»kildernes tavshed«; Benedikt, siges der, blev aldrig ka-

noniseret og omtales aldrig som helgen. Knytlingesagas

vidnesbyrd bliver der ikke tillagt nogen betydning.

Hvorledes skal dette nu bringes ind i en historisk

undersøgelse af et sådant spørgsmål fra middelalderen? Hvad

véd vi overhoved om dette tidsrum af skriftlige kilder ? Hvad

véd vi om vore kirkers opførelse, om vigtige borges

tilblivelse og undergang osv. osv. ? Hvis Visbys ruiner

ikke var nåede ned til os, hvad vilde vi så have kendt til

denne stads gamle herlighed? Hvormange af vore klostre

kender vi noget til, og hvad omtales der i det hele af kir-

kens indre liv hos os i de skriftlige kilder? Dersom vi ikke

havde reformationstidens angreb, vilde det meste ligge i

fuldstændigt mørke.

Og særlig gælder dette de mangfoldige helgener. For

Danmarks vedkommende er dette æmne endnu ikke særlig

oplyst ; men går vi til Norge, hvis skriftlige kilder fuldt vel

kan måle sig med vore, finder vi i professor Daaes om-

hyggelige fremstilling de mærkværdigste gåder. Således om-

tales i reformationstiden et »St. Bernhardi skrin« i Trond-

hjems domkirke; noget forgyldt kobber af dets beslag nåede

til rentekammeret. Hvem var denne Bernhard; var det den

bekendte biskop, som også gik til Island, eller hvem ellers?

I Oslo domkirke var der et alter, indviet til den »hellige

kong Hakon«. Hvilken konge var det? Det er lykkedes at

eftervise, at det var Hakon V, men kun ved slutninger af

helt tilfældige efterretninger. I Roskilde havde man en

relikvie af »den hellige Magnus, Norges konge«. Hvem det

var, vides ikke. I året 1598 fandtes der på Elverums

kirkegård en træbygning, som kaldtes »hellig Thorlofs kapel« ;
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det havde sin egen rente. Der haves kun formodninger om,

hvem denne Thorlof var. Og så fremdeles^).

Hvis altså kilderne virkelig var tavse om helgenskrinet

i Odense, så vilde der ikke være noget at gøre herved og

vi måtte ikke deraf lade os friste til den urimelige gætning,

at det indeholder St. Albans relikvier; men det forholder

sig ingenlunde således. Det er ved de i Burman Beckers

værk anstillede overvejelser bleven skudt helt i baggrunden,

hvad der her først og fremst kommer i betragtning, at

Knytlingesaga indeholder en kort og bestemt meddelelse om

et »andet skrin« i St. Knudskirken.

Fra en ubetinget tillid til sagaernes beretninger er man

i den senere tid slået over til den modsatte yderlighed, idet

man overser, at det, det kommer an på, ikke er kildens

navn og dens påviselige fejl, men den enkelte efterretnings

forhold til forfatteren. Men heraf følger, at man ikke i

mindste måde svækker Knytlingas troværdighed med hensyn
til Benedikts skrin i Odense ved at eftervise hele rækker af

fejl i sagaens fortællinger fra tidligere århundreder; ét er det,

hvad forfatteren udmaler i skildringen af begivenheder, som

han står Qernt fra, noget ganske andet, hvad han beretter

som et faktum fra sin samtid.

Knytlinga siger da i anledning af kong Knuds optagelse

og altersættelse : »i et andet skrin hviler Benedikt« 2), d. e.

1) L. Daae, Norges helgener, ss. 177. 180. 188. 193.

^) I udgaven (s. 309) lyder stedet som et indskud i den op-

rindelige text: Eirikr kon. let gOra virSuligt skrin, var [jar 1

lagår heilagr domr konungs , var skrinit sett yfir altari. I

QbrvL skrini hvilir Benedikt i 05insve a Fjoni. I

{)essi s9mu kirkju, er nu er helgut Knuti etc. Men hånd-

skriftet (A. M. 180b fol.) har det således: 1 andru skrme
hvihV henedikt. I odins ue aa fione. I [)essi saumu etc.

Det andet punktum må her enten være en indskudt rand-

bemærkning eller drages over til det følgende istedenfor til

det foregående.
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den ofte omtalte kongebroder. Det parti af sagaen, som

der her er tale om, er øjensynligt en gengivelse af den

ældre »Knudssaga« , som citeres af Snorre, hvis kilde her

atter er Morkinskinna. Vi føres herved tilbage til år 1200

som dens sandsynlige affattelsestid. At den er skreven efter

danske beretninger og med nøje kendskab til danske for-

hold, er indlysende; kun af den véd vi f. ex., at kampen
mellem Knud og bønderne fandt sted ved Sævarende i Thy,

hvad der i vor tid er bleven stadfæstet ved udgravninger^).

Forfatterens meddelelse om, at Benedikts skrin, dengang
han skrev, var i Odense, kan altså ikke drages i tvivl uden

den groveste forsyndelse mod al historisk granskning.

Knytlinga fortæller imidlertid mere. Efterat Knuds op-

tagelse er meddelt, fortsætter den: »da blev Benedikt konge-

broders ligkiste tagen op af jorden, og var alle hans sår

lægte, de som havde vendt imod Knud konge«. Mærkeligt

nok har hr. justitsråd Herbst, der ikke tillægger forfatterens

vidnesbyrd fra sin egen tid og i et aldeles konkret spørgs-

mål nogen betydning, havt brug for denne legende til deraf

at vise, at man ikke tillagde Benedikt nogen selvstændig

helligdom. Men dette er en stor miskendelse af den ka-

tholske verdensorden. Som »vor frues« helligdom blegner

ved siden af »Vorherres«, apostlenes for Marias, de største

protomartyrer for apostlene, således gælder det overalt i

de saliges rangforordning, at »tjeneren ikke er over sin

herre«. Knuds helligdom kan læge Benedikts sår uden at

derved dennes lægende kraft overfor andre foregribes.
— At

selve den naive fortælling iøvrigt bærer et umiskendeligt

præg af at være ægte tradition fra Odense, vil vel ingen

drage i tvivl.

Når det nu imod Knytlingas vidnesbyrd gøres gældende,

at Ælnoth intet véd om Benedikts helligdom, da er denne

^) Morkinskinna, s. 128. Den nordiske kirkes grundlæggelse,

tillæg s. 80 f.
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indvending i virkeligheden uden betydning, uden for så vidt

som den må bringe os til at drage det i tvivl, om det alt

var kong Erik, som tog ham op af jorden. Der kunde vist-

nok nævnes mange exempler fra middelalderen, i hvilke

helligdommens glans først senere fra hovedmanden i et mar-

tyrium bredte sig til dem, der var i færd og følge med ham,

ligesom omvendt en enkelt af en martyrskare senere kunde

overstråle alle de andre ^). Og Benedikt havde i særlig høj

grad stået Knud nær. Han var ikke blot hans broder, i

dødens stund indviet ved hans kys til det sidste følgeskab,

men Ælnoth skildrer alt hans pinefulde død særskilt og

fortæller, at han blev jordfæstet inde i kirken ved den hellige

konges side, medens de menige hirdmænd lå i forgården,

ligesom han kalder ham »nomine et gratia martyrii Bene-

dictus«. Fortællingen i Knytlinga viser, at traditionen i

den følgende tid stadig gik i retning af at stille de to brødre

jævnsides.
—

Men i det foreliggende skrift er ikke blot hele dette

forhold bleven undervurderet og miskendt; andre kends-

gerninger, som i denne forbindelse er af den største betyd-

ning, er endog bleven aldeles uomtalte.

I sit gavebrev til St. Knuds klosterkirke (af år 1180)

siger kong Valdemar den store således, at han glæder sig

over i dens helgener at have frænder og fromme forbedere

hos gud: »qvod venerandæ sanctorum reliqviæ in ea conti-

nentur, qvos sicuti nostros extitisse propinqvos, ita pios apud
deum patronos esse gaudeamus — — «

^). Heraf fremgår,

at mindst endnu ét andet medlem af kongehuset foruden

kong Knud dengang hvilede i hans kirke som helligdømt.

^) Således den hellige Åsvard af Slesvig, som 1066 dræbtes af

Venderne tilligemed sine medbrødre. De kaldes alle hellige

og martyrer, men Åsvard jordfæstedes dog særskilt og senere

flyttedes han til Ratzeburg domkirke. Ser. III. 588.

^) Thorkelin, Diplomatarium I. 262.
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Og da sagaen omtrent samtidig fortæller, at Benedikt hviler

i et andet skrin, er det vanskeligt at komme fra, at der her

sigtes til hans »venerandæ reliqviæ«.

Endvidere er der opbevaret uddrag af et brev fra år

1357, i hvilket tre jydske biskopper lover aflad til dem, som

vilde gæste eller give gaver til »sacellum Benedicti in ba-

silica Canutia Otthoniæ«^). Der var altså et Bents kapel

i Knudskirken, og man må i sandhed forhærde sit hjerte

som Farao, når man vil gøre gældende, at det intet havde

at gøre med kongesønnens skrin, men var indviet til

munkenes ordensstifter Benedikt af Nursia^). I året 1468

stiftedes der et nyt kapel, indviet til »den hellige trefoldig-

hed, jomfru Maria, St. Bent og St. Knud« (»Sankte Knuds

kapel«), og herved sigtes der efter navnenes rangfølge øjen-

synligt til munkefaderen; men når erkebiskop Peder Lykke
1419 tager brødrene i sin beskyttelse: »deo ad laudem,

beato Kanuto et Benedicto ad gloriam ethonorem«, så bliver

det mere end sandsynligt, at der her er tænkt på en helgen

af lavere rang, ja vel endog på en mand, hvis helligdom

erkebispen ikke vilde udtale sig om, siden han ikke udtrykke-

lig kalder ham beatus ^).
— Dette er »kildernes tavshed«

om en hellig Benedikt i Odense og hans skrin!

Og er der så noget i det af de oldkyndige og ben-

kyndige fremdragne, som kunde tale imod at henføre det

ene af de fundne helgenskrin til den danske kongesøn?
Tværtimod. Det gemmer benene af en høj og kraftig yng-

ling på mellem 22 og 25 år; disse synes at have ligget

længere i jorden end kongens, og skrinet synes at være

1) Ser. I. 309.

^) Stiftsprovst Damgård går uden videre ud fra, at der ved

dette navn sigtes til den danske Bent (Samlinger til Fyns
historie V. 138 ff) ; men biskop Engelstoft udtaler , at det

,,naturligvis" var den anden (Odense, 2. udg., s. 31).

^) Samlinger, V. 126. Pontoppidan, Annales, II. 527.
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noget yngre end hans. løvrigt ligner skrinene hinanden så

meget i størrelse og udstyrelse, som overhoved to nogenlunde

selvstændige konstnere kunde ønske at arbejde eller samme

konstner kunde ønske at løse den samme opgave to gange.

Alt dette stemmer med kildernes veltalenhed. Hvorfor skal

vi da nu gøre dette skrin til en musæumsgenstand, isteden-

for at betragte det med de følelser, som den ædle konge-
søns troskab må vække hos enhver landsmand?



<?'t>

MEDDELELSER FRA DET KGL. MUSEUM FOR DE

NORDISKE OLDSAGER.

Det har i Aarenes Løb bestandig vist sig vanskeligere at

lade Bearbeidelsen og Publicationen af det archæologiske Stof

i Museet for de nordiske Oldsager endog nogenlunde holde

Skridt med de uafbrudt tilkommende Forøgelser. De fuld-

stændige Fortegnelser over den aarlige Tilvæxt, hvormed der

begyndtes i 1820, maatte man snart opgive at fortsætte;

men man kunde dog i en lang Aarrække, indtil 1850, pub-

licere idetmindste de vigtigste nye Fund. Et Forsøg paa
at gjenoptage dette Arbeide gjordes atter i 1868, da der

fremkom en samlet Udsigt over Museets Forøgelser i Løbet

af 5 Aar; men siden da er der kun blevet fremlagt de Partier

af det nye Stof, som kunde finde en Plads i større Arbeider

og sammenhængende Undersøgelser, medens hele Resten endnu

venter paa at bearbeides og lægges til rette for en Benyttelse.

Det store Stof, som saaledes foreligger til Behandling,

turde det dog nu ikke være heldigt at fremlægge paa samme

Maade som tidligere, enten i aarlige Publicationer eller i

topographisk og chronoiogisk ordnede Udsigter for en længere

Aarrække. Det vil sikkert være at foretrække, at Stoffet

behandles gruppevis, efterhaanden som visse Partier særlig

egne sig dertil, og da navnlig naar de kunne opfattes paa
en ny og rigtigere Maade eller væsentlig bidrage til Be-

Aarb. f. nord, Oldk. og Hist. 1886. 15
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svareisen af tvivlsomme Spørgsmaal. Dette har været be-

stemmende ved Valget af det Materiale, som forelægges i

de følgende Meddelelser.

Yotivfund fra Sten- og Bronzealderen.

En af de interessanteste Tydninger af archæologiske

Forhold, som overhovedet er fremsat, gjælder de saa paa-

faldende talrige Fund af Sten- og Bronzesager, som frem-

drages i vore Moser eller optages ved Markarbeide udenfor

Gravene^). Naar det med Sikkerhed vides, at »disse Ned-

lægninger staa i Forbindelse med en almindelig religiøs

Skik, og at de maa opfattes som Ofringer til Guderne, der

i den fjærne Oldtid dyrkedes i Form af Søer, Floder, Lunde

og store Stene« ,
har man heri et Udgangspunkt for Op-

fattelsen af en stor Fundgruppe, og Veien er aabnet til en

for Archæologen saare vanskelig tilgængelig Side af Old-

tidens Liv. Men denne Forklaring er hidtil kun blevet mod-

taget med meget Forbehold. Man har høist indrømmet Mulig-

heden af et saadant Forhold, og ved Siden heraf ere oftest

de ældre Forklaringer af disse Fund blevne mere eller mindre

bestemt fastholdte, at de ere hengjemte Sager, Skatte, Vare-

forraad og Arbeideres Eiendele, eller at de rent tilfældig

ere blevne tabte i Vand og dækkede af Jord. Men i det

Hele hersker der en vis Usikkerhed ved Behandlingen af

disse Fund, skjøndt dog en Offergave til Guderne maatte

kunne adskilles fra en skjult Skat, og denne atter maa være

forskjellig fra Indholdet af en Metalstøbers Skrin eller fra

tilfældig tabte Sager '^).

^) J. J. A. Worsaae : Om Mosefund fra Bronzealderen (Aarb. f.

nord. Oldkynd. cg Hist. 1866).

^) Om Opfattelsen af disse Fund se navnlig: C. Engelhardt,
Aarb. f. nord. Oldkynd. og Hist. 1868 S. 121, 141; E. Vedel,

sammesteds 1885 S. 88, 112; Sophus Muller, sammesteds 1876
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Der turde saaledes være al Anledning til, ved Publi-

cationen af nyt Materiale at fremdrage just saadanne Fund,

forsaavidt der er tilkommet noget, som væsentlig bidrager

til at tjærne den nu raadende Usikkerhed, og dette er virkelig

Tilfældet. Museet er i de senere Aar blevet forøget med

et ikke ringe Antal Fund af en eiendommelig Art, som,

saavidt det skjønnes, give et sikkert Fodfæste i den nævnte

Sag, nemlig Fund, som indeholde en større eller mindre

Række Gjenstande af en oy mmwe Form, en bestemt Art

af Vaaben, et enkelt Slags Redskaber, visse ensartede

Smykker. Disse savnedes vel ikke ganske tidligere, hvad

der vil fremgaa af den følgende Udsigt, som ogsaa strækker

sig til Museets ældre Materiale og til flere andre Samlinger^);

men de vare ikke hidtil opfattede som noget særligt eller

i Museet samlede i egne Grupper, saaledes som det nu er

Tilfældet. Efter en fuldstændig Redegjørelse for den hele

Række af disse henved 180 Oldsagfund, under Medtagelse af

8.269; O. Montelius, Sveriges forntid, Text I S. 149, Bohus-

lånska fornsaker, Bihang S. 28; O. Rygh, Aarb. f. nord. Old-

kynd. 1877 S. 117, 136, Christiania Vidensk. Selskabs Forhandl.

1876 Nr. 9; Werlauff, Udkast til den nordiske Archæologis
Historie (Skand. Lit. Selsk. Skr. 1); E. Chantre, L'age du

bronze I S. 85; J. Evans, Bronze age S. 457; G. Bellucci,

Sulla fonderia-officiiia di Bologna; Castelfranco , Bullettino di

Paletnologia Italiana, Anno VIII, 1882, Nr. 12; Pigorini , Il

museo prehistorico di Roma 1881.

^) Ved en særdeles velvillig Imødekommen fra mange Sider,

hvorfor der her bringes en erkjendtlig Tak, kan der med-

deles Oplysninger fra Museerne i Aarhus og Kanders og fra

private Samlinger, tilliorende: Godseier C. J. v. Arenstorff,

Dronninggaard ; pr. Læge A. Bøeg, Nykjøbing p. M. ; Smed
Christensen, Skive; Geheimeraadinde Classen, Corselitze ; pr.

Læge W. Dreyer, Norre Aaby; Etatsraad N. H. Holst, Kjøben-
havn; pr. Læge O.Lassen, Kanders; Landinspecteur J. Lind,

Nykjøbing p. M.; Captain A. P. Madsen, Kjøbenhavn; pr. Læge
Neergaard, Grenaa; Districtslæge Rosen, Storeheddinge; Hof-

jægermester Steensen de Leth, Høiriis ; Prokurator Thomsen,

Næstvel; Bogholder Thomsen, Viborg; cand. L. Zinck, Kbhvn.

15*
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alle Enkeltheder, som maa antages at være af Betydning

for deres Opfattelse, vil det utvivlsomt vise sig, at idet-

mindste disse Nedlægninger ere Udtryk for en almindelig

religiøs Skik.

Fra StennldereM foreligger der 38 Fund, som alene inde-

holde Øxer uden Bane, i forskjelligt Antal: to Stykker

(1-15), tre (16-23), fire (24-29), fem (30-31), sex (32-35),

syv (36-37), otte (38) O-

^) øxer uden Bane:
1. Viemose, Præstø Amt. Mus. N. 7740.

2. Nørre Harridslev, Hjørring Amt. Mus. N. A 3977.

3. Bagterp, Hjørring Amt. Mus. N. A 806.

4. Strøby-Egede, Præstø Amt. Mus. N. 10630.

5. Gjedsted, Viborg Amt. Mus. N. 10969.

6 Nylarsker Sogn, Bornholm. Mus. N. A 943.

7. Minkemark, Holbæks Amt. Mus. N. A 866.

8. Gladsaxe Sogn, Kjøbenhavns Amt. Mus. N. 12346.

9. Corselitze, Maribo Amt. Geheimeraadinde Classens Samling.
10. Petersminde, Maribo Amt. Samme Samling.
11. ErtebøUe, Aalborg Amt. Læge W. Dreyers Samling".

12. Torpe, Præstø Amt. Procurator Thomsens Samhng.
13. Høiriis, Thisted Amt. Hofjægermester Steensen de Leths

Samling.
14. Nyker Sogn, Bornholm. Mus. N. A 788. Ved Grøftegrav-

ning paa flad Mark traf man paa en lille Stenkiste, cl'
i Firkant, dækket af en noget større Sten og »fyldt

med Aske og Kul«. Øxerne stode opreiste ved Siden af

hinanden indeni Stenkisten. Jvf. ndfr. S. 223 Nr. 20.

15. Lyngby Torp, Hjørring Amt. Mus. N. A 1858. Slibningen
er paabegyndt ved begge Stykkerne.

16. Borreby, Sorø Amt. Mus. N. A 5979.

17. Usserød, Frederiksborg Amt. Mus. N. 10556.

18. Jegstrup, Nørlyng Herred, Viborg Amt. Mus. N. A 5691.

19. Kallerup, Kjøbenhavns Amt. Mus. N. 16061.

20. Fovlum, Viborg Amt. Læge W. Dreyers Samling.
21. EUede, Holbæks Amt. Cand. L. Zincks Samling,
22. Gaarden Strandet, Viborg Amt. Smed Christensens Samling.
23. Hestehaven, Dronninggaard, Hjørring Amt. Øxerne ere af

Grønsten. De laa ovenpaa hinanden, adskilte ved Lag af

Bark. Godseier C. J. v. Arenstorffs Samling.
24. Hvirring, Aarhus Amt. Mus. N. A 980.
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Forskjellen i Øxernes Værd er meget stor. Hvad først

Størrelsen angaar, indeholde de fleste Fund kun store, endog

ualmindelig store Stykker, der ofte ere ikke ubetydelig over

IC' lange (f. Ex. 1-7, 16-18, 24, 28, 29, 32, 34, 38), og

til et af disse Fund hører den største Øxe, som vides hidtil

at være funden i Norden, 17^/4" lang (18, Fig. 1). Andre

Fund bestaa derimod af tarvelige Stykker af langt ringere

Størrelse (f.
Ex. 2, 3, 6, 20, 33, 37), og undertiden findes

fortræff'elige og middelmaadige Stykker ved Siden af hver-

andre (24). Forarbeidningen er dernæst meget forskjellig.

Over Halvdelen af Fundene bestaar vel udelukkende af fuldt

færdige Øxer, smukt slebne, oftest paa alle fire Sider (1-5,

7, 8, 11, 16-20, 24, 28-30, 34, 36); men i andre Fund

forekommer der alle Grader af større eller mindre Fuld-

endthed: Ved Siden af 7 fuldt slebne Stykker tindes et en-

kelt, som kun er tilhugget (38)
— af en Række fuldstændig

slebne Øxer har en enkelt en blot tilhugget, altsaa enten

ikke fuldendt eller paany skærpet Æg (32)
— af tre slebne

Stykker have de to Æggene opskærpede (19). Et Fund

25. Skovbygaard. Maribo Amt, Geheiiiieraadinde Classens Saml.

2f). Eierslev, Thisted Amt. Landinspecteur J. Linds Samling.
27. Rindsholm , Viborg Amt. Naalemager Petersens Samling.

Meddelt af Bogholder Thomsen, Viborg.
28. Horsens Sogn, Aalborg Amt. Mus. N. 115(50.

29. Rønbjerg, Ringkjøbing Amt. Læge Boegs Samling.
30. Aastrup, Kjøbenhavns Amt. Geheimeraadinde Classens

Samling.
81. Udby, Odense Amt. Læge W. Dreyers Samling.
32. Sipperup, Hammer Herred, Præstø Amt. Mus. N. 20531.

33. Sindal, Hjørring Amt. Mus. Nr. 2514.

34. Udbyover, Randers Amt. Randers Samlingen. Meddelt af

Lærer R. C. Andersen.

35. Kagstrup, Præstø Amt Procurator Thomsens Samling.
30. Knudsker Sogn. I^ornholm. Aarb. f. nord. Oldkynd. 1885

S. 88.

37. Lind, Præstø Amt. Mus. N. 20091.

38. Staby Sogn, Ringkjøbing Amt. Mlis. N. A 5700.
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mW

Fig. 1.

bestaar af en sleben og en usleben

Øxe (2), et andet indeholder et

kun tilhugget Stykke og et, hvis

Tilslibning er paabegyndt paa en

af Bredsiderne (6). To fuldt slebne

Øxer ere optagne sammen med en,

som paa Bredsiderne kun er del-

vis tilslebet, og med et fuldstændig
uslebet Stykke (24) o. s. fr. En-

delig indeholde adskillige af Fun-

dene alene tilhuggede Øxer (9,

10, 12, 25-27, 31), og et enkelt

bestaar endog af raa Forarbeider,

i og for sig tarvelige Stykker og

saa lidet udformede, at ikke en-

gang Æggene ere nogenlunde til-

dannede (35).

Forholdene, hvorunder alle

disse Øxer ere fremdragne ,
falde

under to Klasser, de samme som

bestandig skulde omtales i det

Følgende. 14 af Fundene skrive

sig fra Moser eller Kjær (1-3, 5,

11, 12, 15, 19-21, 27-29, 31),

hvor de vides at være optagne i

en Dybde af 1', 2' og 3' (31;

20; 3, 15) og undertiden liggende

paa den faste Undergrund (11, 31).

Flere andre ere trufne liggende

ved Siden af en stor Sten (6, 13,

24, 34, 36), i en Dybde af 1
'

og

3' (24, 6), eller under en stor

Sten (7, 33); i et enkelt Tilfælde

vare Øxerne omgivne af en Sten-

sætning (14). Om alle de øvrige
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Fund vides det kun
,

at de ere fremdragne samlede
,
ved

Gravning, Pløining eller andet Markarbeide, og at de ikke

skrive sig fra Grave eller Høie.

Det maa endnu her nævnes, hvad der ligeledes oftere

vil blive fremhævet i det Følgende, at det ved fiere af

Fundene skjønnes, at alle Stykkerne ere huggede af samme

Slags Flint, man skulde sige af samme Blok (navnlig 2, 9,

10, 16, 34, 36); men i andre Tilfælde er det ligesaa sikkert,

at Flinten er uensartet
(f.

Ex. 21, 24, 31).

Af brede Mei&ler ogØxer med Bane kan der anføres

18 Fund, med to (1, 2), tre (3-7), fire (8-13), fem (14-15), syv

(16-17) og elleve Stykker (18). Et af Fundene bestaar

udelukkende af Hulmeisler (8), andre indeholde baade Stykker

med ret- og med hulsleben Æg (3, 18), medens de fleste

af de øvrige Stykker maa henregnes til brede Retmeisler^).

Der findes atter her en betydelig Forskjel i Stykkernes

^) Flint-Meisler og Øxer med Bane:
1. Skibsby, Hjørring Anjt. Mus. N. A 275.

2. Horne, Svendborg Amt. Captain Madsens Samling.
3. Uggerløse, Holbæks Amt. Cand. Zincks Samling.
4. Hyllested , Randers Amt. Læge Neergaards Samling.

Meddelt af Dr. phil. Henry Petersen.

5. Halskov, Viborg Amt. Smed Christensens Samling.
6. Auderød, Frederiksborg Amt. Mus. N. 15485.

7. Rikkesminde, Odense Amt. Mus. N. A 6749.

8. Ukjendt Findested. Mus. N.A 6180.

9. Ved Thisted. Mus. N. A 1474.

10. Over -Vindinge, Præstø Amt. Mus. N. A. 5429.

11. Uggerløse, Holbæks Amt. Cand. Zincks Samling.
12. Asmild Sogn, Viborg Amt. Mus. N. 14817.

13. Mellem Øerne Gjøl og Egholm i Limfjorden. De tre

Øxer kom tilsyne ved Lavvandet, den fjerde laa lidt

dybere nede i Sandet. Mus. N. 20194.

14. Stuby, Præstø Amt. Mus. N. 102&6.

15. Skjerninge, Svendborg Amt. Mus. N. 27540.

16. Ledoie, Kjøbenhavns Amt. Etatsraad Holsts Samling.
17. Taarup, Randers Amt. Randers Samlingen. Meddelt af

Lærer R, C. Andersen.

18. Skjævinge, Frederiksborg Amt. Mus. N. A 5684.
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Værd og Brugbarhed, hvad det er nødvendigt nøie at lægge

Mærke til for ret at forstaa den hele Fundgruppe. Enkelte

Fund bestaa udelukkende af slebne og fuldt færdige Meisler

(3), og i flere andre forekommer der en delvis Slibning:

— slebne og kun tilhuggede Stykker ere optagne sammen

(2, 6, 12, 13, 15)
— med en Meisel, som er sleben paa begge

Bredsider, er der fundet en anden, som kun har Slibning

paa en af Siderne og en tredie kun tilhugget (5)
— paa en

Række slebne Stykker er Æggen usleben, altsaa enten

ufuldendt eller opskærpet og derefter ikke paany sleben (14).

Alle de øvrige Stykker ere uslebne og altsaa efterladte

ufærdige, paa forskjellige Trin i Tildannelsen, lige fra den

første Begyndelse til den sidste og omhyggeligste Tilhugning.

Nogle af Fundene indeholde smukke, endog ganske fortrin-

lige Stykker (1, 8), andre derimod kun middelmaadige, grovt

behandlede (11) og næppe fuldt tilhuggede Meisler (4).

Ved Siden af en Række gode Hulmeisler, der ere fuldt

færdige til Slibning, findes der et enkelt Stykke, som langt-

fra er saa vidt, og et andet, der kun kan betegnes som et

raat Forarbeide (16). I flere Fund findes der endelig alene

plumpt tildannede Stykker, grove Forarbeider, man skulde

sige raa Efterligninger af Meisler, som ogsaa i fuldendt

Stand kun vilde være temmelig tarvelige Redskaber (9,

10, 18).

Idetmindste tre af disse Fund bestaa af Stykker, som

ere gjorte af ganske ensartet Flint, saa fuldstændig ens, at

man skulde tro,- at de ere huggede ud af samme Blok (1,

8, 9); men mindst i to Fund er Flinten forskjellig (5, 18).

Ni af Fundene ere opgravede af Moser (1, 2., 4-6, 10,

12, 14, 18), paa Bunden (5) eller i c. 3' Dybde (1), og

i et enkelt Tilfælde ere Meislerne fundne paa en Grund i

Stranden (13).

En tredie Form, som ligeledes forekommer i talrige Fund

af ganske den samme Charakter, er den halvrunde Flint-

Sav. Der foreligger fra forskjellige Egne af Landet 24 Fund,
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indeholdende fra to indtil en Snes Stykker: to St. (1), tre

(2-8), lire (9-13). fem (14-15), sex (16-17), syv (18),

otte (19-20), ni (21), elleve (22), i et enkelt Fund en Snes

St. (23) og i et andet et uvist større Antal (24)^). Kun et af

Fundene indeholder Save af den korte, brede Form (13)^);

1) Flint-Save:
1. Søsum, Frederiksborg Arat. Mus. N. 26765.

2. Kvorning, Viborg Amt. Mus. N.A 5902.

3. Bjelkerup, Præstø Amt. Mus. N. 2337. Den gamle Be-

retning (fra 1832) lyder paa, at de fandtes staaende jævn-
sides, tæt ved hverandre i »Kjefthøi«, men ikke i en Grav.

4. Ved Nestved. Mus. N. A 1669.

5. Vester Brønderslev, Hjørring Amt. Mus. N. A 2412.

6. Mellerup, Randers Amt. Randers Samlingen. Meddelt

af Lærer R. C. Andersen.

7. Hobjerg, Randers Amt. Læge Neergaards Samling. Med-
delt af Dr. phil. Henry Petersen.

8. Aalsrode, Randers Amt. Samme Samling.
9. Flade, Hjørring Amt. Mus. N. 4278.

10. Skjellerup, Randers Amt. Mus. N. 26792, 26794, 26807.

11. Bagterp, Hjørring Amt. Mus. N, A 797.

12. Ballerup, Kjøbenhavns Amt. Mus. N. A 2421.

13. Hastrup, Randers Amt. Randers Samlingen. Meddelt af

Lærer R. C. Andersen

14. Søndersø, Odense Amt. Mus. N. 14641.

15. Ved Viborg. Læge W. Dreyers Samling.
16. Ukjendt Findested. Mus. N. MMXLII.
17. Holmgaard, Hjørring Amt. Mus. N. A 4029.

18. Tolstrup Sogn, Hjørring Amt. Mus. N. 13950.

19. Sengeløse, Kjøbenhavns Amt. Mus. N. A 4010.

20. Demstrup, Randers Amt. Ved at borttage en temmelig
stor Sten paa flad Mark fandtes under den en lille, fir-

kantet Stensætning, hvori Savene laa tilligemed »Aske«

og Brudstykker af Lerkar. Aarhus Samlingen N. 796. Med-
delt af Overretssagfører Chr. Kjer. Jvfr. ovfr. S. 218 N. 14.

21. Ølstykke, Frederiksborg Amt. Mus. N. 14899.

22. Hæbelstrup, Hjørring Amt. Mus. N. 22203.

23. Borreby, Sorø Amt. Mus. N. A 3514.

24. Glargaarde, Aalborg Amt. Randers Samlingen. Meddelt

af Lærer R. C. Andersen.

^) Som \Vor.>aae, Nord. Oldsager 1859 Fig. 59.
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sex af dem bestaa udelukkende af udpræget skjæve Stykker

uden egentlige Savtænder (2, 4, 5, 9, 15, 18) i). Alle de

øvrige Fund have Save af den tredie Hovedform, langstrakte

med lige eller noget indadbuet Æg, der oftest er forsynet

med Savtænder 2). I de fleste Tilfælde ere alle Stykker i

samme Fund huggede af ensartet Flint, neie overensstem-

mende i Farve og Structur, og tillige er oftest de forskjellige

Stykkers Form og Maaden, hvorpaa de ere tilhuggede, saa

fuldstændig den samme, at det maa antages, at de alle ere

gjorte af samme Haand. I Modsætning hertil indeholde dog

nogle af Fundene et eller flere Stykker, der baade ere

gjorte af anden Flint end de øvrige og tillige ere afvigende

i andre Henseender (5, 11).

Med Hensyn til Stykkernes Værd gjælder det samme

som om Øxerne og Meislerne. Adskillige af Fundene be-

staa af særdeles smukke, regelmæssig dannede, vel til-

huggede og tillige store Stykker, saa gode som de over-

hovedet forekomme; men der gives ogsaa Fund med mindre

og temmelig tarvelige ja, næsten daarlige Save (12, 16, 21),

og i et enkelt Tilfælde er det kun raat tilhugne Stykker og

Forarbeider, der ere fuldstændig ubrugelige (4). En lignende

Forskjel er der i andre Henseender. Der er Fund, hvori

alle Stykkerne synes at være fuldstændig nye (15, 17), eller

som indeholde enkelte nye eller tilsyneladende ganske ubrugte

Stykker (3); men paa mangfoldige andre ses der tydelige

Mærker af Slid langs med Æggen, eller denne er opskærpet
efter at være blevet beskadiget (navnlig 10, 19, 22, 23).

Ti af disse Fund ere fremdragne af Moser eller tilgroede

Kjær (1, 5, 9-12, 16, 19, 21, 22), hvor de efter Angivel-

serne have ligget i en Dybde af 3' eller 5' (9, 22). To af

Fundene ere opgravede under en stor Sten (18, 20), og om
de øvrige vides det kun, at de ere fremkomne ved forskjelligt

Markarbeide.

i) Anf. St. Fig. 57. — ^) Anf. St. Fig. 58.
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Af andre Stenalders Former foreligger der vel kun

ringere Rækker af Fund; men flere af dem ere til Gjengjæld

særlig vigtige for Forstaaelsen af disse eiendommelige Ned-

lægninger. Enestaaende med Hensyn til Antallet af ens-

artede Stykker er et Fund af 30 Spydspidser, der frem-

droges ved Pløining paa lavtliggende Kjærjord (1). De laa

samlede ovenpaa hverandre, de øverste c. 1' under Over-

fladen, de nederste paa den faste Lergrund. Det er ret vel

tilhuggede Flintspyd; men ved nogle af dem er der det paa-

faldende, at der findes store naturlige Huller i Flinten, hvad

der selvfølgelig maatte medføre en betydelig Svaghed, og

ved mange er Spidsen ikke tilhugget, idet der her endnu

sidder en Del af Blokkens Skorpe ;
de ere altsaa ikke fuld-

stændig færdige. Paa én Undtagelse nær synes de alle at

være fuldstændig ubrugte, og, som det sædvanlig bemærkes

ved disse Fund, ere de huggede af ganske ensartet Flint.

Det samme gjælder om flre andre Fund af Spyd-

spidser, c. 2' dybt i en Mose optoges 6 Forarbeider, de

to ret vel tilhugne, men dog langtfra færdige, de øvrige

kun saa vidt tildannede, at de have faaet en vis Lighed

med Spydspidser; den naturlige Skorpe dækker endnu store

Partier, og saa raa som disse Stykker ere, have de sikkert

i Stenalderen kun havt en meget ringe Værdi (2). Sær-

deles omhyggelig tilhugne og fuldt færdige ere derimod tre

store Spydspidser, som ligeledes skrive sig fra en Mose

(3), og et enkelt smukt Stykke, der alene er bevaret af et

Fund paa 11 ensdannede Spyd (4). Endnu kan nævnes en

Samling af 18 gode Spydspidser, som optoges under en

stor Sten. De stode opreiste, med Spidsen opad, adskilte

i to Partier paa 6 og 12 St. (5) ').

^) Spydspidser:
1. Skræm, Hjørring- Amt. Mus. N. A 4130, 418G. Hovedform

som Montelius, Atla,s I Fig. 51.

2. Aalegaardsmose, Skræm Sogn, Hjørring Amt. Mus. N.

A4149.
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Af Dolke kan der anføres tire Fund med tre (1-3) og fire

Stykker (4). Der er dels udmærket smukke og fuldt tilhuggede

Dolke, indtil 11^/4" lange, med smalt, firsidet Greb (1, 2),

dels fortrinlige Exemplarer af den elegantere Form med

bredt, mod Enden udsvaiet Fæste (3-4). Ved Siden af

disse forekommer dog, saaledes som det saa ofte er Til-

fældet, et enkelt uanseligt Stykke, af tarveligt Arbeide og

næppe færdig hugget (4). Nærmere Oplysninger om Fund-

forholdene foreligge ikke^).

Ogsaa simple og dagligdags brugte Redskaber findes ned-

lagte paa denne Maade. To gode, skeforme de Skrabere,
ensdannede og af samme Slags Flint, ere optagne sammen

i en Mose (1). Et andet Fund bestaar af tre vel tilhuggede

Skrabere, de to af ensartet Flint (2), og ni ualmindelig

store og smukke Stykker, alle ganske overensstemmende i

Form og Ydre, ere fundne sammen, som det synes i en

Mose (3)2).

Vigtigere er det dog i denne Sammenstilling, at endog
saa ringe Gjenstande som Flintflækker oftere findes nedlagte

ganske paa samme Maade som de omtalte værdifulde Vaaben

og Redskaber — i en Mose eller under en stor Sten — alene.

a. Møen. Mus N. A 5G94.

4. Holbæk Ladegaard. Cand. L. Zincks Samling- N. 473.

.5. Stevns, Præstø Amt. Districtslæge Kosens Samling. Med-
delt af Forpagter Borries

1) Dolke:
1-2. Alslev og Corselitze, Falsters Sønder Herred. Geheime-

raadinde Classens Samling. Som Worsaae, Nord. Old-

sager 1859 Fig. 53.

3. Ukjendt Findested. Mus. N. 4176. Lignende Worsaae.
Nord. Oldsager 1859 Fig. 52.

4. Ved Frederikshavn. Læge O. Lassens Samling.

^) Skrabere:
1. Slagelse-Egnen. Mus. N. 22158.

2. Sparkjær. Viborg Amt, Mus. N. A 5003.

3. Stevns. Mus. N. A 6207, 6693.
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uden at være blandede med Sager af anden Art^). Et af

disse Fund bestaar af 33 fuldstændige Flækker og 16 Frag-

menter, optagne ved Tørvegravning. De ere alle slagne af

samme Slags Flint, og flere af dem passe sammen i Af-

spaltningsfladerne; de

ere saaledes utvivlsomt

dannede af samme Blok.

Dele af Flintens natur-

lige Skorpe er bevaret

paa adskillige Stykker,

og der findes en Ryg-
flække o : den første Af-

spaltning af den raat til-

dannede Blok; men alle

disse først afhuggede

Spaaner ere kun ubruge-

ligt Aff"ald, som det er

paafaldende at træffe

ved et i bestemt Hensigt

nedlagt Fund. Mange af

de egentlige Flækker ere

iøvrigt ikke stort mere

værd, idet de ere smaa,

uregelmæssige eller rent

ud mislykkede. Fundet

er næppe blevet fuld-

stændig optaget (1).

Af lignende Art er

et andet Fund af 20
Fia. 2. Fig. 3.

1) Flækker:
1. Bangsbostrand, Hjørring Amt. Mus. N. A 1632.

2 Hong, Holbæks Amt. Mus. N. A 6072, 6231.

3. Mellem Frederiksborg og Holte. Mus. N. A 476.

4. Aastrup Sogn, Svendborg Amt. Mus. N. 8014.

5. Dalegaard, Bornholm. Mus. N. A 873.
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Flækker foruden nogle Fragmenter (2). Ogsaa her tindes

Rygflækker og Ait'ald, og flere af Stykkerne slutte nøie

sammen, hvad der ved Siden af Flintens Farve viser, at de

ere udspaltede af samme Blok. Her ere Flækkerne derimod

ualmindelig regelmæssige og smukke, og flere af dem naa

en større Længde end noget hidtil kjendt Stykke af denne

Art (Fig. 2 og 3). Det vides, at Fundet ikke er fuldstændigt.

Af et tredie Fund har Museet kun erholdt to ualmindelig

smukke og lange Flækker, hvis Sideflader

passe sammen; de fandtes tilligemed flere

andre, som øiensynlig alle vare slagne af

samme Blok (3). Fremdeles foreligger der

en Beretning om et Fund af 7 store Flækker,

som optoges samlede ved Grøftegravning

(4), og af et større Fund paa 20 Stykker,

der laa tæt op til og ind under en stor

Sten, har Museet modtaget omtrent Halv-

delen (5). Det er dels meget daarlige,

eller næsten ubrugelige ,
korte og tykke

Flækker, dels Stykker med tilhuggen Ryg

langs med den ene Sidekant; men ogsaa

disse ere kun høist tarvelige Redskaber.

Foruden de her opregnede Fund-Rækker,,

som selvfølgelig have en særlig Interesse

ved, at de give gjentagne Exempler paa

just de samme Forhold, kan der anføres

forskjellige enkelte Fund med Former af anden Art. Fra

en Tørvemose skrive sig 6 lange og vel forarbeidede Ben-

meisler, fuldkommen ens (1, Fig. 4); 3 slebne Smalmeisler

af ensartet Flint og ganske overensstemmende Forarbeidning
ere oppløiede sammen (2); 2 ensdannede Knive, g;jorte af

tykke Flækker, ikke særlig gode og kun med let tilhuggen

Ryg, ere optagne under en stor Sten (3); under samme

Forhold er der fundet 4 hjerteformede og 1 bladformet Pile-

spids (4); 4 hjerteformede Pilespidser ere opgravede sammen

fi^-'ii

^i^'i'v

Fig. 4.
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(5), Og 4 ensdannede Knivsblad-formede Benstykker samt

4 større Flintflækker ere fremdragne ved Tørveskæring (6).

Hermed er der for Stenalderens Vedkommende omtalt 103

Fund»).
Fra Bronzealderen foreligger der ialt 73 Fund med Gjen-

stande af en og samme Art. Sjældnest forekomme i det

Hele Vaaben og Redskaber, og i Sammenligning med de

lange Rækker af Fund fra Stenalderen er Antallet her kun

ringe; men til Gjengjæld ere Smykker og andre Gjenstande

fra denne Periode særdeles hyppige i disse Fund.

Af Sværd og Dolke kjendes der foruden tre ældre

Fund (1-3) to nyere med to og fire Stykker (4, 5). Det

er dels fortrinlige Vaaben, saa smukke og gode, som de

overhovedet kjendes (2), dels yderlig tarvelig forarbeidéde

Stykker (1, 3, 4). Paa flere Sværd med Grebspids (4)

lindes der ved denne Rester af den Harpixmasse, der sæd-

vanlig i Bronzealderen brugtes som Kit til Udfyldning og

som Bindemiddel. Her har den tjent til at fastholde Sværd-

grebet, og det har saaledes ikke blot været selve Klingerne,

som nedlagdes, men fuldt færdige Vaaben. Tre af disse

Fund skrive sig fra Moser (1,3, 4), et fra Kanten af et

Vandløb (2). Dybden under Overfladen angives til 1' (4)

og 3- (1)^).

^) Andre Former:
1. Risinge. Svendborg Amt. Mus. N. A G055.

2. Bjerregaard, Sønder Kirkeby Sogn, Maribo Amt. Geheime-

raadinde Classens Samling.
3. Gaasetofte, Holbæks Amt. Cand. L. Zincks Samling N. 282.

4. Ands, Viborg Amt. Meddelt af Bogholder Thomsen.

5. Hjarbæk, Viborg Amt. Læge Boegs Samling.
6. Brordrup, Kjøbenhavns Amt. Mus. N. 7956.

^) Sværd og Dolke:
1. Antiqu. Ann. 4 S. 406.

2. Aarb. f. nord. Oldk. 1868 S. 123.

3. Antiqvarisk Tidsskrift 1846-48 S. 20. Afbildet: Madsen,

Afbildninger U, 4 F. 4.

4. L. Zincks Samling: to Stykker som Worsaae, Nordiske
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Spydspidser .forekomme i tre Fund, med to (1) og

tiere Stylil^er (2, 3). Et af Fundene bestaar af slet for-

arbeidede Stylil^er, med store Støbeiiuiier og paasiddende

Støberande (1), et andet indeholder særdeles smukke Lanse-

spidser (2). Bevarede Rester af Harpixmasse i nogle af

Dellerne vise, at disse Spydspidser, ligesom nogle af Sværdene,
ikke ere nedlagte umiddelbart efter Støbningen og Afpuds-.

ss^i^S^

Fig. 5.

ningen, men at de have været forsynede med Skaft, mulig-

vis endnu ved Nedlægningen (2). Et af Fundene vides at

være optaget i en Mose, 3' dybt (1); men ogsaa de

andre Spydspidser maa efter Patinaen antages at have ligget

i Mose eller sid Jord').

Af Bronzealderens forskjellig formede Øxer og Meisler

kjendes sex Fund 2): Ni smukke Øxer med Skafthul, ens-

Oldsager F. 114. Fra Ubberup, Tømmerup Sogn, Holbæk
Amt.

5. Omtrent som Aarb. f. nord. Oldkynd. 1876 S. 202 F. li^.

Fra Fremraelev,- Odense Amt. Mus. N. B 1888.

^) Spydspidser:
1. Omtrent som Worsaae , Nordiske Oldsager F. 189.

Mors. Mus. N. 10576.

2. Fra Lillemark Skov, Skibbinge Sogn, Præstø Amt.

N. B 1680

3. Omtrent som Worsaae, Nordiske Oldsager F. 187.

Aastrup, Svendborg Amt. Mus. N. 7900.

^) Øxer og Meisler:
1. Omtrent som Worsaae, Nordiske Oldsager F. 111.

Rumperup, Holbæks Ami. Mus. N. B 3092.

Fra

Fra

Fra
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artede og omtrent af samme Størrelse, men kun de fire ud-

styrede med Ornamenter (1; Fig. 5)
— to (2) eller tire

(3-5) flade Meisler af forskjellig

Størrelse, gode og fuldt færdige

til Brug, imellem disse det største

hidtil fundne Stykke (Fig. G)
—

lire ensdannede Paalstave, alle

med paasiddende Støberande og

med bredt støbt, ikke tildannet

Æg (6). Det første Fund blev

opgravet 2' dybt, i Nærheden af

en Mose
;

et Fund er optaget ved

Tørvegravning (3) , og to ere

fremdragne under en stor Sten

(5, 6).

Meget betegnende for denne

Gruppe ere tre Fund af fuld-

stændig ensartede Bronze-

save, de to indeholdende fire

(1, 2), det tredie nogle fiere

Stykker (3). To af Fundene laa

dækkede af en stor Sten (1, 3) ^).

Blandt Smykkesagerne ere Fig. 6.

2. Værslev, Holbæks Amt. Mus. N. B 3647.

3. Omtrent som Montelius. Atlas F. 140. Fra Jylland. Etats-

raad Holsts Samling.
4. Form omtrent som foreg. Aarhus Samlingen N. 1179.

Fra Egen, Aalborg Amt,

5. De tre omtrent som Montelius, Atlas F. 140, den fjerde

afbildet : Worsaae, Nordiske Oldsager F. 179. Fra Egnen
om Store Heddinge. Mus. N. MLXIX-XX.

6. Omtrent som Montelius, Atlas F. 117. Fra Sorring Skor,
Aarhus Amt. Mus. N. B 1231a.

1) Save:
1. Ligesom de følgende Fund, af Form som Worsaae, Nord. Olds.

F. 158. Fra Brønderslev Sogn, Hjørring Amt. Mus. N. 9865.

2. Fra Ramten, Randers Amt. Mus. N. B 1817.

3. Fra Dalbyneder Sogn, Randers Amt. Mus. N. 5626.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. 16
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Armringe af Bronze de hyppigst forekommende; der fore-

ligger 12 Fund med to (1-9), tre (10, 11) og tire (12) ens-

artede Stykker, samt 1 Fund med to Par Ringe af for-

skjellig Form (13) *).
Tre af disse Fund vides at være

optagne i Tørvemoser (1, 4, 10), et er opgravet ved Kanten

af et Mosehul (13), og to have, efter Patinaen at dømme,

ligget under lignende Forhold (6, 11). Dybden angives til

4' og nederst i Tørvemassen (1) og til 3' (11). Et af

Fundene er opgravet paa flad Mark under 2—3 Stene (12).

Flere af Ringene ere stærkt slidte (T, 7), og et Stykke er

i Oldtiden blevet overbrudt, hvorefter der er indboret Huller

langs med Bruddene, for at Stykkerne kunde sammenbindes

(13). I et Tilfælde ere Ringene fundne indstukne i hin-

anden (10).

^) Bronzearmringe:
1. Afbildet Madsen, Afbildninger IF, 34 F. 8. Fra Dalsgaard,

Vive Sogn, Aalborg Amt. Mus. N. 20578.

2. Flade Baand, lige afskaarne ved Enderne og ornamenterede

paa Udsiden. Fra Gjorslev, Præstø Amt. Mus. N. 19153.

3. Spiralarmrii)ge, dannede af brede, flade Baand. Fra

Frammerslev, Viborg Amt. Mus. N. 16208.

4. Spiralarmringe, dannede af ganske smalle og tynde Haand.

Fra Klim Sogn, Thisted Amt. Mus. N. B 1121.

5. Noget forskjellige fra hinanden, omtrent som Madsen,

Afbildninger II, 34 F. 1 og Worsaae, Nordiske Oldsager
F. 261. Fra Haarslev. Odense Amt. Mus. N. 11922.

6. Som Worsaae, Nordiske Oldsager F. 265. Fra Vends

Herred, Odense Amt. Mus. N. 11924.

7. Omtrent som Worsaae, Nordiske Oldsager F. 265, men
smallere. Fra Viborg-Egnen. Mus. N. 25829.

8. Som Worsaae, Nordiske 01d>ager F. 264. Fra Charlotten-

lund, Kjøbenhavns Amt. Mus. N. 615.

9. Omtrent som Worsaae, Nordiske Oldsager F. 260. Fra

Donslund, Ribe Amt. Mus. N. H 3598.

10. Omtrent som Worsaae, Nordiske Oldsager F. 265, men
smallere. Fra Knudstrup, Granslev Sogn, Viborg Amt.
Mus. N. B 1487.

11. Omtrent som Madsen, Afbildninger II, 34 F. 4, men smallere.

Fra Vester Skjerninge, Svendborg Amt, Mus. N. B 2160.
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Hvad angaar de større Bronzeringe, saa store, at

de kunne have tjent til Prydelse for Hoved eller Hals, maa

her ses bort fra de talrige Mose- og Markfund med Ringe,

som bleve baarne parvis; de udgjøre et enkelt Smykke og

høre saaledes ikke til denne Gruppe^). Her omtales alene

de Ringe, af hvilke man kun har kunnet bære en ad Gangen,

og da navnlig de ikke sjældne Hovedringe med ovale Plader.

Der foreligger fire Fund, med to (1, 2), tre (3) og flere

Stykker (4), alle fremdragne ved Tørveskæring eller ved

Pløining paa Mosegrund. Ogsaa andre større Bronzeringe

ere fundne under lignende Forhold. To indbyrdes kun lidet

Fig. 7. {.

forskjellige Ringe, af hvilke den ene er afbildet hosstaaende

(Fig. 7), ere opgravede i en Mose (5), to tynde vredne Ringe
ere fundne ved Markarbeide (6), og de eiendommelige, mas-

sive Ringe, som: Worsaae, Nordiske Oldsager Fig. 263

forekomme i to Fund med to og tre Stykker (7, 8)^).

12. Omtrent som Madsen, Afbildninger II, 34 F. 1. Fra
Sønder Næraa, Odense Amt. Mus. N. 18473.

13. Omtrent som Worsaae, Nordiske Oldsager F. 261 og 265.

Fra Nørre Aaby, Odense Amt. Mus. N. 12521.

1) Aarbøger for nord. Oldkynd. 1876 S. 278.

^) Større Bronzeringe:
1. Ligesom de følgende Fund, af Form som Worsaae, Nord.

Oldsager F. 220-221. Fra Herrestrup, Holbæks Amt. Mus.
N. B 1327.

16*
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Mellem Fundene af Guldringe maa Opmærksomheden
navnlig fæstes ved de bekj endte Spiralringe, dannede af en

tynd, dobbelt lagt Traad (som Worsaae, Nordiske Oldsager

Fig. 250). De forekomme i ni Fund med to (1-3), fire (4,

5), fem, sex og otte

^^^^^^^^^^^^^ Stykker (6-8). Antallet

L^ ^"^^^^'^^^'''^'^ '^'"^^^i^F
af Spiralomgange er for-

[r
^^"^^^^^s^^^s;^^^^ skjelligt, og Størrelsen

^^^^^^^^^^^^ vexler mellem Vidden af

'"^-^^^^^^^^^^^s^ en lille Fingerring og en

Haandledsring. 1 et Til-

fælde fandtes Ringene
stukne ind i hverandre, tre og tre (7). To af Fundene op-

gravedes 3' dybt (1, 2), det ene ved Siden af en stor Sten,

som blev undergravet for at sænkes (1); et Fund laa under

en Sten (9) ;
fire andre ere optagne ved Tørveskæring (4-6, 8)

og et ved Harvning paa en Eng eller Mose (6). I et Til-

fælde vare endelig Ringene indesluttede i et lille Hængekar
af Bronze, som stod 1' dybt paa Mosens Bund (5).

Ved Guldringene maa, fremdeles nævnes de ældre Fund

af to og tre saakaldte Edsringe (10, 11), og herhen hører

endnu et nyere Fund af fire eiendommelige Armringe (Fig. 8),

to større og to mindre. De laa sammenbundne ved tynde

Bronzebaand under et 3' tykt Lag Dynd ved en Tørve-

mose (12) ').

2. Fra Sonnerup Sogn, Kjøbenhavns Amt. Mus. N. B 238.

3. Fra Løve, Holbæks Amt. Mus. N. B802.
4. Fra Snøde. Langeland. Mus. N. G916.

5. Fra Dyrehaven, Kjøbenhavns Amt. Mus. N. MDCCXXVHL
6. Som Montelius, Atlas F. 227, men helt igjennem snoede i

samme Retning. Fra Grevskabet Muckadel. Mus. N. B 91.

7. Fra Fuglsang, Lolland. Mus. N. 8957.

8. Fra Høiriis, Mors. Mus. N. 19747.

^) Guldringe:
1. Fra Slagballe. Aarhus Amt. Mus. N. B 762.

2. Fra Diernisse Sogn, Svendborg Amt. Mus. N. B 634.
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Til denne Fundgruppe høre fremdeles adskillige afBronze-

alderens smukkeste og mest eiendommelige Former, og det saa

afgjort, at de næsten udelukkende ere forekomne i Fund af den

her omhandlede Art. Der skal kun mindes om de store, pragt-

fulde Øxer, saakaldte Processionsøxer '), og om de ældre

Fund af Lurer, af hvilke fem indeholde 2, det sjette

6 Stykker (1-6), alle fra Moser. Hertil er der nylig kommet

et Par Lurer, som i Enkelthederne er en Del forskjellige

fra de ældre (7, Fig. 9) ^).

Ogsaa af Guld- og Bronzekar foreligger der en

Række af Fund, der fuldstændig ere af samme Charakter

som de øvrige her omtalte. Til de 7 ældre Fund, som ude-

lukkende bestaa af Kar (1-5, 6, 7), maa føies et nyt Fund

af to kun lidet forskjellige, mindre Guldskaale. De fandtes

paa Toppen af en Banke, i en Dybde af c. 2', tilligemed

nogle Brudstykker af et Lerkar, hvori de sikkert have været

nedlagte. Et tredie Guldkar (Fig. 10), som fandtes ved Harv-

ning nedenfor samme Banke, hører sandsynligvis ogsaa til

dette Fund (8) O-

Andre Former, som næsten alene ere fremkomne i

3. Fra Asdal Sogn, Hjørring Amt. Mus. N. 20875.

4. Fra Lang-strup, Frederiksborg Amt. Mus. N. 4296.

5. Aarb. f. nord. Oldkynd. 1868 S. 122.

6. Fra Intrup, Viborg Amt. Mus. N. 8009.

7. Fra Gjedved, Aarhus Amt. Mus. N. B 1071.

8. Fra Dyrheden, Hjørring Amt. Mus. N. 14828.

9. Fra Udbyhøi, Randers Amt. Mus. N. 21337. Ringene
bleve ved Optagelsen brudte i mange Stykker.

10. Aarb. f. nord. Oldkynd. 1868 S. 126.

11. Boye, Oplysende Fortegnelse S. 43.

12. Fra Søndersø Holme, Odense Amt. Mus. N. B 1139.

1) Aarb. f. nord. Oldkynd. 18G6 S. 124 flg.

2) Lurer:
1-6. Madsen, Afbildninger II S. 23. Antiqv.Tidsskr. 1858-60 S. 6.

7. Fra Rorlykkemose, Tryggelev, Langeland. Mus. N. 3671.

^) Kar af Guld og Bronze:
1-5. Boye Oplysende Fortegnelse S. 83 flg. og Madsen, Af-

bildninger 111 S. 34 flg.

6. Madsen, Afbildninger III, 24.
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Fia 9.

disse Fund, ere de hvæl-
vede .Bronzeplader,
som almindelig antages

for at være Skjoldbuler,

og de saakaldte Har-

pixkager. De første

foreligge i 3 Fund med

4, 6 og 12 Stykker, der

ere fuldstændig ens-

artede, men af forskjel-

lig Størrelse indenfor

samme Fund, alle op-

tagne af Tørvemoser (1-

3). Af de sidste kjen-

des tre samlede Fund,

ligeledes fra Moser

(4-6).

Fuldstændig ene-

staaende, ikke blot mel-

lem Nordens Oldsager,

er derimod et nyt Fund

af c. 100 smaa Guld-
b a a d e

;
men ikke desto-

mindre er det høist vig-

tigt for Opfattelsen af

hele Fundgruppen. Som

Fig. 11 viser, ere Ræling

og Spanter dannede af

smalle og tynde Bronze-

baand, der ere bøiede

om hinanden; indenfor

7. Sex Bronzeskaale, omtrent som Aarb. f. nord. Oldkynd. 1876

S. 188, indsatte i hinanden og nedgravede i en Langdysse.
Fra Lunden Mark, Als. Mus. N. 17260.

8. FraEilby Lunde, Odense Amt. Mus. N. B3146-7 ; B2952, 3079.
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disse ligge Blade af tyndt Guldblik, hvis Kanter ere lagte

over hinanden i Bunden af Baaden og bøiede om Bronze-

baandet foroven, saaledes at dette dækkes. Ligeledes skjules

Spanterne udvendig af paalagte Baand af Guldblik. Baadenes

Størrelse og Spanternes Antal ere noget forskjellige, og

flere af Guldbaadene ere prydede med concentriske Kredse.

Alle Baadene laa indstukne i hinanden i et Lerkar, som

blev opgravet c. 2' dybt, dækket af en flad Sten. Omkring
Findestedet ligge i ringe Afstand flere mindre Gravhøie (7) ^).

Fig. 10. f

Ogsaa fra Jernalderen kjendes der lignende Fund, men

kun faa, om hvilke der foreligger sikre Oplysninger. Dette

gjælder om et Fund af to Drikkehorn, dannede af Kohorn

og med indridsede Prydelser, opgravede i en Tørvemose (1),

og om et andet Sæt af to ganske lignende Drikkehorn, som

ogsaa optoges i en Mose, hvor de laa c. 130 Alen fra den

oprindelige faste Grund og 5' under Overfladen, paa et Sted,

^) Andre Former:
1. Ligesom de følgende Fund, af Form som Aarb. f. nord.

Oldkynd. 1876 S. 190. Fra Lommelev, Falster. Mus. N. 18899.

2. Fundne sammen med et Bronzekar (Madsen, Afbildninger
II , 37 F. 8) , hvori de sand-synligvis have været nedlagte.
Fra Birkendegaard, Holbæks Amt. Mus. N. B 293.

3. FraNørreHyllinge, Kjøbenhavns Amt. Mus.N.MCCCXCII-V.
4-6. Aarb. f. nord. Oldkynd. 1868 S. 124.

7. Fra Nors, Thisted Amt. Mus. N. B 3509.
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hvor Mosen havde en langt større Dybde (2, Fig. 12). Af

andre Fund kan nævnes : 8 Spydspidser, som laa samlede i en

Fig. 11. 1.

Klump c. 4' dybt i en Mose, hvorfra der haves flere andre
Fund fra Jernalderen (3)

— 5 Sværd af den yngre Jernalders

Form, der optoges i en nu udtørret Mose (4)
— 2 Ring-
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spænder af Bronze, som fandtes ved at sænke en Sten (5).

De øvrige Fund af ensartede Øxer, Spydspidser, Celter,

Sværd, Segle, Ringe, Kar o. s. v. ere derimod ikke saa

sikkert oplyste, at man tør tillægge dem fuld Betydning, og

i det Hele ere endnu saadanne Fund fra Jernalderen dels

Fig. 12. ^

langt sjældnere end fra de tidligere Tidsrum, dels af en noget

anden Charakter, forsaavidt man nemlig ogsaa vil henføre

til denne Gruppe de oftere forekommende Guldfund, som

indeholde nogle faa Stykker Ringguld eller et Par Armringe
eller nogle Halsringe, opgravede af en Mose eller under en

Sten. Mulig vil det vise sig, naar Opmærksomheden først
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er vakt for denne Art af Fund, at Forholdet ikke er meget

forskjelligt i Oldtidens sidste Tidsrum — det maa jo er-

indres, at Jernsager mindre let paaagtes og tillige vanske-

ligere bevares i Jorden end Gjenstande af Sten og Bronze
;

men indtil videre vil det være rettest, for at vække Inter-

essen for og sikkre Opfattelsen af denne Fundgruppe, alene

at holde sig til det ovenfor sammenstillede Materiale fra

Sten- og Bronzealderen, som i og for sig alt er tilstrække-

lig stort. Dersom kun den rette Forklaring kan findes, da

lader den sig let overføre baade paa andre Tidsrum og paa

andre Omraader ikke alene i Norden, men overalt i Europa,

hvor talrige Fund af lignende Art endnu vente paa en fælles

Forklaring^).

Paa den betydelige Række af 176 danske Fund fra Old-

tidens to første Hovedafsnit maa de foreliggende Hypotheser

om Motivet til Nedlægningen kunne prøves med Held. Selv

om Archæologen ikke nogensinde personlig har kunnet op-

tage et saadant Fund under Iagttagelse af alle Forhold, og

selv om en Del af de foran opregnede Fund ere ufuldstændig

oplyste og kun turde medtages i denne Oversigt, fordi de i

deres Indhold og hele Charakter saa nøie stemme overens

med de fuldt sikre Fund, foreligger der dog saa mange

gode og indbyrdes overensstemmende Beretninger, at en

nøiere Prøvelse maa kunne give et paalideligt Resultat.

At alle disse Sager skulde være tilfældig tabte, kan

strax afvises som umuligt; tabte Sager kunne ikke saa ofte

af et Tilfælde komme til at ligge under eller ved en stor

•)Jernaldei-en:
1. Fra Knabstrup, Holbæks Amt. Mus. N. C 261.

2. Fra Holmegaard, Præstø Am^ Mus. N. C 5551.

3. Fra Herløv, Kjøbenhavns Amt. Mus. N. C 1035.

4. Fra Snoldelev, Kjøbenhavns Amt. Mus. N. 17425.

5. Fra Vrønding, Aarhus Amt. Mus. N. 5204.

6. Mus. N. 9895, C 1868, C 3325—11916, 19392 — C 1604—
25683—10198—15392 — C 1458, 9821.
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Sten, og man har ikke saa ofte tabt, i Vand eller under

Forhold, hvor Jorden kunde dække derover, en Række

fuldstændig ensartede Gjenstande.

Nøiere maa man derimod tage den Hypothese i Øiesyn,

at det er hengjemte Sager
— Kostbarheder og Værdier,

Handelsmænds Forraad eller Arbeideres Eiendele — midler-

tidig nedlagte, under mangehaande forskjellige Forhold, for

engang senere at kunne optages. Denne Forklaring ligger

nær for Haanden. Til alle Tider har man betragtet Jord

og Vand som gode Gjemmesteder, og saérlig paa et lavere

Kulturtrin, under usikre og lidet fredelige Forhold opbevarede

man saaledes de værdifulde Sager, som man under en høiere

Civilisation vilde henlægge bag sikker Laas i Kjældere,

Skabe og Skrin. Det var — for kun at nævne et Par

Exempler fra Norden — udtrykkelig forbudt i Grågås at

nedgrave Penge i Jorden, og om Odin hedder det, at han

kjendte Stederne, hvor Skatte laa skjult.

Det maa ogsaa siges, at denne Forklaring taaler den

nøieste Prøvelse, dersom man alene ser paa Nedlægnings-
maaden. At Sagerne gjennemgaaende ligge i ringe Dybde,
idet de oftest fremdrages ved Pløining eller Grøftegravning,

ved Opdyrkning af gamle Mosedrag eller tilgroede Kjær og

ligesaa vel i en sid Lavning af ganske ringe Udstrækning

som i det store Mosedrag, kunde tyde paa, at man har

søgt det nærmest liggende Skjulested, hvorfra Sagerne atter

let kunde hentes frem. Man kunde let vade ud i det lave

Vand for at optage Skatten, og Stenen, hvorunder eller

hvorved den ligger, kunde være et beskyttende Dække, eller,

som det er formodet, et Kjendemærke paa Stedet. Er der

end undertiden et dybt Tørvelag under Sagerne, som maa

have været blødt, da de sænkedes gjennem det lave Vand

ovenover, og er Findestedet end oftere langt ud i Mosen og

ikke nær ved fast Grund, sa;a er det jo ikke umuligt, at

man er roet ud paa Søen for saa meget sikrere at gjemme
sine Sager, og det Gjemmested, som valgtes ude i Mosen,
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har maaske været et Hul , der var forblevet aabent i den

iøvrigt faste og tilgængelige Overflade. Bortset fra nogle

faa Tilfælde taler Nedlægningsmaaden ikke imod denne i og

for sig naturlige Forklaring. Naar den dog ikke kan an-

tages for rigtig, ligger dette alene deri, at den ikke taaler

at prøves paa selve Fundenes Indhold; men en Hypothese

maa for at vinde Tiltro forklare eller dog kunne forliges

med alle foreliggende Facta, i dette Tilfælde ikke blot med

Fundomstændighederne, men ogsaa, og det først og fremmest,

med selve Fundene. Nogle faa Bemærkninger ville være

tilstrækkelige til at vise, at disse Fund hverken ere Skatte

og Værdier, eller Handelsforraad og saakaldte Værksted-

fund.

Sikkert nok indeholde disse Fund for en stor Del, ja,

for største Delen særdeles gode og værdifulde Sager; men

dette gjælder langtfra om alle Fundene: nogle Flintskrabere

vilde man dog ikke vade ud i en Sø for at gjemme; et Par

tarvelig forzirede Kohorn, nogle smaa Bronzesave eller en

Række Benmeisler have ikke havt nogen sønderlig Værdi,

og den Pris, som PMintflækker stode i, lader sig beregne

efter, at de bleve tildannede med et Par Slag. Ikke ganske

sjælden er det endog ^emmelig daarlige og vel næsten værdi-

løse Ting, raat tildannede Stensager, Forarbeider paa det

første Stadium, ufærdige og halvt mislykkede Bronzegjen-

stande — alt Sager, som ikke have havt nogen videre

Værdi, hverken paa Grund af Materialet eller paa Grund

af det anvendte Arbeide. Men, det gjentages, og det frem-

hæves som Forudsætning for alle de følgende Betragtninger:

en Hypothese maa kunne taale at prøves paa hele Rækken

af talrige Facta, ikke blot paa en vis Del af dem; kun

saaledes haves der Sikkerhed for dens Værd.

Der er Andet, som taler imod at opfatte disse Fund

som Skatte, der ere skjulte for Fjende- og Tyvehaand:

hvorfor skulde der saa ofte være hengjemt Sager just af

samme Slags? De Kostbarheder, som skjules i Jorden, ere
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sædvanlig af forskjellig Art, hvad Skattefundene fra senere,

historiske Tider noksom vise; men de parvis fundne Lurer,

de 24 Fund af Flintsave, de 56 Fund af Stenøxer og alle

de andre Rækker at ganske ensartede Sager have et helt

andet Udseende, som ikke lader sig forlige med Forestillingen

om hengjemte Kostbarheder.

Det er vel sandt, at Omsætningsmidlet under primitive

Forhold ofte er Redskaber og Smykker, og man vilde maaske

være tilbøielig til at forklare Sagernes Ensartethed heraf:

de kunde være ensartede Værdi-Repræsentanter og saaledes

udgjøre en virkelig Skat. Atter dette er meget tiltalende

med Hensyn til mange Fund. Det er høist sandsynligt, at

man i Sten- og Bronzealderen ofte har betalt med en Øxe

eller en Kniv (se ndfr. S. 250), og en Række af disse Red-

skaber kunde saaledes vel udgjøre et større Beløb, som man

kunde føle sig opfordret til at skjule. Men atter her er

det visse andre Fund, dels af kostbare Sager, som Lurer,

»Processionsøxer« og Guldbaade, dels af tarvelige eller næsten

ubrugelige Stykker, som nøde til fuldstændig at afvise denne

Forklaring.

Men nu Handelsforraad? I tidligere Tid forfattedes der

en lille Historie, naar man traf paa et af disse Fund: det

var Kjøbmandens vel gjemte Lager, som man havde op-

gravet, eller her havde den reisende Handelsmand forsigtig

skjult sine Sager for de lurende Stimænd. Sligt lod sig vel til

Nød høre om enkelte Fund, af 30 Flintspyd, af 9 tunge

Bronzeøxer eller af 6 store Lurer; men de mange smaa

Fund med et Par enkelte Stykker eller med rent ubetyde-

lige Sager lade sig ikke saaledes commentere.

Mere synes ved første Blik at tale for, at denne Fund-

gruppe indeholder selve Arbeiderens Eiendele, som han af

en eller anden Grund har skjult. Det at Stenredskaberne

saa ofte er gjort af samme Slags Flint, ja, af samme Blok,

det at Sagerne ere af samme Form og ofte ere fuldstændig

nye og ubrugte, eller kun halvt tildannede, eller dog ikke
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ganske færdige, idet Æggene ere uslebne og Støberandene

ikke fjærnede, alt dette synes at føre directe til selve Fa-

brikationen, som af en eller anden Grund maa være bleven

afbrudt. Men om hele Rækken af Fundene gjælder heller

ikke dette: der forekommer ogsaa brugte, stærkt slidte og

udbedrede Sager. Mærkeligt vilde det dog ogsaa være, om

Arbeideren, nødt af Forholdene, i saa mange Tilfælde

skulde have skjult et Par Lurer i en Mose, just som han

havde faaet dem færdige, og det to Lurer, hvis lange Krum-

ning bøier sig til modsat Side, som for at de skulle svare

til hinanden og bruges sammen, og ikke ret forklarligt vilde

man linde det, at Fabrikanten saa særdeles ofte har gjort

en lille Række Sager af samme Art for umiddelbart der-

efter at gjemme dem, færdige eller i ufærdig Stand.

Ligesaalidt kan, efter det alt anførte, den Forklaring

anvendes paa vore Fund, som ikke sjælden fremsættes om

Bronzealderens Mark- og Mosefund i det Hele, at de inde-

holde Støbeforraad, gammelt Metal, der alene er bestemt til

Omsmeltning. Her ere nemlig Gjenstandene ikke beskadigede

og stærkt itubrudte saaledes som i mange andre Fund —
ved hvilke Ttubrydningen iøvrigt maa forklares ganske ander-

ledes (se ndfr. S. 305) ^).
Men i det Hele kunne paa ingen

Maade de her behandlede Fund sættes i Forbindelse med

den for ofte gjentagne, uheldige Historie om reisende Kjedel-

flikkere og vandrende Zigeunerfolk, som skulle have udbredt

Kjendskaben til Bronzen fra Land til Land. Thi man maatte

da, paa Grund af de ganske tilsvarende Fund fra Stenalderen,

ogsaa for denne Periodes Vedkommende oplinde et vandrende

Folk af Haandværkere ,
som droge omkring for at udbedre

og forfærdige Stensager.

Tilbage staar da kun Hypothesen om en Nedlægning

^) Aarbøger f. nord. Oldkynd. 1876 S. 270; G. Bellucci: Sulla

fonderia-officina di Bologna; Frati : Tesoro monetale 1877;

Verhandl. d. Berliner Gesellsch. f. Anthropologie 1886 S. 146.
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ifølge en religiøs Skik — der er intet andet Valg, og for-

mentlig er der ingen Enkelthed, som taler herimod.

Nedlægningen af Offergaver i Vand er et velbekjendt

Træk hos mange Oldtidsfolk ligesom hos flere Naturfolk;

men det vilde dog ikke være tilladeligt umiddelbart at sammen-

stille vore Fund med de Ofringer, som i de klassiske Lande

i Syden og hos Barbarerne nord for Alperne gjordes til

hellige Søer og Kilder. Hvad man kjender af saadanne

Fund, indeholder nemlig et stort Antal af oftest ganske ube-

tydelige Sager, nedlagte enkeltvis paa det samme Sted af

mange Forskjellige i Tidernes Løb^); men vore Fund inde-

holde et mindre Antal Gjenstande, der ofte ere af virke-

ligt Værd, og sædvanlig er der kun foretaget en enkelt

Nedlægning paa hvert Sted^). Heller ikke kunne de Of-

ringer til Vande, som foretages af lavtstaaende Folk i

andre Verdensdele, ganske sammenstilles med de her om-

talte Fund fra Sten- og Bronzealderen; det er nemlig sædvanlig

kun Mad og Drikke, som ofres, eller Sager, som have et

ringe Værd^).
Paa en lignende Maade staar det med Ofringer til

Jorden og til Stene. At saadanne have fundet Sted, er

sikkert nok; men efter hvad der foreligger, maa Offergaverne

antages at have været af samme Charakter som de, der

nedlagdes i hellige Vande, og altsaa noget forskjellige fra

Indholdet af vore Fund^).

^) F. Lenorniant : La Monnaie dans Tantiquité I S. 29; Moram-

sen : Geschichte des rom. Miinzwesens S. 170; Mélanges de

Numismatique 1875 S. 420; G. i\l(archi): La stipe delle Åcque

Apollinari, Roma 1852; Ann. del' inst. 1838 S. 65, 1842 S. 179.

2) Se dog, foruden andre Fund, Antiqv. Tidsskrift 1858—60 S. 6

og Ann. f. nord. Oldkynd. 1856 S. 364.

3) Tylor: Anfånge der Cultur II S. 210, 378; Bastholm: Kundskab
om Mennesket o. s. v. 4 S. 229; Spencer: Discriptive So-

ciology 8 S. 90, 121; Principles of sociology I S. 280; Lub-

bock : Origin of CiviHsation S. 286, 299.

^) Tylor anf. St. 2 S. 161, 378; Peschel, Volkerkunde S. 259.
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Nærmere synes de her behandlede Fund at berøres af

enkelte foreliggende Beretninger om den Skik, som flere

Folk i Norden have havt, at nedgrave værdifulde Sager i

andet religiøst Øjemed. Ifølge Ynglingesaga mente man at

kunne medtage til Valhal, hvad man selv havde nedgravet

i Jorden. Hos Bjarmerne modtoge Arvingerne kun en Del

af den Dødes Gods, medens Resten blev nedgravet*), og

Lapperne nedgravede tidligere Penge som Gave til Jorden,

eller for at de skulde komme dem selv tilgode i det kommende

Liv^). Dog ere ogsaa disse Beretninger baade for faa og

fra for sen en Tid til, at de ligefrem kunne anvendes paa
vore Fund fra den fjærneste Oldtid.

Men kunne end alle disse Beretninger ikke directe over-

føres paa vore Fund, saa vise de dog, at Nedlægninger af

Sager i Jord og Vand under forskjellige religiøse Formaal

særdeles ofte have fundet Sted, og dette giver paa Forhaand

en vis Tillid til den Forklaring, som hidtil syntes at være

den eneste mulige; kun af denne Grund er der her kortelig

blevet mindet om disse for største Delen vel bekjendte For-

hold. En større Tiltro til denne Hypothese vil man dernæst

kunne vinde ved en nøiere Betragtning af de vigtigste fore-

liggende Facta, og herved vil der formentlig tillige opnaaes en

nærmere Bestemmelse af det særlige religiøse Formaal, som

man i Nordens Sten- og Bronzealder har havt med de hyppige

Nedlægninger af ensartede Gjenstande.

Det maa først fastholdes, at Sager ganske af samme

Art blive fundne i Jorden, ofte nedgravede ved eller under

en Sten — thi at begge disse Nedlægningsmaader forekomme,

kan efter de foreliggende Beretninger ikke betvivles — og
i Moser. At disse dengang vare Vand eller kun delvis til-

groede, er vel meget sandsynligt; men noget bestemt Bevis

herfor haves ikke, og Muligheden af, at Sagerne ere blevne

^) Heimskringla, Olaf den Helliges Saga 143.

''^)
Montelius: Bohuslånska fornsaker, Bihang 27.
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nedgravede i den fuldt lukkede Mose, lader sig endnu næppe
afvise Hvorledes dette nu end er, saa findes der ingen

Forskjel paa Fundene fra Jord og fra Mose, og hermed

synes Tanken om, at de ere egentlige Offergaver til Stene

og Søer at maatte bortfalde. Der vilde sikkert ellers være

en Forskjel at spore. I Fundenes Indhold er der heller

Intet, som særlig tyder paa, at de ere Offergaver, og i saa

Fald vilde Sagerne næppe være saa mangeartede.

Det Bestemmende ved disse Nedlægninger synes kun at

have været, at man skulde skille sig ved Noget og give Af-

kald derpaa, og det ikke til egen Fordel, i Overensstemmelse

med den nævnte Forestilling i Norden^), men til Bedste for

Guddomme eller Aander. Man skulde anse disse Fund for

Gaver, der efter Oldtidens Skik ere ydede ifølge et Løfte

og nedgravede, uden at man gjorde sig det klart, hvorledes

de overnaturlige Magter vilde bruge dem"-*). Under dette

Synspunkt blive Fundene forstaaelige.

At Nedlægningsstedet er saa forskjelligt og ofte synes

rent tilfældig valgt, er forklarligt, naar det blot kom an

paa, at man efter Løfte skulde skille sig af med visse Sager;

de kunde lige vel skjules under og ved en Sten, i et lille

Vandhul, i en Sump, nær ved Bredden eller langt ude i

aabent Vand. Man forstaar den store Forskjel i Sagernes

Værd og i deres Art; thi hvad der gaves, beroede paa

Løftet, paa den Enkeltes Fromhed og paa den Iver, hvor-

med han havde søgt at vinde de høiere Magters Gunst,

enten ved en større eller ved en mindre Gave. At det

oftest er gode og værdifulde Sager, er naturligt nok, og de

maatte tillige helst være nye og ubrugte; thi dette for-

øgede Værdien, og denne Fordring stilledes der i Oldtiden

ofte til det, som skulde vies til Guderne. Men det at Sa-

^) Om Fund af denne Art se Aarb. f. nord. Oldkynd. 1876. Jvfr.

K. Maurer: Bekehrung des Norwegischen Stammes zum
Christenthume S. 185.

2) Tylor 1. c. 2 S. 377.

Aarb. f. nord. Oldkynd. og Hist. 1886.
'

17
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gerne undertiden ikke ere helt færdige, og saaledes ikke

saa gode, som de burde være — at der er enkelte brugte

Stykker mellem lutter nye
— at der forekommer saakaldte

Forarbeider, som kun i den raaForm minde om et bestemt

Redskab, og rentud daarlige og værdiløse Ting? Heller ikke

dette strider mod at betragte dem som Votivsager, men

støtter tværtimod denne Opfattelse. Thi ved Opfyldelsen

af Løfter til Guden gjorde man sig overalt i Oldtiden sær-

deles ofte skyldig i et religiøst Bedrag: man opfyldte kun

Løftet tilsyneladende, efter Ordlyden, men ikke saaledes

som det var ment*). For kun at nævne et enkelt Exempel

paa denne almindelige Omgaaelse af det religiøse Offer

mindes her om, hvorledes det engang gik i det gamle Græ-

kenland, da to stridende Parter kappedes om, hvem af dem

der først kunde opstille 100 Trefødder om Jupiters Alter

for saaledes, efter Oraklets Udsagn, at vinde Seiren. Det

ene Parti vilde gjøre Trefødderne af Træ, fordi der ikke

var Raad til som sædvanlig at støbe dem af Bronze; men

de Andre kom dem i Forkjøbet og opstillede 100 smaa Tre-

fødder af Ler 2). Saaledes narrede man Guden og seirede,

sikkert ganske i Overensstemmelse med Hedenskabets hele

religiøse Opfattelse, som mange Steder førte til, at Bedraget

endog blev anerkjendt som fast Skik og Brug.

Herefter kunne de ufuldendte og daarlige Stykker i

vore Fund forstaaes, og det er tillige sandsynligt, at idet-

mindste en Del af, hvad der hidtil er blevet opfattet som

Forarbeider, men som ikke synes skikket til videre Behand-

ling, kun er Repræsentanter for de virkelige Stykker eller

egentlige Votivsager i dette Ords sædvanlige Betydning,

Ikke blot fra skriftlige Kilder og fra archæologiske Forhold

i senere, historiske Tider, hos Grækere og Romere, kan der

hentes talrige og velbekjendte Exempler paa saadanne Gaver

ex voto ; nærmere liggende Paralleler til vore Fund findes dog

^) Tylor 1. c. 2, S. 400. — ^) Pausanias, Messenien 12.
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indenfor selve den forhistoriske Archæologis Omraade. Her

anføres kun et Par italienske Fund, som ganske henhører

under den her behandlede Gruppe, og hvis Bestemmelse som

Votivsager ikke er tvivlsom. Der er fundet paa et Sted

over 100, paa et andet Sted 6—7 Fibulaer, alle af samme

Form fra den ældste Jernalder, nedlagte i Jorden alene,

uden nogen Forbindelse med Grave eller med andre Old-

sager. Det var ikke virkelige Fibulaer, men kun Midt-

stykker, fyldte med Lerkjærne, slet støbte og med store

Huller, uafpudsede og med paasiddende Støberande, i det

Hele fuldstændig ubrugelige, baade som de fandtes og be-

tragtede som Forarbeider. Castelfranco, som har beskrevet

disse »facsimili o simulacri di fibule«, opfatter dem da og-

saa som ex voto, som Efterligninger, 'der ere blevne givne

i Stedet for selve de lovede Sager i).

Ved at betragte de nordiske Fund i dette Lys forklares

endnu forskjellige andre Enkeltheder. De største Flintøxer

fra Stenalderen, som saa at sige ikke kjendes fra Gravene,

ere sikkert for store til praktisk Brug, eller idetmindste

vilde et mindre Redskab gjøre samme Nytte, og de særdeles

lange Flintflækker vilde med Hensyn til Brugen ikke

være at foretrække for de korte; men til at ofre fore-

trak man den Øxe, som var formet af en Blok saa stor,

som den kun sjælden forekom, og de Flækker, som vare

længere, end det sædvanlig lykkedes at faa dem. De store

Pragtøxer fra Bronzealderen, der ere støbte over en Kjærne
af Ler, have ikke kunnet anvendes til noget praktisk Brug,

og for Guldbaadene vil det være umuligt at linde nogen
anden Forklaring end, at de have havt en hellig, symbolsk

Betydning.

Det at Fundene indeholde flere Stykker af samme Slags,

kan vel forklares som en vis Rigelighed i Off'eret, idet Skik

og Brug kan have fordret, at der skulde nedlægges ikke

^) BuUettino di Paletnologia Italiana N. 12 Anno 8. 1882.

17*
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blot et, men flere Stykker; og dog er det muligt, at endnu

et andet Forhold har været bestemmende herved. Der kan

næppe tvivles om, at det i vor Oldtid var Brug at benytte

almindelige Vaaben og Redskaber som Bytte- og Betalings-

middel, ligesom dette har været Tilfældet hos mange andre

Folk til forskjellig Tid og i forskjellige Verdensdele^).

En Gjenklang af et saadant Forhold findes hos Homer, som

ved Gaver og Kamppriser stadig taler om 7 Trefødder,

10 Øxer, 20 Kjedeler o. s. v. 2), og dette, at Brugsgjen-

stande i Oldtiden betragtedes som Værdi-Repræsentanter,

kan vel have ført til, at der paa en lignende Maade hos os

blev aflagt hellige Løfter om at give Guderne et vist Antal

Stykker, 6 Øxer, 3 Meisler eller 7 Flintknive.

Fremdeles maa der erindres om, at det Paafaldende ved det

store Antal af ensartede Sager vil bortfalde, om der hertil

føies blot nogle af de mange pragtfulde eller tarvelige Sager,

som enkeltvis ere opgravede i Mose eller paa Mark, under-

tiden ved eller under en Sten. Og skulde disse alle være

tilfældig tabte? At idetmindste enkelte af dem maa sættes

i Klasse med Votivfundene, er ingen Tvivl underkastet —
værdifulde Guldringe og andre Oldsager ere ofte fundne

enkeltvis under en Sten, og Harpixkagerne ere ikke blot i

større Antal, men ogsaa enkeltvis fremdragne af vore Moser.

Men sædvanlig vil det overfor enkeltvis fundne Sager ikke

være muligt at bevise, at de ikke ere tilfældig tabte.

Endelig gives der sikkert ogsaa andre Votivfund end de

her behandlede, sammensatte paa anden Maade, af uensartede

Sager; men ogsaa med Hensyn til disse er det endnu van-

skeligt at afvise de mere nærliggende og, som det menes.

^) Evans, Bronze age S. 422 Chantre: Age du bronze I S. 39

og 61. Baer: Der vorhistorische Mensch S. 374. Schwein-

furth: Artes Africanæ PI. 2. Numisraatic Chronicle 1862 S. 214.

Edv. B. Tylor: Anthropology, London 1881 S. 282. Jvfr. W.
Roscher: System der Volkswirthschaft 1 § 119.

2) f. Ex. Illaden 9, 122; 10, 379; 19, 243; 23, 851; 24, 230.
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mere naturlige Forklaringer. Af hele den store Gruppe af

Mark- og Mosefund er den her behandlede Række med ens-

artede Sager alene af den Grund blevet fremdraget, fordi

der overfor den næppe vil kunne være Tvivl om, at Ned-

læggelsen er foregaaet i et religiøst Øiemed.

October 1886.

Sophus Mtiller.

Broncealderens Mands- og Kvindegrave.

Museets Forøgelse 1868—85.

Det første Forsøg paa en Sondring mellem Mands- og

Kvindegrave fra Broncealderen foreligger i en Afhandling i

Aarbøgerne for 1876^). Med de vel bevarede Fund fra Ege -

kisterne som Udgangspunkt paavistes det, at der blandt den

betyd,elige Række af Gravfund fra Broncealderen, som tindes

i Museet for nordiske Oldsager, kan udsondres to Hoved-

grupper, af hvilke den ene slutter sig til de Egekister, som

have indeholdt mandlige Skeletter, medens Gravgodset i den

anden Gruppe stemmer overens med Indholdet af Kvinde-

graven i Borum Eshøj. Som karakteristiske for Mands-

gravene fremhævedes Sværdet og den ornamenterede Paal-

stav, der ere ledsagede af visse mindre Redskaber og Smykke-

gjenstande (Ringe, Knive, Pincetter etc), hvorimod de store,

spiralprydede Bælteplader, Halskraverne og et mere eller

mindre fuldstændigt Sæt af ejendommelige Ringe betegnedes

som særegne for de Grave, der have indesluttet en Kvindes Lig.

Rigtigheden af denne Adskillelse mellem Mandens og

Kvindens Gravgods er senere bleven bekræftet ved de Fund,

som Museet efterhaanden har modtaget. I intet Tilfælde,

hvor Oplysningerne om Fundforholdene overhovedet ere paa-

lidelige, ere Gjenstande, som ere karakteristiske for den

^) Sophus Miiller : Broncealderens Perioder. Aarbøger 1876

S. 281 fg.
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ene Gruppe, fundne sammen med Gjenstande fra den anden,

og Forskjellen mellem Mands- og Kvindegrave er ved de

nylig foretagne Omordninger i Museet kommen til at træde

skarpt og tydelig frem. Til Belysning af Forholdet mellem

de to Kategorier af Grave skal der her — indenfor den alt

givne Ramme og med Fremhævelse af mindre Grupper —
gjøres Rede for de vigtigste herhen hørende Fund, som ere

indkomne til Museet siden den sidste Udsigt over dets For-

øgelser offentliggjordes^).

En Sondring mellem Mands- og Kvindegrave lader sig

imidlertid ikke gjennemføre for alle Gravfunds Vedkommende;

det er kun de store, stenbyggede Kister og de Begravelser,

hvor det brændte eller ubrændte Lig er nedlagt under en

Stendynge, der i det hele taget indeholde Gravgods af en

saa udpræget Karakter, at det med Sikkerhed lader sig

henføre enten til Manden eller til Kvinden. Urnegravene,

som udgjøre den største Del af de ny-indkomne Fund, frem-

byde derimod gjennemgaaende
— baade paa Grund af deres

Indhold og Fundforhold — et Materiale, som unddrager sig

en nærmere Bestemmelse i den her omhandlede Retning.

Gravgodset bestaar nemlig kun af mindre Gjenstande, som

enten i og for sig ere ukarakteristiske, eller som kunne have

været benyttede af begge Kjøn, og det overvejende Antal

af denne Art Fund, som er indsendt til Museet, er gjort

tilfældig ved Sløjfningen af Høje. Da disse oftest indeholde

flere Lerkar med brændte Ben, er Indholdet ikke sjældent

blevet sammenblandet, saaledes at der i saare mange Til-

fælde ingen Sikkerhed haves for, at de Gjenstande, som

indsendes sammen, virkelig ogsaa hidrøre fra den samme

Grav.

I det følgende omtales kun de nye Fund fra Egekister,

stenbyggede Grave eller Stendynger med brændte eller

ubrændte Lig, som frembyde gode og karakteristiske Ex-

1) Se Aarb. 18(58 S. 81 flg.
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empler paa det Gravgods, der skulde ledsage Manden eller

Kvinden til den anden Verden. Og selv med denne Be-

grænsning vil der ikke blive gjort Rede for alle, i og for

sig interessante Fund. For Bornholms Vedkommende inde-

holder Kammerherre Vedels nys udgivne Værk i) udtømmende

Oplysning, og af enkelte af de ny-indkomne betydelige Fund

foreligger der allerede udførlige Publikationer; en Henvis-

ning til dem vil derfor være tilstrækkelig.

Mandsgrave. Der omtales først de Fund fra Egekister,

som i de senere Aar ere indkomne til Museet. Det var,

som allerede nævnt, disse Grave med deres vel bevarede

Skeletter, der gav det sikre Udgangspunkt for den første

Undersøgelse af Mandens og Kvindens Gravgods.

I. Egekistefundene fremtræde som en særegen Gruppe
saavel ved den Gravskik, der er anvendt, som ved den

Overensstemmelse, der gjør sig gjældende mellem de ned-

lagte Gjenstande; de bedst bevarede af dem kunne vel

endog siges at være de mest ejendommelige af Broncealderens

Gravfund. Forskjellighederne mellem denne og de andre

Fundgrupper vise sig imidlertid for os mere udprægede end

de oprindelig have været og skyldes for en stor Del den

Indflydelse, som de særegne Forhold i Gravene have havt paa

Bevaringen. Saaledes med Hensyn til Dragterne. Kun Ege-
kisterne have indesluttet fuldstændige, vævede Klædnings-

stykker; men i adskillige af de øvrige Fund forekomme

Stykker af uldne Tøjer, som vise, at Liget, i alt Fald i

mange Tilfælde, er bleven nedlagt paaklædt i Graven.

Sandsynligvis vilde man ogsaa i Stenkisterne træffe lignende

Træsager
— udskaarne Sværdskeder, Kar med Ornamenter

af Tinstifter og Spaanæsker — som ere medgivne de Per-

soner, der ere blevne begravede i de spaltede og udhulede

Træstammer, hvis ikke Opløsningsprocessen var videre frem-

^) Vedel: Bornholms Oldtidsminder og Oldsager. Kbhvn. 1886.
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skredet her. Brudstykker af Sværdskeder, som hyppig træffes,

tyde paa, at Gravudstyret i Reglen har været fyldigere, end

det nu viser sig. Hvad endelig Metalsagerne angaar, ere de

i det hele af samme Art i alle Fund. Forskjellighederne i

denne Henseende mellem Egekisterne og de øvrige Grave

ere ikke større end mellem de enkelte Grupper af disse

sidste. Men skjønt man altsaa maa tilskrive Bevaringen

den største Betydning for det Særpræg, hvormed de her

omhandlede Fund fremtræde, vil det dog, saaledes som de

nu foreligge, være rettest at samle dem til en særegen

Gruppe, dels paa Grund af det fuldstændige og ensartede

Udstyr, de indeholde, dels og i Særdeleshed paa Grund af

den ejendommelige Begravelsesmaade, som er anvendt.

1. Et af d'^ interessanteste Fund af denne Art hid-

rører fra den bekjendte Borum Eshøj paa Høj bal le -

gaardsMark i Borum Sogn, Aarhus Amt, hvor der ved

den fuldstændige Udgravning af Højen, som foretoges af

Professor Engelhardt, fandtes to Kister, indesluttende Liget

af en ældre og en yngre Mand. Med Hensyn til dette Fund

(B 1396) henvises til den udførlige, af Planer og Afbild-

ninger ledsagede Beskrivelse i Illustreret Tidende 1876

Nr. 890.

2. En anden Mandsgrav, der slutter sig nær til de

foregaaende, fandtes ved Udgravningen af en Høj i Hover

Sogn i Ringkjøbing Amt (B 3319). Højen, der kaldes

Muldbjerg, er den største i en Gruppe, der er beliggende

paa en mod Stadil Fjord skraanende Banke; den var af af-

lang Form, afrundet mod Enderne, med en Længde af 138 F.

i N. 0.—S.V. og 12 F. høj. Ved Undersøgelsen, som fore-

toges af Dr. phil. H. Petersen, viste det sig, at Højen dækkede

to mindre Høje, der med Foden berørte hinanden og hver

omsluttede sin Centralgrav. Imellem dem var der imidlertid

senere anlagt et tredje Gravsted, dækket med et Jordlag af

c. 8 F. Højde, der udfyldte Mellemrummet mellem Højene.

Fylden havde oprindelig bestaaet. af Lyngtørv, der nu vare
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forvandlede til en ensartet, sandet Muldjord, men havde

efterladt sig Spor i de smalle, sorte og hvide Striber, som

forekom paa mange Steder i Jordmassen.

I den nordre Høj (c. 60 F. i Uiam., 12 F. h.) dækkede

Fylden en Kjærne af Kjærtørv, der paa Midten var c. 3 F.

høj og omsluttede en Dobbeltkiste. Denne var nedsat paa

Højens Bund med Retning N.V.— S.Ø. og støttet af haand-

store Sten. Den inderste Kiste bestod som sædvanlig af en

spaltet og udhulet Egebul, hvis ene Halvdel dannede Under-

delen, medens den anden var benyttet som Laag; uden om

den var der hvælvet en svær, afbarket og udhulet Ege-

stamme til Beskyttelse mod Jordens Tryk. Paa begge

Stammer iagttoges talrige Spor af et smalt Egværktøj, hvor-

med de ere blevne tilhuggede, medens man ikke synes at

have benyttet Sav.

I den indre Kiste var der dannet et c. 7 F. 1., 10 T.

br. Rum til Liget, og i Bunden var der hugget to Huller,

der mulig have været bestemte til Afledning af de opsamlede

Væsker. Kisten indesluttede Skelettet af en Mand, der

hvilede paa og til Dels var indhyllet i et Ulveskind.

Hovedet vendte i S.Ø., men var stærkt opløst; kun Under-

kjæben og det lange, sorte Haar, der var skilt i Midten, var

vel bevaret. I det hele har Garvesyren eller Fugtighed øvet

en stærk Indflydelse paa alle Knokkeldele, hvis indre Sub-

stans var fuldstændig fortæret, hvorimod den ydre Hinde i flere

Partier var bevaret. Hovedet var dækket af en af de ejen-

dommelige, halvkugleformede Huer af tyk, vævet Uld med

tine Traade paa den udvendige Side, som ere fundne i Ege-
kisterne i Trenhøj og Borum Eshøj og ere ejendommelige

for denne Art afFund (Madsen III PI. IV Fig. C. 1). Fra Brystet

og til Knæene var Liget omgivet af et Skjørt, der var sammen-

syet af flere Stykker grovt vævet, uldent Tøj, og som havde været

befæstet om Livet med en Læderrem. Denne var opløst og

kunde kun spores som en Fordybning i Tøjet; den havde

været sammenholdt ved en stor Dobbeltknap af Horn med
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concentriske Ringe paa den forreste Plade (M. III PI. D

Fig. 3), der fandtes liggende ved Ligets Ryg. Benene vare

blottede, hvorimod der om Fødderne var viklet to firkantede

Tøj strimler af samme Vævning som Skjørtet. Over hele

Liget var der udbredt en stor Kappe (c. l'^l^ F. 1., 3^/2 F.

br.) af tæt vævet, uldent Stof, der synes at have været i

almindelig Brug og at have været baaret af Broncealderens

Mænd over den nøgne Overkrop ; den døde var end yderligere

dækket af et stort, aflangt-firkantet Stykke tykt Tøj (c. 7 F. 1.,

4 .F. br.), der synes at have været en Slags Plaid. I

Kappen var der befæstet to Broncefibulæ med smal Bøjle

af Form som M. III PI. IV Fig. 11. Over den højre Side

af Brystet laa et Sværd med en Belægning paa Grebtungen af

Horn, der var fastholdt af sex Broncenagler, og med en

Skede, dannet af to flade Træskinner med udskaarn'e dobbelte

Linjer langs Siderne (S. 274 Fig. 6). To Tutuli med frem-

staaende Midtparti og concentriske Cirkler paa Forsiden maa

have siddet ved Ligets Ryg — rimeligvis paa en Rem eller

et Bælte — i det de fandtes liggende med Øskenerne o-pad.

Den sydlige Høj var aflang med en Diameter af 73 F.

og en Højde af 9 F. Paa Bunden var der dannet en Dynge
af større Sten, langs hvis Midte der i Retning N.V.—S. 0.

strakte sig en Fordybning med en Længde af 5 '/s F., en

Brede af IV2 og en Dybde af IV4 F. Fordybningen er

rimeligvis fremkommet ved Sammenstyrtningen af en Træ-

kiste, der har været nedsat paa dette Sted, men som ikke

har været saa godt beskyttet som Kisten i den nordre Høj^

Den var nu fuldstændig opløst og kunde kun følges ved

et tykt, brunt Lag af hensmuldrede Træpartikler paa de Sten,

der dannede Indfatningen for Fordybningen. Af Liget fandtes

intet Spor. Den eneste Gjenstand, som var tilbage i Graven,

var en Dolk med Broncefæste; men ogsaa denne var saa

skrøbelig, at kun den nederste Del af Fæstet, et tyndt

Guldbaand om Midten af Haandtaget og den ovale Ende-

knap, der var belagt med en tynd, spiralprydet Guldplade,
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kunde bevares. Efter Dolkens Retning at dømme, maa Ligets

Hoved have ligget i N.V.

Som omtalt, var der i Mellemrummet mellem de to Høje

senere anlagt et tredje Gravsted. Forholdene her frembød

omtrent de samme Ejendommeligheder som i den sydlige

Høj. Ogsaa her havde den døde været begravet i en Træ-

kiste, der var dækket af en Stendynge, og i dens Overflade

var der ligeledes en Fordybning, omtrent af Mandslængde,

paa hvis Indfatningssten der fandtes et tykt Lag Træ.

Liget var fortæret, men paa det Sted, hvor Brystet omtrent

maa have været, fandtes den nederste Del af Fæstet til en

Broncedolk af Form som M. HI PI. XI Fig. 11 og noget

længere nede, omtrent ved Bæltestedet, Brudstykker af en

lille Tutulus med Spiralornamenter.

I Toppen af den nordre Høj var der nedsat et Lerkar,

indeholdende brændte Ben og nogle smaa, ubestemmelige

Jærnsager.

3. Medens Muldbjergfundet nærmest slutter sig til Ege-
kisterne fra Borum Eshøj og Trenhøj, frembyder Gravgodset

i Fundet fra Barde Mark (Vorgod Sogn, Ringkjøbing

Amt) adskillige Lighedspunkter med Fundene fra Dragshøj og

Store Kongshøj. Kisten fra Barde fandtes i en Høj, Stor-

høj, der havde ganske anselige Dimensioner (c. 95 F. i

Diam. med en Højde af 12 F.) og for største Delen var

dannet af Lyngjord med udpræget Lagdeling. Højen under-

søgtes, ligesom den foregaaende, af Dr. phil. H. Petersen.

Kisten var nedsat omtrent midt paa Bunden med Retning

S. 0.—N.V. og var som sædvanlig dannet af en kløvet og

udhulet Egebul, hvis Laag og Underdel sluttede tæt sammen.

Udvendig var Længden c. 8 ^'2 F. ,
medens den mdvendige

Fordybning, i hvilken Liget var nedlagt, var c. 6V''^ F. og

henimod 3 F. br. I Laaget var der hugget et stort Hul,

hvor igjennem der var trængt saameget Jord og Vand ned i

Gravrummet, at Forholdene her vare blevne forstyrrede og

saa vel Klæder som Knokler næsten fuldstændig opløste. Af
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Liget var kun en Del at Iljærnen bevaret, saaledes som det

ogsaa var Tilfældet i Fundet fra Trenhøj, og af Klædningen
fandtes kun nogle ubetydelige Rester af vævet, uldent Tøj.

Ved den dødes højre Side laa et stort, rundt Trækar med

Prydelser af indslagne Tinstifter, i Form og Ornamentik

overensstemmende med de Kar, som tidligere ere fremdragne

fra Kongsbøj, Lille Dragshøj og Flødhøj (M. III PI. I

Fig. Dl). Inden i dette stod et mindre, kopformet Kar af

Valbirk uden Ornamenter, til hvilket der ligeledes findes

Sidestykker i de nævnte Fund (M. III PI. IV Fig. 2). Tæt

derved laa en Pincet af Bronce (M. 1. c. Fig. 3 A); et Træ-

skaft til en Syl
— men uden nogen Syl deri — ; 2 Træ-

haandtag med en tirkantet Fals i den ene Ende, gjennem-

boret med to Naglehuller; to buede Flintstykker, der ere

tilhuggede langs begge Sider, og et af de butslidte Flint-

redskaber, som oftere forekomme i Broncealderens Grave

og mulig have været benyttede som Fyrsten. I Højde med

Bæltestedet fandtes en Krog til et Sværdbælte uden Orna-

menter paa Pladen (M. III PI. VII Fig. 6) og ved den et

tyndt Guldbaand med en Række Perleornamenter paa hver

Side af den stærkt fremspringende Midtribbe. Hvor Ligets

venstre Side havde været, optoges en Sværdskede af Træ

med en bred udskaaret Stribe langs Midten (M. III PI. VII

Fig. 4—5), til hvilken Fundene fra Muldbjerg, Borum Es-

høj, Trenhøj og Store Kongshøj have frembudt Paralleler.

Henimod Midten af Kisten laa den ovale Bund til en Træ-

æske og i det nordvestlige Hjørne en raat tilskaaret Stok

med kroget Haandtag (B 3148).

Paafaldende er det, at Skeden fandtes uden noget Sværd;

herpaa kj endes hidtil ikke noget Exempel. Hullet i Laaget
kunde fremkalde den Formodning, at Kisten tidligere havde

været aabnet og Sværdet udtaget. Men herimod taler dels den

urørte Lagdeling i Højen, som viser, at der ikke kan være

foretaget nogen Udgravning oven fra, dels Fundet af Guld-

baandet; et saa værdifuldt Stykke havde man vel næppe
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efterladt ved en Udplyndring af Højen. Heller ikke kan

det have været Fugtighed, der har fortæret Sværdet, da

den langt spinklere Broncepincet er bevaret.

En Sammenligning med den ene af Kisterne fra Borum

Eshøj, hvor en Dolkeklinge var nedstukket i en Sværdskede,

kunde lede til den Formodning, at der her foreligger en

lignende fraus pia, som kj endes fra andre Forhold (se foran

S. 248), i det de efterlevende have undladt at nedlægge

Sværdet, fordi det var af for stor Værdi for dem. Man

har da kun medgivet den afdøde den tomme Skede eller

den mindre værdifulde Dolk for ligesom at betegne hans

Stilling som Kriger, medens Hovedvaabenet er bleven i de

efterlevendes Besiddelse. Noget saadant er vistnok oftere

sket. Baade findes der Mandsgrave, hvor Sværdet ikke

forekommer — Fundet fra Vejleby, som omtales neden for,

frembyder just et Exempel herpaa — og i en Række af

sikre Gravfund indtager Dolken Sværdets Plads blandt Mandens

Gravgods ^).

4. Fra det vestlige Jylland, hvor fra Hovedmassen af

Egekistefundene hidrører, er der indkommet endnu et Fund

til Museet. Det optoges af Bredhøj i Maabjerg Sogn,

Ringkjøbing Amt, en usædvanlig flad Høj (8
—9 F. h.

med en kredsrund, plan Overflade af 114F. Diam.), der var

beliggende i en større Gruppe af Mindesmærker. Højen var

dannet af flere Lag, i det Fylden øverst bestod af sandblandet

Muld med afvexlende mørke og lyse Striber, der skyldes

Lag af Græstørv, medens den nederste Del bestod af en

sammenhængende, dyndet Masse, der var dannet af Kjær-
tørv uden Lagdeling.

Højen indesluttede 2 Gravkister. Den ene, der ud-

gravedes noget N.V. for Centrum, var en af de sædvanlige

udhulede Egestammer (9^/2 F. 1., 3 F. br.), nedsat i Retning

1) f. Ex. 2363, 13259, 15271, 19051, B: 342, 419, 1311, 1642,

1724, 2240, 3049 o. s. v.
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0.—V. Kisten var i høj Grad ødelagt, i det Underdelen,

der havde staaet paa Højens Bund, var fuldstændig for-

svundet og Laaget var søndertrykket. Knoklerne vare der-

for ganske opløste og Fundet i det hele stærkt medtaget.
Af Dragten fandtes kun — midt i Kisten ved den nordre

Side — et ejendommelig vævet Bælte af grovt uldent Garn,

2 F. 10 T. 1., 2 T. br., der er forskjelligt fra de øvrige i

Egekisterne fundne Stoffer, i det det paa Midten er vævet

med store, aabne Masker og mod Enderne er af tættere Vævning.
Foruden dette havde kun et Brudstykke af en Dolkeklinge
med afbrudt Grebspids modstaaet Fugtighedens Indflydelse.

Den anden Kiste, som udgravedes i Højens østlige Del,

var i sin Bygning ganske forskjellig fra de Egekistefund,

som hidtil kjendes. I Højens Bund var der nemlig i en

rektangulær Firkant, c. 7 F. 1., 3 F. br., nedrammet en Del

raat udspaltede Egestolper, der vare stillede med den fladeste

Side indad, og hvis øverste Ende ragede omtrent 2 F. op
over Jorden. 4 Egeplanker, ligeledes udspaltede af en Stamme

og raat tilhuggede, vare opstillede ved den indvendige Side

af de nedrammede Pæle og dannede Kistens Sider. Laaget
bestod af Egeplanker, der vare meget fortærede af Fugtighed,

og over det fandtes et Lag Birkebark, hvormed mulig hele

Graven har været dækket. Bunden af Kisten har været

dækket af Planker, men disse vare saa fuldstændig fortærede,

at der kun, hvor Broncen havde ligget, fandtes Spor af dem.

Liget var fuldstændig opløst. Det havde været iført

Klæder af sædvanligt uldent Stof, der fulgtes i hele Gravens

Længde, og havde været dækket af et Dyreskind; men alt

var sammenpresset til et kompakt Lag, som ikke kunde

adskilles. Omtrent midt i Graven optoges Klingen til en

Broncedolk (omtrent som M. VI PI. II Fig. 13) uden Fæste^

men med Spor af Træskede, hvis Stilling viser, at Liget
har været nedlagt med Hovedet mod 0. Henimod den

vestre Ende fandtes en stærkt ødelagt Paalstav (W 183) ^)

^) W. =Worsaae: Nordiske Oldsager. Kjøbenhavn 1859.
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med Levninger af Træskaftet; ved den østlige Ende laa en

sønderbrudt Hornkam med rund, gjennembrudt Overdel

(Fig. 1) og i Hjørnet mod Syd saaes en grødet,, lysegul

Masse, der synes at være Rester af et Trækar med Tin-

stifter. Endnu havde der været nedlagt en lille Fibula

(W. 228), der var fuldstændig opløst, men som havde efter-

ladt sig Aftryk i den sammenpressede Tøjmasse.

I Højen synes endnu flere Lig at have været jordede,

i det der paa to Steder noget over Bunden fandtes mands-

lange Kister, dannede af smaa Sten; men ethvert Spor af

Liget var forsvundet. Sandsynligvis har der ogsaa i Centrum

været en Begravelse; men kun

en 15 F. 1. Stenrække paa Højens

Bund, ved hvilken der fandtes

Spor af Træ, angav det Sted,

hvor mulig en Kiste har været
j

nedsat.

Oven i Højen fremdroges en
j

Lerurne, der indesluttede brændte ;/

Ben; efter sin Form synes den

at tilhøre Overgangstiden fra

Bronce- til Jærnalderen(B3610).
Forekomsten af en Paalstav viser, at den sammentømrede

Kiste har indesluttet en Mand. Gravgodset i den udhulede

Træstamme er derimod for ødelagt til at tillade nogen Slut-

ning med Hensyn til den begravedes Kjøn^).

5. I lang Tid ere Fund af Egekister kun forekomne i

Jylland, og først de senere Aar have bragt saadanne for

Fig 1.

^) Forekomsten af 2 Kister i samme Høj er ingenlunde sjælden,
men hidtil har kun Borum Eshøjen givet Oplysning om, at

Kisterne have indesluttet en Mand og en Kvinde. Se om
disse Fund Aarb. 1876 S. 287, desuden B: 16, 555, 1739, 2164,

3074, 3375.

For Bornholm se Vedel 1. c. 260 Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 19.
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Dagen fra Sjæland. Et af de interessanteste Gravfund

af denne Art optoges af Dr. phil. H. Petersen af en Høj

ved Vejleby i Ferslev Sogn, Frederiksborg Amt. Højen

var c. 12 F. h. og den største i en Gruppe, der ligger

langs en Bakkeryg, kaldet Grødebjerg. Den bestod afmørke-

graa Muldjord uden nogen Lagdeling. I Toppen var der

nedsat to Urner; den ene, hvis Laag var tilkittet med den

bekjendte Harpix, indesluttede Aske og brændte Ben samt

en lille Broncekniv; i den anden fandtes mellem Benene en

Sav med Tapper langs Ryggen og en Kniv, ligeledes af

Bronce.

Paa Bunden af Højen var der dannet en stor Sten-

dynge
— 16 V2 F. 1. i N.V.—S.Ø., 11 V2 F. br., 5 F. h. —

der dækkede en Egekiste. Af denne vare imidlertid kun

Siderne i den sydlige Halvdel nogenlunde bevarede, medens

den anden Halvdel var næsten helt hensmuldret. Stenenes

Tryk maa fuldstændig have sammenpresset Laag og Bund;

thi under dem fandtes saavel Resterne af Skelettet som de

ved Liget nedlagte Gjenstande. Af Skelettet var Kraniet,

der var temmelig tykt og hvis Tænder vare stærkt slidte,

Laarbenene og til Dels Skinnebenene nogenlunde bevarede;

af Overkroppens Knokler sporedes kun den øverste Ledende

af venstre Overarmsben, og de øvrige Dele af Legemet vare

forvandlede til en sammenpresset, gullig Masse. Hovedet

havde ligget mod N.V. Hvor den venstre Skulder havde

været, fandtes en Paalstav med Brøstning til Skaftet (W.

183); Eggen vendte ret ud til Siden og Skaftet synes at

have været bøjet i en ret Vinkel og at have ligget langs

den venstre Arm. Paalstave af denne Typ forekomme

oftere i Broncealderens Grave og ville blive nærmere be-

handlede nedenfor; de findes kun sammen med Sværd og

andre Gjenstande, som have været baarne af Mænd, og deres

Forekomst afgiver saaledes et sikkert Vidnesbyrd om, at

den her omhandlede Grav har indesluttet et mandligt Lig.
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Dette bestyrkes yderligere ved en Bæltekrog med spiral-

prydet Plade (M. II PL XXXIX Fig. 11), der ligeledes er ejen-

dommelig for Mandsgravene. Ved den vestre Side laa en

sønderbrudt Sylspids, Brudstykker af en lille Pincet, en

smal Mejsel og to ubestemmelige Stykker Bronce. Ved den

højre Side af Brystet fandtes et stort Savblad af Bronce,

der var brudt i to Stykker, og ved Hoften, sammen med

Bæltekrogen, et spydbladformet Flintredskab (B. 2128) ^).

^) I en Høj paa en Bakke ved Udsholdt, Blidstrup Sogn,
Frederiksborg Amt, fandtes i Midten en stor Stendynge,
22' i Diam., 6' 8" h., med en Sænkning i Overdelen. Lige-
som i Højen ved Muldbjerg synes der ogsaa her at have

været nedsat en Egekiste, i det man under den omtalte Fordyb-

ning overalt fandt Rester af Træ med Stumper af Skind og
vævet uldent Tøj. Ved de opløste Ben af et ubrændt Skelet

optoges et stærkt forvitret Broncesværd med Grebtunge , en

itubrudt Dolk og en Paalstav med Brøstning til Skaftet (W.
183). 18 F. fra Højens nordlige Rand traf man en mands-

lang Stenkiste i 0.—V. , der indesluttede Mentieskeknokler

og 2 Kranier, men ingen Oldsager (B. 3197).

Mulig hidrøre endnu to af de i de sidste Aar fremdragne
sjælandske Fund fra Egekister, men Oplysningerne om Fund-

forholdene ere ufuldstændige. Det ene gjordes i en Høj ved

Smørumøvre, Smørum Sogn, Kjøbenhavns Amt,
hvor der efter Finderens Meddelelse var nedsat en » Træ-

kasse o
, dækket af en Dynge haandstore Sten; men denne

skal kun have haft en Længde af G F, og en Højde af 2

til 4 F. En Del Træstykker, som senere opsamledes paa
Findestedet, tyde paa, at den omtalte »Kasse« har været

en Egekiste. I »Kassen« fandtes: et itubrudt Sværd med
Broucefæste, endende i en rund Knap (nærmest som M. II

PI. VII Fig. 27), en Dolk, ligeledes med massivt Fæste, Halv-

delen af en Paalstav (W. 183), en smal Celt, en Kniv med

Dyrehoved, to Brudstykker af en Bæltekrog med rund Plade,

en Armring, en halvkugleformet Tutulus (M. III PI. I Fig. 6),

en Pincet , Halvdelen af en Broncenagle , en Guldring af c.

'^12 T. Diameter, Rester af en halvkugleformet, vævet Hue
som de foran omtalte fra Muldbjerg etc. samt Rester af

Tøj og Læder. Forekomsten af Klædningsstykker bestyrker

Formodningen om, at en Egekiste har været benyttet til

Nedlægningen af den døde (B. 2109).
— Det andet Fund —

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. 18
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II. Fra Egekisterne vende vi os til Fundene fra de

stenbyggede Kister og fra Gravene med ubrændte eller

brændte Ben, der ere dækkede af en Stendynge. Den Vej-

ledning til Bestemmelsen af Individets Kjøn, som de be-

varede Skeletter i Egekisterne give, mangler ved denne

Gruppe, i det kun Metalsagerne have modstaaet Fugtighedens

Indflydelse. Gravgodsets Art bliver derfor her alene det

bestemmende. Imellem de nedlagte Gjenstande kan der imid-

lertid saavel indenfor Gruppen af Mands- som af Kvinde-

grave iagttages visse Forskjelligheder. De ere vel hverken

mange eller særdeles indgribende, men den hyppig tilbage-

vendende Forbindelse af bestemte Arter af Vaaben, Red-

skaber og Smykkesager tillader dog en Inddeling af Fundene

i mindre Grupper. En saadan har kun den Betydning at

give en Ramme for Oversigten over Fundene. Deres For-

deling over hele Landet og Forekomsten af de samme Typer

af Oldsager i alle Grupper vise, at hverken Tidsforhold,

eller, med en enkelt Undtagelse, lokale Forskjelligheder have

betinget Gravgodsets Art.

Sophus Miiller paaviste i sin ovenfor citerede Afhandling,

at Sværdet, efter det i Egekistefundene givne Udgangspunkt,

maa betragtes som karakteristisk for Mandsgravene. Den

første af de Grupper, der her skal omtales, indeholder

Sværd, enten nedlagte alene i Graven eller af og til led-

sagede af nogle faa, mindre karakteristiske Gjenstande (Bælte-

hager, Fibulæ, Fingerringe, Knapper, Knive o. s. v.), som

kunne have været benyttede af begge Kjøn. En stor Del

saadanne Fund ere indkomne til Museet; men de fleste

ere optagne uden Omhu, saaledes at der ikke haves nogen

fra en Høj ved Stenløse i Frederiksborg Amt —
gjordes ligeledes i en »Trækasse«, der var halvrund for-

neden og altsaa synes at have været dannet af en Stamme.

Den var dækket af en aflang Stendynge og indesluttede

brændte Ben, en Dolk med Spor af Haarbeklædning paa Skeden

(W. 121) og en Dobbeltknap (B. 2015).
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Sikkerhed for Fundets Fuldstændighed; mindre, skrøbelige

Gjenstande, som mulig have udgjort en Del af Gravgodset,

kunne ved den mindre omhyggelige Undersøgelse være gaaede

tabt. Der omtales derfor her kun nogle enkelte Fund af denne

Art, hvor enten en sagkyndig Undersøgelse eller selve Fund-

forholdene afgive Sikkerhed for, at de foreligge fuldstændige.

6. Typisk for Gruppen er et Fund fra en Høj paa Bønne-

rup Mark i Hemmed Sogn, Randers Amt. Højen,

der kaldes Ørne høj, undersøgtes af Arkitekt Uldahl. Den

hørte til en større Gruppe af Grave, der laa i Nærheden

af Kattegat og havde meget anselige Dimensioner (en Dia-

meter af 106 F. og en Højde af 17 F.). Fylden bestod for

største Delen af lerblandet Grus og nederst af Tørvejord,

dækket af et Lag Muldjord af IVa—5 F. Tykkelse. Paa

Bunden var der af store Sten, der vare stablede over hver-

andre i to Lag, dannet to Kredse med et Mellemrum af

25 F. og en Diameter af 20—45 F. Imellem dem og støttende

sig til den indre Kreds fandtes en Stendynge, der dækkede

en Kiste, nedsat paa det naturlige Jordsmon med Retning

N.V.— S. 0. Graven var meget omhyggelig bygget; Mellem-

rummene mellem de lire store Sten i hver Side og de to

Sten for hver Ende vare udfyldte med mindre Sten, Bunden

var belagt med Fliser, og tre flade Sten dannede Over-

liggerne. Den indvendige Længde var 6 F. 7.T., Bredden

20—22 T. Paa et Lag Bark, der var udbredt over Bunden,

var der nedlagt en Dynge brændte Ben, dækkede af en

ulden, vævet Kappe, af hvilken enkelte Rester vare bevarede.

Oven paa Kappen laa et vel bevaret Sværd med flad Greb-

tunge og oval Knap foroven, der var nedstukket i en Træ-

skede; den ene af de tynde Træplader, der danne Siderne

af denne, var endnu bevaret og er af ejendommelig Form,
i det Midtribben nedadtil hæver sig saa stærkt, at Skeden

faar et firkantet. Gjennemsnit og ender i en rhombeformet

Dopsko (S. 274 Fig. 7). Sværdskeder af denne Form
kunne vel ikke antages at have været ualmindelige i Bronce-

18*
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alderen, da Dopsko med firkantet Gjennemsnit oftere fore-

komme i Fundene, men det nævnte Stykke er dog det eneste

hidtil bevarede danske Exemplar af denne Typ^). Læder-

skeden i Hvidegaardsfundet nærmer sig til den i Form og

Udstyr, medens Skederne i Egekistefundene altid ere flade

og uden noget Beslag. I det nordøstlige Hjørne af Kisten

laa en bøjleformet Fibula med korsformet Naalehoved (W.

228) og i den sydvestlige Side to Dobbeltknapper med for-

dybet Stjærne paa Forsiden.

Hovedgraven var anlagt i Midten af Højen og bestod

af en Egekiste, der var omsat med kantstillede Sten og

dækket af en 13 F. 1., 9 F. br. og 3V2 F. h. Stendynge.

Kisten var imidlertid meget ødelagt og indeholdt hverken

Skeletdele eller Gravgods. Umiddelbart under Graven var

der i det naturlige Jordsmon dannet et 2V4 F. dybt Hul,

der udvidede sig nedad og hvis Sider vare omhyggelig be-

lagte med Sten. Det var fuldstændig tomt (B 3074).

I denne Høj fandtes senere en Kvindegrav (se N. 59).

7. I en Høj ved Bjerlev i Hvejsel Sogn, Vejle

Amt, fandtes et sønderbrudt Sværd med bred Grebtunge

(\LUIPl.VIFig. 16), en Fingerring, dannet af en i 9 Vin-

dinger oprullet Guldtraad, samt et større Stykke sammen-

rullet Guldtraad, der sandsynligvis ogsaa har dannet en

Ring. Disse Gjenstande vare nedlagte paa Bunden af en Høj

i en Grav, der dannede en Slags Hvælving, i det de inderste

større Sten ragede frem over hverandre og lukkede Rummet

foroven; uden om var der sammenhobet en stor Del mindre

Sten. Graven, hvis Retning var N. 0.—S.V., var g. 14 F. 1.,

7 F. br., 3 F. høj og saa omhyggelig bygget, at ingen Jord

var trængt ind i den. Paa Bunden fandtes en Del Knokler;

om de vare brændte eller ubrændte, kunde Finderen ikke af-

gjøre (B 1540).

^) En Læderskede af en lignende Form er fundet i en Sten-

kiste ved Dommestorp i Halland; afb. i Montelius : Sveriges

Forntid Fig. 166.
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8. Ved Udgravningen af den saakaldte Tvehøj i Hør-

dum Sogn, Thisted Amt fandtes to stensatte, mands-

lange Grave, der begge vare anlagte i Retning N.—S. Hver

af dem indesluttede et Skelet, og tværs over Brystet paa

det ene laa et vel bevaret Sværd med bred Grebtunge til-

ligemed en Dopsko af Form som M. H PI. X Fig. 6. Ved

det andet Skelet fandtes intet Gravgods (B 555).

9. Et Sværd af samme Typ med den firkantede Dop-
sko til Skeden fandtes tilligemed en bøjleformet Fibula

(W. 228) i en Stenkiste med ubrændte Ben i en Høj ved

Grurup, ligeledes i Thisted Amt (B 297).

10. I samme Amt undersøgtes i 1874 en Høj, be-

liggende paa Visby Mark. Den indesluttede en regelmæssig

bygget Kiste af Mandslængde (6 F. 1., 2 F. br. og h.), der

var dækket med store Sten og nedsat i Midten af Højen,

et Par Alen over Bunden. Ved Rester af brændte Ben

fandtes et Sværd, af Form som M. H PI. VI Fig. 53 med en

Grebspids, der ender i en firkantet Knap med fordybede

Ornamenter, samt en firkantet Dopsko (W. 120 a). I det

ene Hjørne af Kisten var der hensat et lille Lerkar, i hvilket

der laa en Bæltekrog, Brudstykker af en Broncenaal og en

Dobbeltknap (B 1113).

11. Et ganske lignende Fund gjordes i en Høj i

Øster -Velling Sogn, Viborg Amt, der undersøgtes

af Professor Engelhardt. Ved Foden stod den i Aarb.

1876 S. 142 afbildede Sten med indhugne Kredse, der

siges at være udtaget fra det indre af Højen; om dens op-

rindelige Plads gav Undersøgelsen imidlertid ingen Oplys-

ninger. Hovedgraven ,
der var omsluttet med en Sten-

indhegning, fandtes paa Bunden, c. 6 F. indenfor Randen,

og bestod af en rektangulær Kiste med Retning N.V.—S.Ø.

Den var for største Delen dannet af haandstore Sten — kun

ved hver Ende var der stillet en større Blok — og havde

ingen Overliggere. Det indvendige Rum var c. 10 F. 1.,

2 F. br. Bunden var belagt med en Mængde mindre Sten
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Og herpaa var nedlagt et Sværd med ottekantet Fæste, prydet

med concentriske Kredse (W. 131) og en Bæltekrog med

spiralprydet, guldbelagt Plade (M. II PL XXXIX Fig. 11).

Hverken af brændte eller ubrændte Ben fandtes der noget

Spor i Graven (B 2300).

12. Endnu maa som henhørende til denne Gruppe om-

tales et Fund, som i 1874 gjordes af Dr. phil. Sophus

Muller ved Gandløse i Frederiksborg Amt. I en

Høj af c. 80 F. Diam., 18 F. Højde, der sandsynligvis har

været omgivet af en Stenkreds ved Foden, fandtes paa Bunden,

en halv Snes Fod øst for Midtpunktet, en Stendynge, der

for neden bestod af større, for oven af mindre Sten ; Diameteren

var c. 20—24 F., Højden 8 F. I den øverste Del var der

dannet flere tomme Hvælvinger (3 F. 1., 1 F. h.), to og to

over hinanden, byggede af mindre Sten, der vare stemmede

mod hverandre. Tre Fod dybt laa et meget opløst Sværd,

der havde haft en Belægning af Horn, befæstet til Grebtungen

med 6 Nitnagler; det var nedlagt i en Skede af Træ, der

synes at have været foret med Skind og beviklet med

Læderstrimler. Fæstet vendte mod Vest. Noget længere

mod Vest i Dyngen, dels paa Bunden, dels i en Højde af

en Fod der over, iagttoges nogle Pletter af en blød, fedtet

Masse, der synes at være Dele af to opløste Lig, og et

Stykke der fra mod 0. fandtes tre Tænder. Under dem og

umiddelbart paa Bunden laa to parallele, hvidgule Striber,

rimeligvis Laar og Skinneben, nogle Tommer fra hinanden.

De to Lig synes at have ligget over hinanden i Retning

0.—V., det øverste med Hovedet, det nederste med Benene

imod Øst. Sorte og brune Striber af opløst Træ fandtes

overalt ved Levningerne af Ligene og tyde paa, at disse

have været dækkede af en Træplade.

I den øverste Del af Højen stødte man paa 8 for-

skjellige Grave, nemlig fem Urner med Resterne fra Lig-

baalet og tre Dynger af brændte Ben, omsluttede og dækkede

af mindre Sten. Mellem Benene fandtes en Kniv, et Bronce-
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baand, en Dobbeltknap, to smaa Syle og en Ring af Bronce

(B 1164)0.
III. I en Række af Fund forekommer den slanke, som

oftest ornamenterede Paalstav med Brøstning til Skaftet

(W. 181; 183) sammen med Sværd eller Dolk. Undertiden

udgjøre de det eneste Gravgods, som er medgivet den døde,

i andre Tilfælde ere de ledsagede af en Spydspids, en Fi-

bula eller mindre Oldsager. Paalstave af denne Typ ere

aldrig fundne sammen med Ringe og Smykkesager af Former,

som ere ejendommelige for Kvindegravene, og synes saaledes

udelukkende at høre til Mandens Udstyr. Deres hyppige

Nedlægning i Graven sammen med Sværdet tyder paa, at

de have været benyttede som Vaaben.

Forekomsten af Sværd og Paalstav karakteriserer

den tredje Gruppe af Gravfund, som her skal omtales.

To velbevarede Fund fra Bornholm høre herhen, nemlig:

13. Et Stenkistefund fra Store Bøsthøj i Aaker

Sogn med Sværd, Dolk, Lansespids, Paalstav, Dobbeltknap,

Pincet, Fibula og 2 Tutuli (B 985). Se Vedel 1. c. S. 262

Nr. 19; afb. M. III PI. I.

) En Høj paa Frøs levgaards Vang, Frøslev Sogn,
Mors, indesluttede 2 Gravkister. Den ene var 8 F. 1. i

V.— 0., 2—2^/2F. br., bygget af 5 større Kampesten langs
hver Side og 2 i hver Ende. Den synes tidligere at have

været aabnet, i det kun den ene Dæksten over den vestlige

Ende laa paa sin Plads, medens de øvrige vare borttagne,

og Side- og Endestenene i Graven i det hele forstyrrede.

Et Sværd med Broncefæste (M. II Pi. IX Fig. 47), som fandtes

i den vestre Side , har derfor mulig været nedlagt sammen
med andre Gjenstande.

— Den anden Kiste, der fandtes lidt

Nord for den førstnævnte, var c. 6 F. 1. , sat af 4 Sten i

hver Side og dækket med 4 Overliggere. Over Bunden var

der spredt et tykt Lag Aske og i denne mentes en 7 T. 1.

Flintspydspids at have ligget (B 1739). Fundet er mulig

ufuldstændigt, men frembyder dog Interesse som Exempel
paa Forekomsten af to Stenkister i samme Høj.
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Fig. 3.

14. EnHøj ved Bille-

grave i Pedersker Sogn
med en Stenkiste, hvori:

Sværd, Paalstav, Fibula,

Kniv og to Dobbeltknap-

per. Se Vedel: 1. c. S. 261

Nr. 18.

Af de øvrige Gravfund,

som ere indkomne til Museet,

ere følgende de mest karak-

teristiske og bedst under-

søgte :

15. Et Fund fra den

saakaldte F 1 a d h ø j i B j ø r s-

lev Krat i Nørre Vium

Sogn, Ringkjøbing Amt.

Højen, der var aflang (60 F. 1.

i N.V.— S. 0., 20 F. br.,

10 F. h.), indesluttede en

mandslang , stensat Kiste,

dannet af flade Sten og fyldt

med Muldjord og mindre

Sten. Liget var fortæret, men
i den vestlige Ende fandtes

en stor Del Rester af brændt

Træ, og blandt dem laa et

vel bevaret Sværd uden Greb-

tunge, men med en oval,

spiralprydet Knap til Fæstet

(Fig. 2), en Dolk, ligeledes

med Spiraler paa Knappen

(Aarb. 1876 S. 193 Fig. 5),

en Bæltekrog med oval

Plade, prydet med Spiral-

ornamenter , en Paalstav

Fig. 2. 1



MEDDELELSER FRA DET KGL. MUSEUM FOR DE NORD. OLDSAGER. 271

(som Fig. 4) '), et Sylskaft, en bøjleformet Fibula (W.

228) samt en Kastespydspids af Flint med afbrudt Spids

(B 314).

16. I Bregnhøj paa Mejlby Hede i Brorstrup

Sogn, Aalborg Amt fandtes paa Bunden et Sværd af

sjælden forekommende Form, idet den brede Grebtunge er

afsluttet med en stor, rhombeformet Bronceknap (Fig. 3);

det laa med Fæstet mod Vest, og ved det var der ned-

lagt en ornamenteret Paalstav (som Fig. 4). Vaabnene

vare tilligemed »de forkullede og smuldrede Ben« af Liget

dækkede af en Stendynge (B 1760).

17. Under samme Forhold, men som det synes ved

ubrændte Ben, gjordes i en Høj ved Tobøl i Guldager

Sogn, Ribe Amt, et Fund bestaaende af et itubrudt Sværd

med massivt, ottekantet Broncefæste, der er prydet med

concentriske Ringe (W. 131) ,
en ornamenteret Paalstav

(Fig. 4) og en Spiralarmring, dannet af en dobbelt Guld-

traad paa 3^2 Omgang (B 1476).

18. Et stærkt ødelagt Fund gjordes af Prof. Engel-

hardt i en Høj paa Dover Hede i Ydby Sogn, Thi-

sted Amt. Paa Bunden var der dannet en stor, firsidet

Dynge af haandstore Sten (c. 10 V2 F. i Diam., 3 F. h.),

der mod S. 0. var dækket med et tommetykt Lag af gul-

ligt Ler. Under den stødte man paa en Grav, bestaaende

af en 5 F. 1. Fordybning i den faste Grund, der indesluttede

Klingen af en Broncedolk, men ingen Knokler. Højere oppe

mellem Stenene i Dyngen fandtes et Sværd med Rester af

et Træ- eller Hornfæste og tilhørende oval Knap samt Brud-

stykker af en Træskede med Læderbeklædning; Spidsen

vendte mod N.Ø. Ved Sværdet laa en overbrudt Klinge til

en Dolk, en Paalstav med Brøstning til Skaftet (W. 183)

^j Den under Fig. 4 afbildede Paalstav, som er det smukkeste

Stykke, Museet besidder af denne Typ, er fundet paa Tjæreby
Mark i Idestrup Sogn paa Falster. Længden 9 ^/2 T. (B 3493).
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Og Fragmenter af en bøjleformet Fibula (W. 228). Endnu

en tredje, næsten helt opløst Dolk fandtes mellem Stenene

i det nordvestlige Hjørne af Dyngen. Højen, i hvilken disse

Gjenstande vare nedlagte, hørte til de saakaldte Langhøje,

som ere ejendommelige for Jylland^); den var anlagt med

Retning N.V.—S.Ø. og havde en Længde af 195 F.
,

en

Bredde af 35 F. og en Højde af 8 F. I Midten, tæt under

Overfladen, var der anlagt endnu en Grav, bestaaende af en

lille Stendynge, der dækkede en Hob brændte Ben (B 1912).

19. Nær til det foregaaende slutter sig et Fund fra

»Storhøj« paa Gaarden Fuglsangs Mark i Vinding

Sogn, Aarhus Amt. Højen, der er afbildet i Aarb. 1876

S. 144, undersøgtes af Prof. Engelhardt. Den var anlagt

paa en Forhøjning i Terrainet af c. 6 F. Højde og havde

ret anselige Dimensioner (en Diam. af 66 F. med en Højde

af 14 F.). Om Foden havde den tidligere været omgivet

med en Kreds af Sten, af hvilke den største var prydet

med indhugne Figurer, rimeligvis forestillende et Skib med

SegP). Af Siden var der end videre udgravet to mindre

Sten med skaalformede Fordybninger.

Omtrent 4 F.- indenfor Randstenene paa en Strækning

af 27 F. mod Nordvest og 20 F. mod Sydost var der dannet

et Stenhegn, der sandsynligvis omsluttede Midtpai-tiet af

Højen ;
det var uregelmæssig bygget afhaandstore Sten, stablede

oven paa hverandre i 3—5 Lag med en Højde af c. 3 F.

og en Bredde af 2—3 F. I den naturlige Banke, hvis

Overflade var belagt med større Sten, over hvilke Højen

var sammendynget, var der anlagt 2 Grave. Den dybest

liggende bestod af en 4V2 F. 1., 3 F. h. Stendynge, der

dækkede en Del brændte Ben, spredte i et tyndt Lag over

Bunden; mellem dem fandtes Brudstykker af to runde Bennaale.

1) Se Engelhardt i Aarb. 1877, S. 253 fg., Dreyer i Samlinger
til jysk Historie og Topografi X, S. 208 fg., 230.

2) Ligeledes afbildet i Aarb. 1876 S. 145.
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Den anden Grav var nedgravet i Toppen af den naturlige

'Forhøjning. Af mindre Sten, der vare stablede ovenpaa

hverandre i 5 Lag, var der dannet en Slags Kiste af 8 F.

Længde med Retning 0.—V. Randstenene vare paa en

Strækning af 5—6 F. fra den vestlige Ende fedtet sorte

som af et opløst Lig, og paa dem fandtes ved Vestenden

Spor af en Træplade med en tynd Broncebelægning (Skjold?) ;

ved den nordre Side laa en Paalstav (W. 181) med Spor

af Træskaft, indsvøbt i Skind og tæt ved den Klingen af

en Dolk, der havde haft et Fæste af Træ eller Horn med

en rund Bronceknap foroven; ved den søndre Side en

Fibula og en Bæltekrog med rund Plade. Gravstedet

var omsluttet af en oval Stendynge , der fortsatte sig

mod 0. i Højen, hvor den dækkede et andet Lag brændte

Ben. 7 Fod fra Kistens østlige Ende og en Fod dybere

end dennes Bund var der paa en flad Sten nedlagt en Dolk

eller Spydspids af Flint med Skafttunge ;
en lignende fandtes

under en mindre Stendynge, der ligeledes var anlagt i den

naturlige Banke, S.Ø. for Centralgraven (B 2240).

I den opkastede Høj, der dækkede den naturlige Banke

i en Højde af c. 4 F., fandtes under en uregelmæssig Dynge
af større og mindre Sten Skaar af Lerkar og Rester af

brændte Ben, men ingen Oldsager.

Til den her omhandlede Gruppe maa endnu henføres

følgende enkelte Fund, der ligeledes indeholde Vaaben, men

i hvilke en Celt eller en Bronceøxe erstatter den ornamenterede

Paalstav:

20. Rævehøj i Borgnæs, Udby Sogn, Holbæk
Amt. Paa Bunden af Højen, indenfor en Stenkreds af

c. 35 Fod Diam. , fandtes et stensat Gravkammer af 6 F.

Længde, 2 F. Bredde, dannet af store, flade Sten og med

lignende Sten som Overliggere. I dette laa et Sværd med

flad Grebtunge, gjennemboret af 4 Naglehuller, en Celt af

Form som W. 193 med rund Øsken og parallele Striber om

Randen samt to Tutuli med stærkt hvælvet Overflade (B 401).
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21. Aarhøj paa Gunderup Hede i Strandby

Sogn, Aalborg Amt. Det sydvestlige Parti af Højen

dækkede en Kiste (5 F. 1., IV2 F. br., 1 F. h.), bygget af

5 flade Sidesten og dækket af 3 Overliggere. Paa Bunden

fandtes Klingen til en Dolk med spids, oval Knap til Fæstet,

dannet som en Plade med fremstaaende Rande og prydet

med concentriske Kredse
,

en Spydspids med Skaftdølle

(M. n PI. Xni Fig. 8), samt den under Fig. 8 afbildede

Paalstav, der er prydet med Spiralornamenter, Zigzaglinier

og Stregeprydelser. Da Kisten aabnedes, var Paalstavens

Skaft bevaret, men hensmuldrede ved Optagelsen. Det be-

stod af en 5 F. 1., mod Enderne noget tilspidset Træstage,

Fig. 9. I

der i c. 4 T. Længde fastholdtes til Paalstaven med en Be-

vikling af Broncebaand og om den øvrige Del var forsynet

med Ringe af Størrelse som en Fingerring. Paa Enden

af Skaftet sad den afbildede Bronceknap, hvis Overside er

prydet med Spiralornamenter og fire Fordybninger, der del-

vis ere udfyldte med Rav (B 1692).

22. I en Høj ved Nørre Kokholm i Tørring Sogn,
Ribe Amt, fandtes ligeledes en Stenkiste (5 F. 1., 2F.br.),

dannet af mindre Sten med en jævn Flade, der vendte indad

mod Gravrummet, og dækket med flade Overliggere. Midt i

Graven laa en Dynge brændte Ben og Aske og mellem dem

et vel bevaret Sværd med Ringe om Grebspidsen (Fig. 5)

samt den ejendommelige Bronceøxe, som er afbildet under

Fig. 9 (B 1861).
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23. En anden Bronceøxe, der nærmer sig det hos Madsen,

II PL II Fig. 5, afbildede Stykke, fandtes sammen med et

Sværd med en fladt udhamret, kort Grebspids i en Høj

ved Hærup, Lime Sogn, Viborg Amt. Om Fund-

forholdene haves ingen nærmere Oplysninger (B 2324).

IV. En fjerde Gruppe dannes af de Mandsgrave, som

foruden Sværdet indeholde en Arm- eller Haandleds-

ring af Guld. Blandt de stadig tilbagevendende Typer af

Armsmykker synes den ovale, vredne Ring med glatte Ender

at have været baaret af Mænd; den forekommer i 13 Fund

i Museet sammen med Sværd, hvorimod den aldrig er fundet

med Smykkesager , som

ere ejendommelige for

Kvindegravene.

24. Typisk for Grup-

pen er etFund fra Bl an g s

i Stokkemarke Sogn,
Maribo Amt. Det hid-

rører fra en Høj af 75 F.

Diameter og 10 F. Højde,

Fig. 10. ]. dannet af Lerjord med

enkelte Lag af Grus. Midt

paa Bunden fandtes en uregelmæssig Brolægning af smaa

Sten, paa hvilken der var anlagt en lille Grav, bestaaende

af en firkantet Indhegning af 2—3 Lag Sten, 2^2 F. 1. i

N.V.—S. 0. og 1 F. br. I den var der mellem brændte

Ben nedlagt et Sværd med Ringe om Grebspidsen og rhombe-

formet Knap (M. II PI. IX Fig. 53) ;
det var sønderbrudt og

stærkt medtaget af Ir, og Skeden, til hvilken der hørte en

stor, firkantet Broncedopsko (M. II PL X Fig. 6), var ganske

fortæret. Ved Sværdet fandtes en vreden Haandledsring af

Guld (Fig. 10), to flade Tutuli med concentriske Kredse om

det fremstaaende Midtparti samt to Dobbeltknapper med

fordybet Stjærne paa Overfladen (B 2179).

25. En Haandledsring af samme Form og et Sværd
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med Grebspids og rhombeformet Knap (M. II PI. IX Fig. 57)
fandtes i et stensat Gravkammer af c. 6 F. Længde, 4 F.

Bredde paa Bunden af en Høj ved Hvorvarp, Ulstrup

Sogn, Aalborg Amt. Om Gravskikken haves ingen Op-

lysninger (B 1927).

26. I den nordligste af Malhøjene ved Sindbjerg
i Redsted Sogn paa Mors stødte man ved Gravning

paa en 7 F. 1., 2 F. br. , VI2 F. dyb Stenkiste, der var

nedsat i den sydøstlige Udkant af Højen med Retning N. 0.—
S.V. Den indeholdt ingen Knokler, men paa Bunden var

der nedlagt et overbrudt Sværd med flad Grebtunge og en

tynd Haandledsring af Form som Fig. 10 (B 1687).

27'. Et fuldstændig tilsvarende Fund gjordes paa Vejby
Mark i Viborg Amt i en oval Stensætning med Retning

N.— S., der var gravet to Fod ned i den naturlige Grund

og dækket med en Høj (B 2298).

28. Ved Resterne af et ubrændt Lig i en Høj ved

Torum i Salling optoges et sønderbrudt Sværd med flad

Grebtunge og en af de her omhandlede Haandledsringe.

Liget var nedlagt i udstrakt Stilling med Hovedet i N.Ø.

og Benene noget fjærnede fra hinanden; det var ikke dækket

af nogen Stensætning, men har mulig været nedlagt i en

Trækiste, af hvilken man mente at have fundet enkelte

Spor. Ved Fodenden var der anlagt en anden Grav, 8 F. 1.,

2F.br., omsat med glatte Sten; den indesluttede en Dolk-

klinge, men ingen Rester af Liget (B 1836).

29. Fra den saakaldte Sahlshøj i Sevel Sogn,^

Ringkjøbing Amt, er der til forskjellige Tider indsendt

mindre Fund af Oldsager, hidrørende fra Grave i Udkanten

af Højen. En af disse bestod af et stenbygget Gravkammer,
der foruden brændte Ben indesluttede et Sværd med Ringe
om Grebspidsen (M. II PI. IX Fig. 53) og en vreden Haand-

ledsring (B 599, 615).

30. Ligeledes ved brændte Ben, der vare samlede i en

Bunke, fandtes i en Høj paa Bjalderup Mark i Horne
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Sogn, Ribe Amt, en Guldhaandledsring og Brudstykker

af et kort Sværd med flad Grebtunge (B 1479).

1 et Par af de indsendte Fund forekommer en Ring,

der staar den i det foregaaende nævnte nær i Form, i det

den ligeledes er dannet af en vreden Guldstang med glatte

Ender, men disse ere spaltede og oprullede i to korte Spi-

raler, der ere drejede hver til sin Side (W. 253). Af denne

Typ findes i Museet 6 Exemplarer fra Grave (3 fra Jylland,

1 fra Falster, 2 fra Bornholm); ingen vides at være fundet

sammen med Smykkesager, hvorimod flere forekomme med

Sværd. De synes altsaa kun at have været baarne af

Mænd.

De ny-indkomne Fund hidrøre fra:
*

31. En Høj, Store Jomfruhøj ved Skovby Nor i

Gundslev Sogn paa Falster. Den indesluttede en

mandslang, aaben Stenkiste med Spor af Ben, der sandsyn-

ligvis have været ubrændte, men hensmuldrede ved Op-

tagelsen. Paa Bunden var der foruden Guldringen nedlagt

et kort Sværd med Ringe om Grebspidsen og med Guld-

belægning paa den rhombeformede Knap og paa den nederste

Del af Fæstet (B 434).

32. En Høj paa Drostrup Mark i Læborg Sogn,
Ribe xlmt^). Den dækkede ikke nogen Kiste, men Guld-

ringen var tilligemed et Sværd med Broncefæste af en sær-

egen Typ nedlagt paa
• den stenbelagte Bund og beskyttet af

en Dynge mindre Sten. Ved Graven synes der at have

^været antændt et Baal, i det nogle af Stenene vare sværtede

af Røg, ligesom der ogsaa fandtes Stumper af Trækul; der-

imod var intet Spor af Liget tilbage. I Udkanten af Højen

mod N. 0. laa et overbrudt Sværd med massivt, ottekantet

Fæste, dækket af en lille Dynge Sten (B 2088).

^) De to andre jyske Ringe af denne Typ , som opbevares i

Museet fra ældre Gravfund , ere ligeledes begge fra Ribe

Amt.
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Den anden af de Armringe, som ofte ledsager Sværdet,

nemlig Spiralarmringen af den tynde, dobbelte Guldtraad,

er ikke i samme Grad som den vredne Ring ejendommelig
for Mandsgravene. Den findes undertiden med Ringe og

Smykkesager og har altsaa lige saa vel været baaret af Kvinder

som af Mænd. I Kvindegravene optræder Ringe af denne

Art ligesom de øvrige Smykkesager til Hals og Arm i Reglen

parvis, hvorimod i Reglen kun en enkelt Ring er nedlagt

sammen med Sværd. De herhen hørende Fund frembyde
hverken ved Gravgodsets Rigdom eller ved Fundomstændig-
hederne nogen særlig Interesse. De ere ejendommelige for

Jylland; største Delen er fremkommen ved tilfældige Grav-

ninger og bestaa kun af Sværdet og Armringen.

Som karakteristiske for Gruppen omtale vi først fire

Fund, i hvilken en Spiralring paa 2—3 Omgange fore-

kommer med et Broncesværd med flad Grebtunge:

33. En mandslang Stenkiste med Knokler af et ubrændt

Skelet i en Høj ved Vester-Jølby i Dragstrup Sogn,

paa Mors (B 3086).

34. En lignende Stenkiste, indesluttende ubrændte Ben,

der fandtes ved Udgravningen af den saakaldte Ug le høj i

Outrup By og Sogn, ligeledes paa Mors (B 1964).

35. En lille Kiste (3—4 F.
1.),

hvori en Dynge brændte

Ben, udgravet af en Høj ved Vellev i Viborg Amt
(B 3353).

36. Endelig Fundet fra en Stensætning i en Høj ved

Harritsø i Givskud Sogn, Vejle Amt (B 566).

De øvrige Fund indeholde derimod sammen med den

spiraloprullede Armring Broncesværd af forskjellige Typer.

37. Paa Toustrup Mark i Durup Sogn, Viborg
Amt bortgravedes Resterne af en Høj. Den viste sig at

dække en stenbygget Gravkiste af Mandslængde, nedsat i

Retning N.—S. , og tæt brolagt i Bunden med smaa Sten.

Blandt en Del brændte Ben fandtes her, foruden Armringen,
Aarb. f. nord. Oldk, og Hist. 1886. 19
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en itubrudt Dolk med Ringe om Fæstet (M. II Pl.IX Fig.53).

en Tutulus og en Kniv med stærkt buet Ryg (B 3042).

38. En Høj i Østbirk Sogn, Aarhus Amt, var

opkastet over en Stendynge, der dannede Hovedgraven.

Under denne fandtes, uvist om med brændte eller ubrændte

Ben, tre Brudstykker af et Sværd med massivt Broncefæste,

prydet med fordybede Striber, der have været indlagte med

Harpix, og en Guldspiralarmring (B 1197).

39. Under en lignende Stendynge i en Høj ved Tobøl

i Fovling Sogn, Ribe Amt, var der nedlagt en lille

Dynge brændte Ben. Imellem dem laa 2 Armringe tillige-

med et Sværd med Broncefæste med harpixfyldte Tvær-

striber, en Tutulus og en lille massiv Broncering, rimeligvis

til Fingeren (B 765).

40. Endelig kan endnu nævnes et Fund af en Spiral-

ring, et Stykke sammenfoldet Guldtraad og et Sværd fra en

af Sten dannet Høj paa Vinde Mark i Skive Landsogn,

Viborg Amt. Sværdet var nedlagt i en Træskede, der

hensmuldrede ved Berøringen (B 1751).

V. Karakteristisk for en mindre Række af Mandsgrave
er endelig Forbindelsen af Sværd, Pincet og en eller to

Knive. De sidst nævnte Redskaber høre imidlertid ikke ude-

lukkende til Mændenes Gravgods, men synes at have været

benyttede af begge Kjøn. Deres hyppige Forekomst sammen

med Sylen i Urnerne, hvis væsentligste Indhold de ofte ere,

har fremkaldt den Antagelse, at de have været anvendte

som Syredskaber. Muligheden heraf kan ikke benægtes;

men da de forekomme sammen med Sværd i Mandsgravene
uden Sylen, der betinger deres Anvendelighed ved Syning,

maa de, som det er fremhævet af S. Miiller, ogsaa have

hørt til Mandens Udstyr; mulig have de været benyttede

som Toiletgjenstande. Hos en stor Mængde Folk udenfor

Europa er det almindelig Skik, at Haarene i Ansigtet og

paa Legemet omhyggelig fjærnes og der benyttes hertil i

Reglen en Tang og en Kniv. Den Formodning ligger da

>
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nær, at de Redskaber af samme Art, som træffes i Mands-

gravene ,
kunne have været anvendte ved en lighende Be-

handling af Legemet^).
^ 41. Blandt de nyere Fund henvises til det anselige

Indhold af en Grav i »Lydshøj« i Blidstrup Sogn,

Frederiksborg Amt, som er beskrevet og afbildet hos

Madsen III PI. II. I en Stenkiste var her ved brændte Ben ned-

lagt et vel bevaret Sværd med Hornfæste og en ejendommelig

Knap af Bronce, et Beslag til Mundingen af Skeden, Bunden

af et Pilekogger, en massiv Guldnaal, en Dobbeltknap af

Guld, samt en Kniv med tilbagebøjet Stilk, omviklet med

Guldtraad, og en Pincet af Guld (B 709).

42. Det ligeledes hos Madsen (III PI. II Fig. 9—12)
afbildede Fund hidrører fra en Høj ved Nørhedegaard i

Visby Sogn, Thisted Amt. Den indesluttede en sten-

bygget Kiste, 5 F. 1., V/2 F. br., 1 F. h., der var nedsat i

Retning 0.—V. og var dækket med store Sten som Over-

liggere. Heri var nedlagt et Sværd med Broncefæste, prydet

med parallele Striber, der havde været udfyldte med Harpix;

det var omsluttet af en Træskede, beklædt med Skind eller

Læder, af hvilken enkelte Rester optoges. Ved Sværdet laa

to Knive, den ene. med gjennembrudt Haandtag af særegen

Form, den anden med den almindelige Grebspids, der ender

i et Dyrehoved, samt en Pincet. Kisten havde indesluttet

et ubrændt Skelet, der efter Sværdfæstets Beliggenhed at

dømme havde været nedlagt med Hovedet i Vest, indhyllet

i grovt vævet, uldent Tøj, hvoraf Rester fandtes siddende

paa Sværdet (B 363).

43. I Midten af en Høj ved Vile i Viborg Amt
fandtes en mandslang Stenkiste med tre flade Overliggere,

anlagt i Retning 0.—V. Paa Bunden af den laa en lille

Hob brændte Ben og derpaa et vel bevaret Broncesværd med

flad Grebtunge, en sønderbrudt Fibula (W. 228), en Kniv

1) Aarb. 1876. S. 286, Anm. 1.

19*
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med krumt Blad og firkantet Haandtag (W. 165), en anden

Kniv med Dyrehoved (W. 164), en Pincet og en Dobbelt-

knap med indlagt Stjærne paa Forsiden (B 2201).

44. Ved en 15 T. h. Urne med Laag optoges i Hest-

høj i Kvorning Sogn, Viborg Amt, fire Brudstykker

af Klingen til et Sværd, samt et Broncefæste, der er støbt

over en Kjærne af Ler (M. II PI. VII Fig. 25), to Knive, at

hvilke den ene har en i Spiral oprullet Grebspids, medens

Stilken paa den anden er ombøjet til en Øsken, en Pincet,

en oval, aaben Haandledsring af Bronce, en flad rund Knap,

3 smaa Ringe og en lille Dobbeltknap med concentriske

Kredse (B 1096).'

45. I en Høj ved Løve i Gjerslev Sogn, Holbæk

Amt, hvor fra der tidligere er indsendt en Del mindre

Broncesager fra Urner, var der i Midten dannet en Sten-

dynge, som dækkede en Bunke brændte Ben. Ved dem var

der nedlagt et Sværd med rund Grebspids, en enægget

Broncekniv med krummet Ryg og en kort Grebspids, en

Kniv med guldbeviklet Grebspids, endende i et Dyrehoved,

samt en Pincet (B 3136).

46. Paa Krigsagergaards Mark i Søborg Sogn,

Frederiksborg Amt, udgravedes en Høj, der indesluttede

en 3V2 F. 1. Kiste, dannet af store Kampesten i Siderne

og med en flad Bundsten; den havde ingen Dæksten og var

fyldt med en Mængde Haandsten og Jord. Over Bunden

var der spredt et Lag brændte Ben og mellem dem fandtes

følgende Broncesager: Klingen til et Sværd, brudt i fire

Stykker, en overbrudt Dolk, en Pilespids med Skafttunge

(nærmest som M. II PL XIV Fig. 5), en Kniv uden Haand-

tag, en Pincet uden Ornamenter samt to Dobbeltknapper,

den ene med fordybet Stjærne, den anden med concentriske

Kredse om det fremspringende Midtparti (B 1059) ^).

^) En Privatsamling, som i 1880 kjøbtes til Museet, indeholdt

et lille Fund, der hører til denne Gruppe, men som omtales
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47. I en Gravkiste, dannet af 4 større Sten med Over-

liggere, og anlagt ved Foden af, men udenfor en til Dels sløjfet

Høj i Sperrestrup i Hjørlunde Sogn, Frederiksborg

Amt, gjordes et vel bevaret og righoldigt Fund. Ved de

brændte Ben af Liget var der nemlig, foruden et kort

Broncesværd med rund Grebspids, en Kniv med Dyrehoved

(M. II PI. XXV Fig. 24) og en Pincet, nedlagt den her af-

Fis. 11. Fig. 12.

hildede brilleformede Fibula Fig. 11, en Dobbeltknap med

concentriske Cirkler paa Forsiden, en kort enægget, krum

Kniv, en Synaal, 32 Broncesøm og den Fig. 12 afbildede

med fornødent Forbehold med Hensyn til Nøjagtigheden af

Oplysningerne om Fundforholdene. Det bestaar af en Syærd-

klinge. en Kniv med tilbagebøjet Haandtag, en lancetformet

Kniv, hvis Haandtag til hver Side ender i en spiraloprullet

Traad, en Naal, en Syl og en Pincet, der skulle være fundne

i en Urne med brændte Ben i Udkanten af en Høj ved

Kværkeby i Sorø Amt (B 2356).

Et særdeles velbevaret Fund fra en Høj i K armesholt
i Taars Sogn, Hjørring Amt, med to korte Sværd, det

ene nærmest som M. Il PI. V Fig. 10, det andet som M. H
PL VI Fig. 16, med halvrund Knap til Fæstet, en Dolk med
afbrudt Grebspids, en Kniv med bøjet Haandtag, der ender

i en lille Knap, og en I^incet hidrører fra 2 forskjellige

Grave, uden at det er opgivet, hvilke Gjenstande der vare

nedlagte sammen (B 2009).
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Medekrog, der her for første Gang er fundet i en Grav.

Gravkisten var aflang firkantet, et Par xilen lang og meget

smal (B 3649).

48. Endnu skal kun nævnes et Fund fra Birket paa

Lolland, bestaaende af Sværd (Madsen II PI. IX Fig. 57)

med Dopsko, Fibula (W. 228), Kniv (W. 165), Pincet samt

en Dobbeltknap med Stjærne, der vare nedlagte ved en

Dynge brændte Ben under en Stendynge i en Høj (B 1966).

Fig. 13. ^ ).

Kvindegrave. De foreliggende Fund fra Kvindegravene

frembyde gjennemgaaende en større Ensartethed med Hensyn
til Gravgodset end Mandsgravene. Indholdet bestaar hoved-

sagelig af Smykkesager af forskjellig Art, blandt hvilke der

lader sig adskille 2 udprægede Grupper. Ingen af disse

indeholde Sværd; derimod forekommer Dolken i det mindste

i 15 sikre Kvindegrave, foruden i Egekisterne^).

^) Den afbildede Bælteplade er Museets største og bedst deko-

rerede Stykke ; den er funden i en Mose i Møenbo Herred,

Præstø Amt (B 2306).

^) En stor Del Fund, i hvilke Dolken forekommer sammen med

ukarakteristiske Smykkesager (Fibula, Tutuli, Ringe etc.)
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I. For den første Gruppe er den store, spiralprydede

Bælteplade (Fig. 13) og den diademformede Halskrave med

parallele, ophøjede Længdestriber eller Spiraler paa Forsiden

(Fig. 14) ejendommelig. De forekomme enten enkeltvis eller

samlede i Fundene og til dem slutter sig en Del Smykke-

ringe, som ikke træffes i Mandsgrave.

Det interessanteste Fund af denne Art er den bekjendte

Egekiste fra Borum Eshøj, der overhovedet har givet de

Fig. 14.

fyldigste Oplysninger om Kvindernes Gravudstyr. Med Hen-

syn til dette Fund henvises til »Illustreret Tidende« 1872

Nr. 6, hvor det er udførlig beskrevet og afbildet (B 679).

49. Et lærerigt Fund, som slutter sig til Kvindegraven

fra Borum Eshøj, gjordes i 1880 af Dr. phil. S. Muller i

en Høj ved Ølby i Højelse Sogn, Kjøbenhavns Amt.

kunne henføres saavel til Mænd som til Kvinder. Sikre

Kvindegrave ere: 2460, 2680, 9221, 22320, 25748, B: 16, 258.

723, 1026, 1839, 2923, 3162, 3566.

') Ogsaa den afbildede Halskrave er det smukkeste og største

Stykke, Museet ejer; den er fundet i en Mose paa Bringe

Mark, Værløse Sogn, Kjøbenhavns Amt (B 3486).



286 MEDDELELSER FRA DET KGL. MDSEUM FOR DE NORD. OLDSAGER.

Højen, der hørte til en lille Gruppe, var c. 85—90 F. i

Diam. med en Højde af 15^/2 F. og bestod af vexlende Lag
af mørk Muldjord og Ler. I Midten stødte man paa et

Skelet, der har været nedlagt i"^ en Trækiste; denne var

imidlertid, da Undersøgelsen foretoges, for største Delen

hensmuldret; men gjennem hele Gravens Længde, saavel

over som under Skelettet, fandtes Levninger af Træet med

Barken siddende udvendig og med Rester af Skind og Tøj

paa den indvendige Side. For neden var Træet halvrundt,

hvad der tyder paa, at Kisten har været dannet af en ud-

hulet Træstamme, og dette fremgik yderligere deraf, at

den faste Jord, der havde dækket den, dannede en buet

Hvælving over Gravrummet i dettes fulde Længde. Skelettet,

hvis Længde var 5 F. 9 T., var nedlagt med Hovedet i S. 0.,

indhyllet i Skind og Tøj, af hvilket enkelte Rester vare be-

varede. Skuldre og Arme, ligesom ogsaa Knoklerne i Bryst

og Ryg, vare fortærede, undtagen hvor de vare i Berøring

med Broncesagerne. To Tommer neden for Underkjæben laa

et af de diademformede Smykker med ophøjede Længde-
striber paa Forsiden, der vendte den største Bue nedad

mod Kistens Bund; bagved det var der et tomt Rum, hvor

under Halshvirvlerne fandtes; der kan saaledes ikke være

nogen Tvivl om, at Smykket har ligget om Ligets Hals. Ved
Skelettets venstre Side, hvor Overarmen havde været, op-

toges en mørkeblaa Glasperle, en kugleformet Ravperle,

hvis Gjennemboring er paabegyndt paa to Steder, en lille

flad, rund Ravperle og Rester af Broncespiraler. Over

Underlivet laa en stor flad Bronceplade, prydet med Spiraler

(som Fig. 13), en halvkugleformet Tutulus og 3 mindre

Tutuli med fremstaaende Midtparti. Neden for den større

Plade og til Dels ind over den paa hver Side af Liget fandtes

125 tynde Broncecylindre i to svagt buede Rækker, der til

Dels laa i dobbelte Lag; de nederste dækkede Hoftens Led-

parti. Cylindrene laa kun over, ikke under Skelettet og

synes saaledes at have været anbragte paa 4 Rækker Frynser,



MEDDELELSER FRA DET KGL. MUSEUM FOR DE NORD. OLDSAGER. 287

af hvilke enkelte Traade endnu sad i Rørene. Ligesom i

Borum Eshøj var ogsaa den her begravede Kvinde forsynet

med Værge, i det der ved Ligets venstre Side var nedlagt

Halvdelen af en Sværdklinge, hvis øverste Del har været

beviklet med Tøj eller Læder som Fæste for at kunne be-

nyttes som Dolk; det nederste Parti var omgivet med en

Træskede (B 2200).

Hvad der giver Fundet fra Ølby en særlig Interesse,

er dels Forekomsten at en af de blaa orientalske Glasperler,

som ere overmaade sjældne i Broncealderens Fund^), dels

og fornemlig de Oplysninger, det indeholder, om Anvendelsen

af de buede Halssmykker. Efter deres Form, der frembyder

Lighed med visse Hovedsmykker fra de klassiske Kulturlande,

betragtede man dem tidligere som en Slags Diademer. Saa vidt

vides er der imidlertid aldrig fundet Smykke af denne Art

paa Hovedet af et Lig, hvorimod de i to Grave, s.om under-

søgtes ved Hesselagergaard i Fyen ^) ,
laa om Ligets Hals,

ganske paa samme Maade som i Graven ved Ølby. De

have altsaa i disse 3 Fund, der alle ere optagne af Sag-

kyndige, utvivlsomt været anvendte som Halskraver, og have

de i disse fuldstændig paalidelige Fund været benyttede

som Prydelser for Halsen, maa vistnok den ældre Opfattelse

af dem som Diademer, der ikke er støttet ved Iagttagelser,

opgives ^). At de skulde have været anvendte saa vel til

Hoved som til Hals er ganske usandsynligt; der haves ikke

et eneste Exempel paa, at Smykker af en saa udpræget

') Se S. Miiller i Aarb. 1882 S. 3i9 Anm. 8
; til de her nævnte

Fund kan endnu føjes et senere inclkoniniet Fund fra en

Urne i Kongehøj i Humlum Sogn, Ringkjobing Amt (B 3516)

og et Fund med Ravperler og en lyseblaa Glasperle i Bro-

holnisamlingen. Sehested 1. c. 54.

2) Se Sehe.sted: Arkæologiske Undersøgelser 1878—81, Kjoben-
havn 1884. S. 50, 61 ; PI. IV, IX.

^) Dr. Voss har allerede tidligere udtalt sig i lignende Retning;
se Zeitschrift f. Ethnologie X, Verhandl. S. 365.
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Form have været benyttet paa to tbrskjellige Maader. Det

kunde ganske vist synes noget forbavsende, at man til Hals-

prydelser har anvendt et Smykke, hvis Form forekommer

os saa lidet formaalstj enligt og saa ubekvemt som disse

Kraver. Men det maa erindres, at de i saa Henseende

ikke ere uden Paralleler indenfor selve Broncealderen. De

massive, dobbeltvredne Ringe maa med deres betydelige

Vægt forekomme vor Tid ikke mindre uskikkede til at bæres

som Prydelse, og dog kan der næppe være nogen Tvivl om,

at de have været benyttede som Halssmykker. Og fra

andre Omraader kan der fremlæ.gges talrige Smykkegj en-

stande, som baade ved deres Form og Vægt synes mere

egnede til at paaføre Lidelse end til at anvendes som Pry-

delse'). De ere i endnu højere Grad end Halskraven

lærerige Exempler paa, hvor fuldstændig forskjellig vor Smag

og vore Fordringer til Smykkesager ere fra dem, der have

været raadende til andre Tider og under andre Kulturforhold.

Fra et Skjøn om Hensigtsmæssigheden lader der sig derfor

ikke rejse nogen Indvending mod Smykkernes Anvendelse

som Halskraver.

50. En Halskrave med riflet Forside og spiralprydede

Ender og en stor Bælteplade med 3 Rækker Spiralorna-

menter fandtes ved Sløjfningen af en Høj ved Rundforbi,
Søllerød Sogn, Kjøbenhavns Amt. De vare nedlagte

paa Bunden under en Stendynge sammen med en tynd,

vreden Halsring, en bøjleformet Fibula, Brudstykker af en

Spiralarmring af Bronce, en lille Tutulus og en Kniv med

gjennembrudt Haandtag (M. H PI. XXHI Fig. 2) (B 3059).

51. I en Grusgrav, der var anlagt i en gammel Hav-

stok ved Bidstrup i St. Jørgens Sogn, Kjøbenhavns
Amt, hvor der tidligere er opgravet Skeletter, fandtes i

1876 en Grav, 2 F. under Jordens Overflade. Ved et ubrændt

^) Se f. Ex. Samlingen af indiske Sraykkeringe i ethnografisk
Museum.
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Lig, af hvilket enkelte Rester vare bevarede, var der ned-

lagt en Halskrave af samme Typ som den foregaaende og

Brudstykker af flere Haandledsringe ,
dannede af smalle

Broncebaand, der ende i tynde, spiraloprullede Traade

(B 1568).

52. Fra en Høj i Martofte i Stubberup Sogn,
Odense Amt, indsendtes et Fund, bestaaende af en Hals-

krave af Form som Fig. 14, et Brudstykke af en Dolke-

klinge og en Del Fragmenter af tynde Bronce-Fingerringe,

sandsynligvis af Spiraltingerringe. Med Gjenstandene fulgte

3 ubrændte Fingerknokler, og det meddeltes, at de vare

nedlagte i »et hult Rum« fyldt med sort Muld og dækket

af en Del Sten. Gravgodset synes saaledes at have været

nedlagt ved et ubrændt Lig, der har været begravet i en

Kiste under en af de hyppig forekommende Stendynger

(B 1026).

53. Endvidere hører til den omhandlede Gruppe de to

Fund fra Stendyssen i Maglehøj, Svallerup Sogn,
Holbæk Amt, som ere afbildede og beskrevne af Zinck i

Aarb. 1871 S. 19 fg. Det ene indeholdt Halskrave, Brud-

stykker af 2 Bælteplader, Dolk og Tutulus, det andet lige-

ledes en Halskrave, et Stykke Bronceblik (Hovedbaand?),

Knapper, Fragmenter af Naal og Ring, Broncespiraler og

Cylindre af samme Art som i Fundet fra Ølby (B 723).

54. Endelig fandtes ved Sløjfning af en Høj paa Gaarden

Sludstrups Mark i Skjærum Sogn, Hjørring Amt,
en Halskrave med Spiraler paa Forsiden (W. 21G), to flade

Tutuli, af hvilke den ene er c. 2^'2 T. i Diameter; den

anden, som er stærkt beskadiget, synes at have været noget

større. Tilligemed dem optoges en Armring, en bøjleformet

Fibula og en Broncekniv, men i saa opløst Tilstand, at de

ikke kunde bevares (B 298).

II. Den anden Gruppe af Kvindegrave, som her skal

omtales, indeholder for største Delen Ringe, ofte kun en

enkelt eller et Par sammen, undertiden et fuldstændigt
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Sæt. Særlig er det Ringe til Arm, Haandled og Finger,

som ere nedlagte i Gravene. Som foran omtalt fore-

komme saadanne ogsaa i Mandsgravene, ledsagende Sværdet,

og enkelte Ringe er det neppe muligt at henføre til et

enkelt Kjøn; de synes i lige Grad at have været an-

vendte af Mænd og Kvinder. Dette gjælder saaledes om

den smalle Haandleds- eller Armring, dannet af en Bronce-

stang med lige afskaarne Ender og uden Ornamenter, om

Spiralfingerringene af Guld-

traad og om Guldarmringene,

der ere dannede af en en-

kelt eller dobbelt spiralruUet

Traad. Men ligesom enkelte

Former kun have været

baarne af Mænd, er der andre

Typer, som ere ejendomme-

lige for Kvindegravene, og

som i mange Tilfælde synes

at have udgjort Kvindens

væsentligste Smykke. Det

er saaledes Tilfældet med

den under Fig. 15 afbildede

Ring, dannet af et paa den

udvendige Side riflet Bronce-

baand, der bliver smallere

henimod Enderne, og med de brede Haandledsringe med de

parallele Striber paa den ydre Side og tæt sammensluttede

Ender (Fig. 16). Disse Ringe tindes i Reglen parvis og

sammen med dem forekommer ofte Spiralarmbaand af Bronce,

der synes kun at have været baarne af Kvinder, da de

aldrig ere trufne sammen med Sværd i).

Kig. IG.

1) Fig. 15 hører til Fundet fra Vile, se næste Side (B 1605).

Fig. 16 fundet ved Smorup, se Side 293 (B 1349).
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Fie. 17.

55. Det fyldigste Sæt Ringe indeholder det anselige

Fund fra Vile i Viborg Amt. Ved Gravning i en Høj

stødte man omtrent midtvejs mellem Toppen og Bunden paa

en c. 5 F. lang Kiste, bygget af flade Sten og med lignende

Sten som Overliggere; Retningen var V.^0. Den inde-

sluttede en Del Ben, der syntes at være brændte, og ved

dem jvare følgende Broncesager nedlagte : en Æske med Laag,

prydet med Linjer og Baand

om Siden (Fig. 17) ;
Bunden er

flad med en fordybet Stjærne

i Midten (Fig. 18); 4 aabne

Haar- eller Halsringe, dan-

nede af en rund Broncestang,

der bliver tyndere mod En-

derne og paa den udvendige

Side er dekoreret med Strege-

ornamenter; 2 Armringe, der

ere riflede paa Ydersiden, den

ene med Kam paa Midten

(Fig. 15) ; 2 ovale Ringe, dan-

nede af en firkantet Bronce-

stang med Stregeornamenter

paa den udvendige Side; 5

mindre Ringe af samme Form,

rimeligvis Haandledsringe ; en

lille tynd, vreden Ring, en Tu-

tulus med Cirkelornamenter

om det fremspringende Midtparti (W. 209), en Kniv med

gjennembrudt Haandtag (M. II PI. XIII Fig. 2) samt Brud-

stykker af en bøjlefbrmet Fibula (W. 228). Æsken, Tu-

tulus'en og Halsringene laa i det sø. Hjørne af Kisten, de

øvrige Sager i den vestlige Side; i Midten var der nedsat

et Lerkar (B 1595).

56. Et Par riflede Haandledsringe som Fig. 15 fandtes

sammen med to Haar- eller Halsringe med Stregeornamenter,

Fie. 18.
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en større og mindre Tutulus som W. 209 og Brudstykker af

en Fingerring i Levningerne af en stærkt nedpløjet Høj ved

Nørbæk, Viborg Amt (B 819).

57. En Høj paa Krejbjerg Mark, Viborg Amt,
indesluttede en Kiste af kløvede Sten. Deri var nedlagt

en massiv, riflet Halsring af Bronce, en flad Armring,

to Haandledsringe som Fig. 15, et Stykke Guldtraad, en

Tutulus og en Syl (B 1020).

58. Fra Storhøj paa Fredsø Mark i Lødderup

Sogn paa Mors indsendtes et Par af de ofte nævnte riflede

Haandledsringe. De optoges i et lille stenbygget Grav-

kammer; om Gravskikken haves ingen Oplysning (B 2546).

59. Den saakaldte Ørnehøj paa Bønnerup Mark

i Hemmed Sogn, Randers Amt, fra hvilken Mands-

graven Nr. 5 hidrører, indeholdt ligeledes en karakteristisk

Kvindegrav. Den var anlagt i den østlige Side af Højen,

c. 9 F. fra Mandsgraven, og bestod af en Kiste (4V2 F. L

1V2 F. br. og h.), dannet af 2 Sten i hver Side og dækket

med 3 Overliggere, over hvilke der var dynget en Hob

mindre Sten. Over Kistens Bund var der spredt et Lag
brændte Ben, og omtrent i Midten laa en bøjleformet Fibula

(W. 228) og lidt oven for den en Halsring, dannet af en

mod Enderne tilspidset Broncestang; mod 0. og V. fandtes

to Spiralarmringe af Bronce paa 12—14 Omgange, og længere

nede i den vestlige Side en Fingerring af spiralrullet Bronce-

traad (B 3123).

60. En Høj ved Sivested i Tøstrup Sogn, Ran-
ders Amt, der udgravedes af Lærer Nissen i Ramten,

indesluttede 2 Kvindegrave. Højen var omsat med en dob-

belt Stenkreds og bestod i Midten af en 3—4 F. h. Dynge
af større og mindre Sten, fra hvilken der mod Syd udgik

to parallele Stenrækker. Vest for Dyngen og c. 12 F. fra

Randstenene optoges en Del Knokler af et ubrændt Skelet,

der var omsat med flade Sten og ved dem laa et Par riflede

Haandledsringe (som Fig. 16) med en Kam paa Midten. Det



MEDDELELSER FRA DET KGL. MUSEUM FOR DE NORD. OLDSAGER. 293

andet ubrændte Skelet, der ligeledes var omsat med flade

Sten, fandtes paa Højens Bund. De større Knokler vare

nogenlunde vel bevarede og blandt dem fandtes en lille

Bronceplade (2T..iDiam.) med concentriske Cirkler om det

spidse Midtparti, 2 Spiralarmringe paa 8 Omgange, en Kniv

med gjennembrudt Haandtag og krumt Blad (M. II PI. XXIII

Fig. 2) samt Brudstykker af en mindre Kniv og en bøjle-

formet Fibula (W. 228) (B 3488).

61. Ved en Undersøgelse af en Gruppe Høje paa Smo-

rup Præstegaards Mark, Brorstrup Sogn, Aalborg

Amt, gjorde Professor Engelhardt i 1875 et Fund af den

her omhandlede Art i en lav, stenkranset Høj, der bestod

af gulbrun, sandblandet Jord, dækket af et sort Muldlag.

Igjennem Midten strakte sig i 0.—V. en langagtig, uregel-

mæssig Stendynge (8 F. 1. 4 F. br. 1 F. h.), der beskyttede

et ubrændt Lig, som var nedlagt paa Bunden af Højen.

Om Armene, hvis Knokler kunde forfølges som lysegule

Striber i Mulden, sad to af de brede, riflede Bronceringe,

som ere ejendommelige for Kvindegravene (Fig. 16) og ved

Halsen eller Skulderen i den østlige Ende af Dyngen laa

en itubrudt, bøjleformet Fibula (W. 228). Liget har altsaa

været begravet med Hovedet mod Øst (B 1349).

62. Et større Sæt Smykkesager indsendtes til Museet

som fundne i den saakaldte Kløvehøj, en anselig Høj

paa Toppen af en Banke i Nim Sogn, Aarhus Amt. I

en mandslang Kiste af flade Sten, der var anlagt i Højens

Side, optoges følgende Broncesager: Brudstykker af en

vreden Halsring, en Armring, dannet af et Broncebaand med

en ophøjet Stribe paa Midten, en Haandledsring, prydet

med Tværstriber og Zigzaglinjer (M. II PI. XXXIV Fig. 7),

to Fingerringe af dobbelt, spiralvundet Guldtraad, en bøjle-

formet Fibula (W. 228), to Tutuli med concentriske Kredse

og Zigzaglinjer paa Overfladen samt en Kniv med rund

Grebspids (M. II PI. XXIII Fig. 10). I den modsatte Side af

Højen var der bygget et andet Gravkammer, der indesluttede
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en af de almindelige bøjleformede Fibulaer (W. 228), men

som det synes ingen Ben (B 3375).

63. Ved Sløjfningen af en Høj paa Serritslev Mark,

Hjørring Amt, fandtes i den nordlige Side en mandslang,

stenbygget Kiste, i hvilken der tilligemed Brudstykker af et

Lerkar var nedlagt et Sæt Smykkeringe, bestaaende af en

riflet Halsring, to Broncespiralarmringe og to Fingerringe af

tyk, spiralrullet Guldtraad. I den sydøstlige Side af Højen

stødte man paa en Dynge Sten, der dækkede en Kniv med

krmnt Blad og flad Grebtunge, en Naal med et lille, konisk

Hoved samt 13 dobbeltkegleformede Ravperler med riflet

Overflade (Fig. 19—20) af en ^endommelig Typ, som ellers

ikke forekommer i Broncealderens Grave (B 3447) ').

Fig. 19.
-J. Fig. 20. \.

Der er i det foregaaende gjort Rede for de nye Fund,
der ere mest karakteristiske for hver Gruppe, og som fore-

ligge bedst oplyste. Foruden disse er der imidlertid siden

1868 indkommet en Del mindre Fund, der alle efter deres

Indhold kunne henføres til den ene eller den anden Gruppe,
men om hvilke der mangler fuldstændige Oplysninger. Lige-
ledes findes blandt Museets ældre Materiale en Række

typiske Mands- og Kvindegrave, der ere overensstemmende

med de foran behandlede og ofte have en særlig Betydning
ved deres rige Indhold. De vigtigste af disse Fund ville

blive medregnede i den følgende Oversigt over Gravfundenes

Antal og Fordeling. Denne kan imidlertid ikke gjøre For-

dring paa Fuldstændighed, da adskillige Fund i ældre Tid

ere blevne adsplittede og ikke lade sig samle paany.

') Ravperler forekomme kun i c. 10 Gravfund fra Broncealderen.
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Af samme Art som de Egekistefund ,
der ere omtalte

under Gruppe I, foreligger der 8 ældre Fund, og om 8

andre haves der Beretning^). Det samlede Antal bliver

da 27, af hvilke 2 ere sikre Kvindegrave. Det allerede

tidligere ofte fremhævede Forhold, at Begravelse i Ege-
kister hovedsagelig forekommer i Jylland, er ogsaa efter de

senere Aars Erfaringer uforandret; dog har det nu vist sig,

at denne Gravskik ogsaa fulgtes i visse Egne af Sjæland,

men Fundene herfra ere endnu kun faa, 4 mod 23 jyske

Grave.

Gruppe II omfatter utvivlsomt det største Antal Fund,

i det en Mængde af de Sværd, som efterhaanden ere ind-

sendte til Museet, vistnok ere fundne i Grave med mindre

Gjenstande, som ikke ere blevne optagne. Der er i alt siden

1868 indkommet 28 sikre Fund af denne Art, medens blandt

det ældre Materiale i det mindste 15 høre til denne Gruppe.

Talrigst ere Fundene fra Jylland, nemlig 24, derefter kommer

Sjæland med 16, medens der fra Fyn kun kjendes et og fra

Smaaøerne to Fund af denne Art. 13 jyske og 7 sjælandske

Fund ere gjorte ved Skelet, medens Gravskikken i 6 Fund

(2 j., 2 sj., 2 fra Smaaøerne) har været Ligbrænding 2).

Af sikre Fund indenfor Gruppe III indsendtes, foruden

de S. 269 nævnte bornholmske Fund, 13, og samme Antal

fandtes fra ældre Tid i Museet. Halvdelen hidrører fra

Jylland, 1 er fra Fyen, 12 fra Sjæland. 6 jyske og 3 sjæ-

landske Fund ere gjorte i mandslange Stenkister med

ubrændte Ben; ved 2 jyske og 1 sjælandsk Fund var der

anvendt Ligbrænding; for de øvrige Funds Vedkommende

ere Oplysningerne om Gravskikkene usikre^).

^) Se om disse i Samlinger til jysk Historie og Topografi IV 206.

2) Nr. 3138, 10729, 11101, 14831, 16154,17312,18370,20229,20609,
25780. B: 4, 7, 154, 256, 297, 353, 555, 919, 926, 947, 979,

1005, 1113, 1164, 1540, 1739, 1777, 2081, 2106, 2164, 2300,

3030, 3056, 3074, 3210, 3227, 3313, 3554, 3626, 3649 etc.

3) Nr. MMXIV, 2336, 3539, 12151, 13259, 14713, 15271, 16946,

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. 20
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Den vredne Ring med glatte Ender, som karakteriserer

en Del af Fundene indenfor Gruppe IV, forekommer i

8 af de ny indsendte Gravfund sammen med Sværd og

kjendes desuden fra 6 ældre Fund. Det største Antal af

disse, nemlig 11, hidrører fra Jylland, medens 2 ere fra

Lolland. I to Tilfælde vare Sværd og Ring nedlagte ved

Skelet 1), 3 Gange ere de fundne med brændte Ben^).

Langt hyppigere forekommer den tynde Spiralarmring

af Guldtraad sammen med Sværdet. 14 nye Fund af denne

Art indsendtes, og i det mindste 11 findes fra ældre Tid i

Museet. Det er foran fremhævet, at Ringene aldeles over-

vejende forekomme i Jylland; af det samlede Antal Fund

hidrører de 24 fra denne Landsdel, medens kun ét Gravfund

kjendes fra Sjæland. Heller ikke denne Gruppe frembyder

nogen Særegenhed med Hensyn til Gravskik; i 5 Tilfælde

haves Oplysning om, at Gjenstandene ere fundne ved Skelet,

medens brændte Ben ere iagttagne i 5 andre Grave ^).

Gruppen V omfatter et noget ringere Antal Fund end

de øvrige, i det kun 12 Fund i det her omhandlede Tidsrum

ere indkomne til Museet, medens der fra tidligere Tid fore-

ligger i det mindste 6 sikre Fund. Af disse hidrøre 6 fra

Jylland
— 3 med Skelet, 1 med brændte Ben — og 11 fra

Sjæland og Smaaøerne, deraf 7 med Ligbrænding og 2 med

Jordfæstelse. Det ringe Antal Fund tør ikke i og for sig

opfattes som Vidnesbyrd om, at Sværd, Kniv og Pincet

overhovedet sjældent forekomme sammen. Det er højst

17312, 18415, 19051, 25762. B: 220, 314, 419, 626, 926, 1104,

1476, 1676, 1760. 1912, 2240, 2350.

^) To andre jyske Fund hidrøre fra mandslange Stenkister uden

Angivelse af Gravskik. Mulig har ogsaa i disse Tilfælde

Liget været nedlagt ubrændt.

2) Nr. 4237, 4533, 11566. 13786, 22293. B: 130, 599, 1479, 1687,

1836, 1927, 2179, 2298.

3) Nr. MCMXCVII, 2304, 3382, 8010, 9882, 13328, 16946, 19049,

19455, 22291. B: 7, 181, 415, 566, 765, 1143, 1197, 1574,

1751, 1964, 3042, 3047, 3086, 3353, 3584.
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sandsynligt ,
at Kniven og Pincetten ofte er gaaet tabt ved

en mindre omhyggelig Undersøgelse af Graven, saaledes at

kmi Sværdet er kommet til Museet^).

Blandt Kvindefundene er den første Gruppe baade den

talrigste og indeholder tillige de rigeste og mest karakteri-

stiske Grave. 12 Fund med Bælteplade og diademformet

Halskrave ere indkomne til Museet, medens der fra ældre

Tid kjendtes i det mindste 16 Gravfund af denne Art. 10

af disse hidrøre fra Jylland, 2 fra Fyn^), 16 fra Sjæland.

Gravskikken var i 11 Tilfælde Jordfæstelse — 5 fra Jyl.,

2 fra Fyn, 4 fra Sj.
— ved 5 Fund Ligbrænding. I 11 Fund

forekommer Bæltepladen sammen med Halskraven, medens

denne sidste i 10 Grave er fundet alene; 5 Fund have inde-

holdt Bælteplade og Dolk 3).

Den anden Gruppe af Kvindegravene, som indesluttede

Ringe, er kun sparsomt repræsenteret i Museet. Den synes

at være ejendommelig for Jylland, i det 13 af de ny ind-

komne Fund hidrøre fra denne Landsdel, medens kun 1

er fra Sjæland og det samme er Tilfældet med det ringe

Antal Gravfund af denne Art, som fra tidligere Tid findes

i Museet. Kun 6 af de jyske Fund ere ledsagede af Op-

lysninger om Gravskik, af disse have 4 været nedlagt med

ubrændte og 2 med brændte Ben*).

Der er saaledes en betydelig Forskjel i Antallet af sikre

Mands- og Kvindegrave. At dette skulde bero paa en

Tilfældighed, kan ikke antages, da Forholdet har vist sig

1) Nr. 3609, 12051, 13910, 18631, 21020, 25780. B: 194, 363,

709, 1059, 1096, 1433, 1968, 2009, 2209, 2356, 3136.

^) Endnu 3 Fund af denne Art fra Fyn opbevares i Broholm-

samlingen, Gravskikken var i de to og sikkert ogsaa i det

tredje Tilfælde Jordfæstelse. Sehested 1. c. 50, 54, 61.

3) Nr. MMXIV, 2460, 2680, 3203, 4184, 6622, 6632, 9221, 11458,

13751, 17327, 20560, 22135, 25748. B: 16, 110, 298, 723, 727,

1026, 1568, 2200, 2923, 3059, 3112, 3162, 3348, 3566.

4) Nr. 9608, 18121, 22320. B: 258, 819, 1020, 1349, 1595, 1839,

2546, 2838, 3123, 3180, 3375, 3447, 3488, 3631.

20*
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konstant under Samlingens Udvikling. I 1868, da den sidste

Udsigt over Museets Forøgelse publiceredes, kunde der blandt

de Fund, som holdes samlede, udsondres c. 50, som efter

deres Indhold maa betragtes som sikre Mandsgrave, medens

omtrent 15 hidrørte fra Kvindegrave. Siden da er Antallet

steget til c. 140 for de førstes, c. 45 for de sidstes Ved-

kommende^). Om fremdeles alle de Sværd, der ere ind-

sendte enkeltvis til Museet med Angivelse af at være fundne

i en Høj, men uden nærmere Redegjørelse for Fundomstæn-

dighederne, antages for at være det fuldstændige Indhold af

en Mandsgrav og hvert Par af de for Kvindegravene ejen-

dommelige Ringe betragtes som en Kvindes hele Gravudstyr,

vil Forholdet ikke forandres; den numeriske Forskjel gjør

sig i samme Grad — maaske endog endnu stærkere —
gjældende ved denne Art Fund. Det er klart, at der maa

ligge et bestemt Forhold til Grund for denne paafaldende

Forskjel. Skulde det være saa, at Kvinderne ere blevne

begravede paa anden Maade end Mændene, og at mulig

Ligbrændingen for deres Vedkommende har været anvendt

i større Udstrækning end for Mændene? Man maatte da

søge Broncealderens almindelige Kvindegrave i Urnefundene,

medens kun de Kvinder, der indtoge en særlig Stilling, be-

gravedes i Stenkister eller under store Stendynger og i en

Høj ligesom Mændene. Derpaa kunde vel den Række af

Kvindefund med rigt Udstyr, som kjendes fra Stengravene,

tyde. Dette lader sig imidlertid endnu ikke bevise, da, som

alt bemærket. Urnegravene paa Grund af deres lidet karak-

teristiske Indhold unddrage sig en Sondring i den her om-

handlede Retning.

I det hele er det endnu foreliggende Materiale højst

utilfredsstillende med Hensyn til Iagttagelsen af Gravskik,

i det der mangler paalidelige Oplysninger i saa Henseende

^) Fra Bornholm kjendes 9 sikre Mandsgrave og 4 Kvindegrave
fra Centralgrave. Vedel 1. c. 17.
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for over Halvdelen af Fundene. Af c. 140 Mandsgrave er

der saaledes kun 60, af c. 45 Kvindegrave kun 15, med

Hensyn til hvilke der foreligger Meddelelse om Gravskik.

Deraf have 35 Grave indesluttet mandligt, 8 kvindeligt Skelet,

medens brændte Ben opgives som fundne i 25 Mandsgrave

og 7 Kvindegrave. Saavel Jordfæstelse som Ligbrænding
have altsaa været i Brug ved begge Kjøn; men de anførte

Tal ere ikke tilstrækkelige som Grundlag for en nærmere

Bestemmelse af, hvorvidt den sidst nævnte Gravskik hyppigere

anvendtes ved Mandens end ved Kvindens Begravelse.

Det var jo ogsaa muligt, at de sociale Forhold have

været Aarsag til, at forholdsvis faa Kvinder ere begravede

paa samme Maade som Mændene. Har den nordiske Kvinde

i det hele i Broncealderen indtaget en lignende underordnet

Stilling overfor Manden, som hos de fleste Folkeslag paa et

mindre fremskredet Kulturstandpunkt, vilde det være natur-

ligt, at hun var bleven begravet med større Simpelhed og

med et ringere Gravudstyr end Manden. Er der ved Kvindens

Lig i Almindelighed kun bleven nedlagt enkelte ubetydelige

Smaagjenstande, saaledes som de ofte træffes i Urnegravene,

og have disse Grave ikke haft nogen monumental Karakter

(f.
Ex. en Kiste, en Røse, en Høj etc), vilde det være

forklarligt, at de ikke have tiltrukket sig Opmærksomheden,

og at mange af dem ere gaaede til Grunde uden at blive

iagttagne. Vort Kjendskab til det indre Liv i Oldtiden er

dog endnu saa sparsomt, at et almindeligt Resultat ikke

lader sig udvinde; først kommende heldige Fund kunne

give nærmere Oplysning om Mandens og Kvindens gjensidige

Stilling.

Oktober 1886.

Kr. Bahnson.
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Ringguld og andre Betalingsmidler i Bronzealderen.

Det er forlængst oplyst, at der i Slutningen af Nordens

Oldtid betaltes med Sølv, som toges efter Vægt, og at man

i en tidligere Del af Jernalderen benyttede Guldet som

Værdiraetal, ofte formet i Barrer, der vare oprullede som

Ringe. Men hvormed betalte man i ældre Tid, i Bronze-

alderen, som kj endte baade Guldet og den værdifulde Blan-

ding af Kobber og Tin, der var lige anvendelig som Nytte-

og som Luxusmetal? Lære Fundene, at man allerede den-

gang havde et fast Omsætningsmiddel, eller maa det antages,

at man var henvist til Tuskhandel og til en Bytten af Varer?

Her i Norden har dette Forhold ikke været undersøgt; men

en fremmed Forsker har ikke betænkt sig paa rask at til-

lægge vor Bronzealder Brugen af Ringguld, den Form,

hvorunder det ædle Metal benyttedes ved Betalinger allerede

i den fjærneste Oldtid i Orienten, ligesom ogsaa senere af

mange forskjellige Folk^).

Denne Sag maa engang nøjere betragtes. Tillige vil

man herved vinde en Oversigt over vor Bronzealders ejen-

dommelige Spiralringe af Guld, som vel fortjene Opmærk-
somhed (Fig. 1 og 2). Allerede deres Talrighed er højst

paafaldende, idet Rækken af disse værdifulde Stykker i

Aarenes Løb er forøget saaledes, at Museet for de nordiske

Oldsager nu ejer langt flere end alle andre Museer tilsammen.

Og dog skulde man snarere vente at finde dem andetsteds;

^) M. Mucli, Baugeii und Ringe, Mittlieilungen d. anihropol.
Gesellsch. Wien IX. Jvfr. Meklenburgische Jahrbucher 18

S. 256. Se iøvrigt : Numismata Orientalia II, London 1881 ;

Numismatic Chronicle O. S. VIII S. 208, XIV S. 64, XVII S. 71 ;

Desor, Le bel åge du bronze S. 18; Much, Aelteste Besiede-

lung d. oesterreich. Kaiserstaats, Wien 1884 S. 38; Mittheil.

d. Antiqv. Gesellsch. in Ziirich, L, S. 22; Revue archéologique
22 S. 45, og foran S. 244 anførte Steder.
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thi at de ere indførte hos os, er ingen Tvivl underkastet.

De forekomme fra Skandinavien imod Syd indtil det nu-

værende Østerrig og Ungarn, og da de tillige fattes i hele

Vesteuropa, maa det antages, at deres oprindelige Hjem-

stavn har været de samme Donauegne, hvorfra saa mange
andre af den nordiske Bronzealders Former have deres

Oprindelse*).

Fig. 1. Mus. Nr. B259. V2. Fig. 2. Mus. Nr. li 927. Vi.

De;i trinde Guldtraad, oprullet i Ringform og, som det

paa mange Stykker kan ses, dannet paa en ejendommelig

Maade, nemlig ved at »trække« et smalt, fladt Baand, fore-

ligger i Museet i ikke mindre end 182 Fund. Naar Ringene
ere fuldstændige, ere Traadens Ender forenede saaledes, at

det oftest er umuligt at paavise Stedet, hvor de ere samlede;

Traaden er derefter lagt dobbelt og oprullet i Spiralform. Af

saadanne fuldstændige eller dog næsten fuldstændige Ringe,

de største passende til Armen, de mindste af Størrelse som

en meget lille Fingerring, men tillige af alle Mellemstørrelser,

ejer Museet 181 St. i noget over 100 Fund. Alle de øvrige

1) Se om disse Ringe: Aarbøger f. nord. Oldk. 1876 S. 234 Anm.2;

Goteborgs och Bohusians fornminnen I S. 83; Antiqvarisk tid-

skrift f. Sverige III S. 416 og S. 232 (det her anførte, at der

i Berliner-Museet skulde findes Ringe af denne Art fra Hol-

land, beroer, ifølge godhedsfuld Meddelelse fra Dr. Olshausen,

paa en fejlagtig Etiquettering). Joseph Hampel: Alterthiimer

der Bronzezeit in Ungarn 1887 PI. 47. Fremdeles ovfr. S. 279,290.
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Fund bestaa af større eller mindre Brudstykker af saadanne

Ringe, oftest oprullede i Ringform og atter af højst for-

skjellig Størrelse. Hertil maa endnu føjes en Del Stykker

af Museets ældste Materiale, hvis Findested ikke lader sig

sikkert angive.

Til disse Optællinger knytter sig den særlige Interesse,

at de omfatte Alt eller dog næsten Alt, hvad der er fundet

i Danmark af denne Art i Løbet af 80 Aar, kun at Mate-

rialet fra Slesvig ikke foreligger fuldstændigt i Museet for

nordiske Oldsager; men afset herfra tør det antages, takket

været Bestemmelserne om Danefæ og Befolkningens Respect
for deres Overholdelse, at meget lidt er gaaet tabt for vort

Museet. Der maa derfor ogsaa lægges Vægt paa flere For-

hold, som fremgaa af andre og mere specielle Optællinger.

Saaledes viser der sig en kjendelig Forskjel i Fundenes

Fordeling over Landet, idet 143 Fund skrive sig fra Nørre-

jylland, medens alle Øerne tilsammen ikke have ydet mere

end 29 Fund. Fremdeles forekomme disse Guldfund langt

hyppigere ved Jyllands Vestkyst end ved Østkysten, idet

d-e 3 vestlige Amter (Thisted, Ringkjøbing, Ribe) have ydet

68 Fund, men de 5 østlige (Hjørring, Aalborg, Randers,

Aarhus, Veile) kun 28; rigest af alle Egne er Viborg Amt,
hvorfra der foreligger 47 Fund. Alle disse Tal ere ikke

uden Interesse. Fra Guldfundenes Antal tør der nemlig

sluttes til Befolkningens Tæthed og til dens Rigdom, og det

skulde saaledes være i Midtjylland og imod Vest, at Hoved-

sædet har været for Danmarks Bronzealders Befolkning.

Herpaa tyde sikkert ogsaa andre Forhold, Gravhøjenes

Antal, Bronzefundenes Mængde og deres Righoldighed, og
det er højst sandsynligt, at Ravets Forekomst ved Jyllands

Vestkyst har været væsenlig bestemmende herved. Navnlig
er det med Hensyn til Guldfundenes Talrighed imod Vest

og i Centrum af Jylland højst forstaaeligt, at Værdimetallet

er aflejret just i Nærheden af de Egne, hvor det Natur-
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produkt fandtes, som alene har kunnet formaa at lokke

Guldet op til vort Qærne Land^).

Optællingen kan foretages under andre Synspunkter.

Kun 17 af samtlige Fund kurine henregnes til egentlige

Mose- og Markfund, medens Hovedmassen af alle de øvrige

med Sikkerhed vides at skrive sig fra Gravhøje. Det ses

nu, at der af alle 68 Fund fra de vestjydske Amter ikke

er noget Mark- eller Mosefund; mellem Viborg Amts 47

Fund forekommer der 1, af 28 østjydske Fund 7, af Øernes

29 Fund 9. Saaledes er der atter for denne Forms Ved-

kommende en allerede tidligere paapeget Forskjel at spore

mellem Danmarks østlige og vestlige Egne, ikke alene med

Hensyn til Fundenes Hyppighed, men ogsaa med Hensyn til

de Forhold, hvorunder de fremdrages, enten af Grave eller

i Mark og Mose.

Da den langt overvejende Del af disse Ringe skriver

sig fra Gravhøje, hvor de i mangfoldige Tilfælde ere fundne

sammen med Bronzealderens charakteristiske Former, ofte

ogsaa med Prydelser, er det naturligt at opfatte dem som

Smykker. Skulde der imidlertid tvivles herom, kan det

ejendommelige Forhold anføres, at der særdeles ofte er

nedlagt i Graven 2 Ringe ganske af den samme Form og

Størrelse. Det maa saaledes have været Skik at bære disse

Ringe parvis. Af fuldstændige, dobbelte Ringe findes der i

Museet 35 Par, der ere optagne sammen, og hertil kan der

føjes mindst en halv Snes Par af enkelte Spiralringe, dan-

nede ved at overhugge en dobbeltlagt Ring i begge Enderne;

man skaffede sig saaledes paa let Maade det Ringpar, som

nu engang fordredes.

Ogsaa de mange Brudstykker af Ringe, som optages

af Gravene, sædvanlig i et Antal fra 1 til 3 Stykker, have

vel kunnet benyttes som Smykker. Guldtraaden er ofte

oprullet i Spiralform, eller raat sammenbøjet til Ringe af

1) Peschel: Vdlkerkunde S. 226.
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forskjellig Størrelse, med Enderne hagede om hinanden eller

forenede paa anden Maade, og det kan vel forstaas, at man

har villet smykke Legeme og Klæder med disse Stumper

og Stykker af det sjældne og værdifulde Metal. Kun er

Antallet af disse Fund saa paafaldende stort — over 70

Fund indeholde alene Fragmenter af denne Art. Skulde

det ikke være saa, at alle disse fuldstændige og itubrudte

Ringe vel have været benyttede som Prydelser, men at de

ved Siden heraf have tjent som Betalingsmiddel, og er det

ikke just af denne Grund, at man saa hyppig har beskadiget

eller fuldstændig itubrudt de pyntelige Spiralringe? Bestemte

Forhold tyde herpaa.

Af iøvrigt fuldstændig ubeskadigede Ringe er der oftere

afhugget et lille Stykke, hvad der synes kun at være sket

for saaledes at tilvejebringe et lille Stykke Værdimetal.

Paa mindst 10 dobbeltlagte Ringe er et Stykke af den ene

Ende afhugget eller afbrudt saaledes, at Traaden ikke længere

er sluttet, og ved et lignende Antal Stykker er der bødet

paa en saadan Beskadigelse ved, at Enderne ere ombøjede
i Hager, der gribe ind i hinanden. At Beskadigelsen skulde

skrive sig fra et tilfældigt Brud, er lidet sandsynligt, thi

just i Ombøjningerne ere Ringene tykkest og mest solide,

og ofte kan det tydelig ses, at Traaden ikke er bristet,

men er hugget eller skaaret over.

Med dette for Øje vil man ikke kunne undlade at søge

Forklaringen af Ringenes mærkelige Hyppighed i vore Fund

og af den Sønderbrydning, som de, i Modsætning til alle

andre Guldsmykker, ere undergaaede, i det Forhold, at de

alminde'ligha ve tjent til Betaling. Det er da ogsaa natur-

ligt nok, at det Guld, som man i Mængde tilforhandlede

sig fra Syden, oparbejdet i Traade af ensartet Tykkelse,

kan have været blevet et almindeligt Omsætningsmiddel

ogsaa indenfor Nordens Grænser, og herefter kan det an-

tages, at Ringguld er blevet anvendt uafbrudt, indtil Landet

blev oversvømmet med Sølv i Vikingetiden. Brugen af
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Ringguld i Jernalderens ældre Tidsrum har forlængst været

erkjendt, men der har hidtil ikke været paavist en naturlig

Oprindelse for denne ejendommelige Betalingsmaade.

Fra Iagttagelsen af dette Forhold, at ædelt Metal i

forarbeidet Tilstand allerede i Bronzealderen erstattede de

endnu manglende prægede Pengestykker, føres man naturlig

videre til visse større og mindre Fund af Bronzefragmenter,

som ere vel bekjendte fra alle forskjellige Bronzealders

Grupper i Europa, og det vil ved en nøjere Betragtning

sikkert vise sig, at ogsaa det uædle, men i hin Tid uund-

værlige og værdifulde Metal, Bronzen, har været benyttet

ved Betalinger ved Siden af Guldet. En Del af de danske

Fund af denne Art har allerede været omtalt i anden

Sammenhæng og med en anden Tydning, nemlig Fundene

fra Rygaard, Einsidelsborg, Vaarskov, Bindeballe og Taarup^),
andre have endnu ikke været beskrevne. Disse sidste kunne

betragtes som gode Exempler paa hele Gruppen.

Fundet fra Blære (Aalborg Amt) (Mus. Nr. 4773 flg.),

som opgravedes ved en Lavning, hvor Sagerne laa i et Ler-

kar, der var tildækket med en Sten, indeholder Brudstykker
af en Kam, en Ring og et Sværd, to lange Barrer, en af

dem afbrudt i den ene Ende, og Fragmenter af en tredie,

samt fire Støbeknolde og smaa Støbekager. I Sageby Fundet

(Præstø Amt) (Mus. Nr. B. 1983 flg.) forekommer der ad-

skillig flere Stykker: en stærkt slidt Celt, tre ufuldstændige

Celter, de to fyldte med Brudstykker af forskjellige smaa

Bronzesager, 4 korte Stykker af en Sværdklinge og Midt-

partiet af et Fæste, Døllen af en Spydspids, to beskadigede

1) Nordisk Tidsskrift f. Oldkyndighed 1833 S. 179 ; Aarbøger f.

nordisk Oldkyndighed 1866 S. 317 flg., 1868 S. 123; Ingvald
Undset: Etudes sur l'åge de bronze de la Hongrie, Christiania

1880 S. 103. Hvad der i Aarbøger f. nord. Oldkyndighed 1876

S. 270 kortelig blev fremsat om disse Fund , synes ikke at

være blevet bemærket, hvorfor Sporgsmaalet atter her be-

handles paa en mere indgaaende Maade.



306 MEDDELELSER FRA DET KGL. MUSEUM FOR DE NORD. OLDSAGER.

Segle og Dele af 4 andre, 12 Brudstykker af mindst 4 Arm-

ringe, en lille sluttet Ring, en Naal, 4 Støbeknolde, et

Stykke af en Barre og 3 Stumper af Knive eller Segle.

I lignende broget Blanding indeholde de andre Fund

Brudstykker af flere eller færre Gjenstande, Vaaben
,
Red-

skaber og Smykker, og desuden oftere raat støbte Barrer,

firsidede eller trinde. Støbeknolde og Stykker af Bronze-

kager. Undertiden forekomme alle Delene af en enkelt

Gjenstand, men oftest mangler der noget eller der findes

kun et eneste lille Brudstykke — et helt og tilsyneladende

brugeligt Stykke, en Celt eller en Ring, træffes kun som en

Undtagelse i disse Fund. Men hvad der særlig fortjener

Opmærksomhed, er den vidt drevne Sønderbrydning. Sværdet

er ikke blot overbrudt paatværs i mange Smaastykker, men

disse ere atter itubrudte efter Klingens Længderetning; de

tynde Save ere delte 3—4 Gange, og Celterne ere baade

overbrudte og derefter delvis knuste i ganske smaa Stykker.

Denne stærke og sikkert ofte besværlige Sønderbrydning har

selvfølgelig krævet en Forklaring. Den skulde, har man

antaget, være foregaaet for at lette Indsmeltningen af gamle

og ubrugelige Bronzesager, og man betegnede herefter disse

Fund som Metalarbejderes hengjemte Forraad, som Støbe-

fund ell. lign. ^). Men en saa vidt dreven Sønderbrydning

vilde sikkert ikke være nødvendig eller, om saa var, hvorfor

er da ikke alt saa stærkt itubrudt, og vilde da store og

smaa Brudstykker forekomme imellem hverandre og endog

sammen med enkelte større og uskadte Stykker? Det vilde

dog ogsaa være forunderligt, at Metalarbejderen saa ofte

møjsommelig skulde have forberedt sine Sager til Omsmelt-

ning, men derefter have afbrudt Arbejdet for at gjemme sit

Materiale paa sikkert Sted. Og til at opfattes som Støbe -

forraad ere dog vistnok flere af disse Fund for smaa; de

1) Aarbøger f. nord. Oldkyndighed 1866, 1868, 1876 og de foran

S. 244 anførte Steder.
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indeholde næppe tilstrækkelig Bronzemasse til en enkelt Øxe

eller til et Par smaa Celter. En anden Forklaring maa da

vel søges, og Intet ligger nærmere end at hente denne fra

Vikingetidens velbekjendte Sølvskatte, som indeholde Mønter,

Smykker og Kar, der ere brudte og skaarne i mange Stykker,

ofte af en ganske ringe Vægt, for at de kunde bruges til

Betaling. Her tænkes der ikke paa, at Fragmenterne skulde

benyttes til nye Smykker; men hvorfor skulde da dette have

været Hensigten med Sønderbrydningen af Bronzesagerne?

Bronzen havde sikkert i hin Tid en ikke ringere Værdi end

senere Sølvet, og den brogede Blanding af alle Slags itu-

brudte større og mindre Sager bærer fuldstændig Præget af

at være en rent tilfældig Samling af Stykker, som skulde

benyttes og ofte maaske længe vare benyttede til Betaling.

At de ogsaa kunde bruges til nye Arbejder, er sikkert nok,

hvad der jo ogsaa gjælder om Sølvfragmenterne, og derpaa

beroede just deres Værd; men der er intet, som tyder paa,

at Bronzefundene mere end Sølvskattene vare bestemte til

Omsmeltning. Man indvende ikke, at der, saafremt Bronzen,

og iøvrigt ogsaa Guldet, blev brugt til Betaling i Bronze-

alderen, nødvendigvis maatte foreligge Vægtskaale og Lodder

fra denne Periode. De kjendes heller ikke fra de store

Tidsrum af Jernalderen, som ligge forud for Vikingetiden,

og dog var Betalingen med Ringguld og Metalfragmenter

dengang almindelig. Og har man nødvendigvis behøvet

Vægtskaale ? Som det alt andetsteds er blevet ytret ^) ,
er

Haanden den første Vægtskaal, og Øjet afmaaler, hvad der

fordres i Betaling for den tilbudte Vare.

Hvad der her og flere Steder foran, S. 243, 250, er

fremsat om Betalingsmidler i Bronzealderen, synes først at

give en Række af Fund fra Norden ligesom ogsaa fra andre

Bronzealders Grupper deres egentlige Betydning og yderligere

1) Verhandl. d. Berliner Gesellsch. f. Anthropologi 1886 S. 146.

Jvfr. Pietet, Les origines indoeuropéennes II S. 417.
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at bestyrke, hvad der i andet Sammenhæng er fremsat, at

de Bronzefragmenter, som undertiden forekomme i Grav-

fundene, men navnlig ere hyppige i de store Mark- og

Mosefund, kun kunne opfattes som VærdimetaP). Vigtigere

er det imidlertid, at Anvendelsen af Metallet til Betaling,

som hidtil ikke kunde paavises fra en ældre Tid end Jern-

alderen, nu kan følges tilbage gjennem den forudgaaende

Periode. Endelig har man i Ringguldet et af de Grundtræk,

som vidne om en oprindelig Enhed eller dog om Forbindelser

mellem Norden og Oldtids-Kulturerne i Orienten, og det

ses, at den nordiske Bronzealder i endnu en Henseende,

ved Anvendelsen af æs rude, maa betragtes som ikke mere

barbarisk end det gamle Latium.

1) Aarbøger f. nord. Oldkyndighed 1876 S. 272.

October 1886.

Sophus Muller.
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BIDRAG TIL EN RIGTIGERE FORSTÅELSE AF
TINDR HALLKELSSONS VERS.

AF FINNUR JONSSON, DR. PHIL.

Skjalden Tindr Hallkelsson hørte til den berømte Gils-

bekkingeslægt, der talte så mange begavede og udmærkede

mænd. Selv var han en broder til Illugi på Gilsbakki,

Gunnlaugr ormstunges fader. Om Tindr's liv ved vi i det

hele taget ikke meget. Han er vistnok født omkr. år

950, snarere lidt før end efter dette år. Det første, vi

hører om ham, er, at han under Harald gråfeld skal

have befundet sig i Norge, altså før år 965, i hvilket år

kong Harald gråfeld faldt og Erikssønnernes magt gik til

grunde. Da Tindr den gang endnu må have været meget

ung (knap 20 år), og da dette berettes i en så lidet på-

lidelig saga som HgrSr Grimkelssons (Isl.
s. II 40), kunde

man fristes til at antage, at Tindr's navn her er med

urette indsat. Dette spørsmål er imidlertid temmelig lige-

gyldigt, da sagaen ikke lader Tindr spille nogen fræm-

trædende rolle. Til Tindr's yngre år må hans og hans

broder Illugi's angreb på Musa-B^lverkr rimeligvis henføres

(Landn. 67), hvilket angreb siges at være blevet foretaget

til hævn for, at en tredje broder, ved navn Porarinn, var

blevet dræbt af B^lverkr. At Tindr har været i Norge hos

Håkon jarl på den tid, da Jomsvikingeslaget stod, er

sikkert nok. Tindr var nemlig selv til stede i slaget,

hvilket jeg med Munch sætter til år 986, dog af grunde,

der tildels er forskellige fra Munchs. Hvor længe Tindr

Aarb f. nord. 0]dk. og: ffist. 1886. 21
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har opholdt sig i Norge før og efter slaget, ved vi imid-

lertid intet om. Sit kvad om Håkon jarl og Jomsvikinge-

slaget har han uden tvivl kort tid efter digtet og fræmsagt

for jarlen. Til hans derpå følgende hjemrejse til Island

sigter uden tvivl et sted i begyndelsen af det sidste kapitel

i Har5arsaga, hvor det berettes, at »få år senere (o: end

c. 990) landede et skib i Bredevig, på hvilket Tindr

Hallkelsson . . . kom . . . Tindr red hjem til HallkelsstaMr«

(l'sl.
s. II 115— 6)..

Heraf fræmgår, at Tindr allerede før

sin udenlandsrejse har bot på sin faders gård.

Efter denne tid hører vi intet om ham før end ved år

1015; rimeligvis har han hele tiden levet på sin gård som

en agtet bonde og skjald. Da Viga-Bar5i på sit tog

til Borgfjorden havde dræbt Gisl Porgautsson, blev han på

tilbagetoget forfulgt af nogle Borgfj ordinger. Mellem dem

kom det så til kamp, det berømte Hedeslag (Heidarvig).

Under kampen kom Tindr til med 4 mænd og kæmpede

drabelig, eftersom han var en tapper mand. Han synes

endogså at have havt tilnavnet »den tapre« (hinn frækni),

der findes ham tillagt rigtig nok kun paa ét Sted (Isl.
s. II

371 note 8). Efter kampens ophør kom hans broder Illugi

til valpladsen og siges strax at have spurt om, hvor mange
mænd der var faldne. »Da kvad Tindr et (to) vers«

hedder det i sagaen; i nogle recensioner findes der føl-

gende mærkelige tilføjelser: )^par lå Tindr
i.^; y)pnr lå Tindr

hinn frækni dandr, frændi hans; ok er Illugi spurdi nåbiia

peirra, sem honum fylgdu, hve margir peir hefdi verit at

vigum, heyrdu peir kredit i valnunn^. Ifølge heraf skal Tindr

være falden i slaget, eller i hvert fald bagefter være død

af de sår, han der havde fået. Herimod taler intet

som helst, ja, det er endogså vanskeligt at tænke sig,

hvorledes en så bestemt angivelse er opstået, hvis intet

virkeligt lå til grund for den. Dog kan det mærkes, at

hvor sagaen omtaler forliget imellem de to stridende parter

og de gensidig for de dræbte betalte bøder, omtaler den
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ikke med et ord Tindr. Hvorom alting er, nævnes Tindr

aldrig efter denne tid.

Tindr synes at have været en udmærket, kraftig og i

mange henseender ejendommelig skjald. Navnlig har han i

højere grad end andre skjalde yndet lange, temmelig ind-

viklede, men udmærket betegnende omskrivninger. Han

Qærner sig også i formel henseende fra de andre skjalde,

idet han hyppig knytter versets 2 halvdele sammen med

en konjunktion.

Brudstykkerne af hans digt om Jomsvikingeslaget findes

hovedsagelig i den yngste recension af Jomsvikingasaga,

AM. no. 510, 4^ udgiven af C. af Petersens (1879); enkelte

vers anføres desuden i Heimskringla. I Hei9arvigasaga til-

lægges ham to der anførte lejlighedsvers (lausar visurj.

Hans drapa om Jom svikingerne har en særlig betydning,

fordi den er digtet af et øjenvidne. Imidlertid har brudstykkerne

deraf hidtil været så godt som upåagtede, navnlig på grund

af deres forvanskede overleveringsform, der har gjort dem

berygtede på versfortolkningens område, og dog har

Sveinbjorn Egilsson, den eneste, så vidt vides, der ikke

er gået af vejen for dem, givet fortrinlige bidrag til deres

forståelse. Denne uforståelighedens tåge vilde det være

heldigt at kunne sprede, og jeg har derfor søgt at bygge

videre på Sveinbjorn Egilsson's forklaringer.

Først og fræmmest vil jeg da meddele disse vers i

den form, de har i håndskrifterne:

I.

510.

s feig' tindm. Vadar
|

gims s gidt. biog timn jmu l^'da. gny: ox yiolni' yyjda.

fagbg fæg jlle
|

jj'f l)'ng fioen ^anga. Ijjim ferk^ nid^ u

mke. b:ynm. 2vdv5^) :id maf
|

rode. aaft' udar kafta.

^) d og V er sammenslynget til ét bogstav.

21^
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35 (Kringla).

Var5a gims fem g'{)i

g'5r bivglima her5a

gnyr 6x fiolnis fiira

farlig fæing larli

[)a er hringfam hanga

hrynferk viSoR brynio

ru9uz ri5marar r65a

raftar var5 at cafta.

37 (J^fraskinna).
V'"ada gimf fæm g't)! g' |

5: hmglimum h'fa gnyr ox ]:i02nnif | jura jalig fæing jarlli.

|)a ae' hrjng]ran | hanga hreyn færk ui{)um bryniv hrv[)uz
|

ridmar ro5a raftar uarS at kafta.

45 (Frissbok).
Var9a

|

gimf fe g bl g\)Y bivg limo ^'t>a gny^ ox piolnif yvra
|
farlig

foi»jg larli. |)a e' ^'ng |:ain l?anga l^rynferkf |

vi56 b:ynio.

t)rv9vz ri9mårar ro9a raft'' vj) at kafta
|

54.

Varda gimf fem giojdi. gerd:
|

biuglimu ^'da. gnyn vox yiolnif |ura. yårlig fæ|ng larli. ]3a

er Ijringy ant l?anga. bnm ferkmd
| ht) niu. \)2Vidnz l?nm-

uadar. i)aud:aft' v5 **kafta
|

61.
r

V5a gimf fem gioa5i. g'dr bivg limv l^'Qa. gnyr vox
yiolj

nif pvra. ylig fæng a|: ili. ^a, er Ij'ngjaiii l^anga. l?:ynferk |

r T

viSu bjyniu. ^ruSuz riSmar ro5a. raft' v9 at kafta.

2367 (cod. reg.).

Ro])a ferkr fé tmdt .q. fa er ^'ngfam l^anga |

l)rynferk vij^v b:yniv l)rv[)vz riSmar'" rojja raftar v[) at kafta.
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242 (cod. worm.). ^ .
-

^ i^ ^
|)a er priiigpai pan/|

r

ga Ijrynferk vi5v bjyniv l}rv5uz ri5mar ro5a raftar var5

at kafta.

748.

{)
a æ' ^'ngfåm hanga Ijrynfærkr vidv bjyniv l)rv5vz l?ri9-

marar ro|9a rafl:' v5 at kafla.

le(?.

Pa er l^'nyi^j Ijanga ^rymferks vidii bjyniu hrj

uj)uz ridmer ro[)a rafl' vard at kafta.

756.
|)a er

I

r

Ijring poi bga l?ryii s'k uidu bryniu ^rudu5 ridmar roda
|

raff vd at kafta.

Upsala-Edda (ifl.
AM. udg. II 328):

t)a er hring fain hanga hryn serk vi5 avrr brynio

hrv|)vinz hril) .... rot)ar rastar varj) at kasta.

II.
11)

Z en .k? B. Gat 6l)2ædin æd. o5d galld^s |

en Sigualldi. vitt fauck næte niot'. vid^ nam bua kuant/.

ad'"^
I

mot moduls mattu. mag^end^ gmnis vagna. faug at fiida

J)Tgi I

fazla t)2^nfl<:Q jarlli.

III.

510.
,

,

Z eri .k'. B. Djeij: at uidjis veda. vgi gm
j

fxi mgari. vd aud kundu lidn vagll agls tiinis baglli. Y^ j

fvnd"^
I

ai fandi. foala bligs f .j. t)s bapa fegg feffi. fejk

Ijjing ofih rakt.
|

OK
*'*'•

J)ars i fundr a sundi

færla bles f'' jarli

{)es hef fecia fesi

fere h'ngofin mki.
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^7-
t)arff I

I

funnd: a fan5i faurlla bigf p larlli t>^s hæ
| y^ fægia fæffi

færk hring oyin mki.

45.

Pars I fvnd: a fajdi fa;rla bl^r f larli [)es l^ej:' fetia
|

feffi ferks h'ngofin mki.

54.

()a er i fund: a fandi. farla bærs f larli. |>f bep' i|

feggia fefff. ferk bang Ofin mki.

61. bra;t
|

ifund: ca fandi. foala bæs f ili.
J) l?ep fegg feffi. s'k ^'ng

ofiii I

mki.

IV.

fa bmdu5t ap jofvil:gm [)8i\f [)'de tog^ fkipa. z f. feg' tind^

Ijallsjkelff. j flocki {)
e' B 02ti u jofvik. z beyr' s

{)'
t at ^

ua: {)' fialfm. |

Van* at niunda fine. vd biodi ^ugins yda:.

beit folgag' fueita.
|

fud egia fpo: legi. at I7102 meid' ^""ooj. ^)

l^ætting V p mætti. leid'
| langa fkeida. lids l?alp° tog t)'dia.//

35.

Va>j a vmda ri>ji

vj) biodr hugms fer9'

beit folgagaR feilar

fver9z ecia fpor leci

a9r hiormei5' hrio5a

hatting var mætti

115' langra fceiåa

lit)s hålfan tog [jriSia.

^) Ordet utydel. ^ og 2 er sikre, over linjen til højre for \)

står et bogstav æ eller or; tydelige er 3 hovedstreger

{Jiarderl eller hrædderl).
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37.

Van a vindda finni
|

v{) bio52 ^uginf f|)\ beit folgag feilar fut)eGia|r fpojleggi.

a52 hio2ine5ir Ij^iSa ^^ætting v {>m atti lei5ir langra fkei9a

li9f I?al an tyg [)ri5ia
|

45.

Va>j a vinda fi>ji v|) biojQ:^) ^jugins y^^^ ^6it folgag' |

feilar sv5z ecia fpo: léoi. a52 bio: mei9^ l)nbd3i b9/|ting v
J)

m^ti lei5' lang'' fkei9a li5z Ijalpan tog |)2i|9ia.

54.

Van a vinda mm. fidbiod: buginf fd' \

beit folgag feilar. sudz eggiar fpo: leggi. adj \)iot
\

meidar

b2io5a bætting var
{>

mætti. leiding langja fkeida. Ii5f

balpan taug {>2idia.

61.

Van (Il vagt? at fini. v9 bio 5: bvginf f6\ beit
|

fol gag*^ feilar fu5z egia fpoa lec. a52 bioa mei})' baoSa {)e\

tting V f mætti. lei])*" lang" {kei5a li9f bal|: tog |)'9ia.

V.

z en k. B. // i^oj rad jll eh|

oija. bend^ b'niaujfl kendi. gvndlaa doms at glaumi. gei^s
|

tijar fdj meiae. und5 [)a e' [}ta,\Ld en baud', bialld" aæfi e

t)at|giolldu. nuri' jsus oi mæti. mo:d^ vinga fkei^^ //

VI.

Z eri k. 6n.//
|

Gio25u5t gcindlar b^^'da. glaum^ dx
J)""

at e' navmu. audi gms I

n

at eydi5. oli Idnd da b:andi. kent
bej:"" \)æg' at b^^ua. b^æ^l

b' bijting™ fen'". ved5 eggi unda vigi'. vegg^f nid5 Q f fkeggi.//

z é .k\ B.

) det første l er af selve afskr. underpunkteret.
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VII.

Saddi jll [jars odda. op J>g fam° ggu. van bugda valt bug',

^nabyjgis napi. mo:d fl<:ya2 wd mm mift"^ gott t vifla.
Ijeisj

dins domf at l?ada. dild uaii^) ma:ka2 fidu.// Z en k'. l^an.//

VIII.

{)
vill olld m5" alld\ yngs kvedm m bygia. gnogt ^^ e' gog*|

lu ueitti. glaum bc/ æfi. [j' l?yckbitjQ beita. band at uilldu
|

tdi. l?yck. laj eide lyda. læt- l^uiu gm bet.

IX.

I?2au5 en l?2opt- |

u nadi. Ijialduj fkya ualnyli. J)' u lind5 f tdi. leid agu:

dana
|

fkeid'.

X.

s feig'' tind".
|

l)a e' f bojd ai ba:da. j bzud' fg at gga. ued^ magnda uidjis.

ud
I

end^ bua kendu. mm giojdi l)^ bioma. Ijliom^ bui funari.

bauga fk'd^
|

at bjeidu. balld^ Ijakon valldi.

XI.

,
vnd^ e' J):ytt ey [)2indi. t^" kendi ual e'

,

fend\ gulli fapnad"" guna. godiri' ^jæum |:ire. s ^)eit' fiod-ih.

Med hensyn til den almindelige overleveringsform af

de gamle vers er det tydeligt, at jo flere håndskrifter et

vers findes i, desto større udsigt er der til, at det vil lykkes

at give dette dets oprindelige form. Anderledes derimod,

når et vers kun tindes i én, tilmed temmelig ung codex.

Det er omtrent den uheldigste skæbne, der kan ramme et

skjaldevers. Rettelserne kan nemlig i så tilfælde meget let

blive mere eller mindre betydningsløse gisninger. Ifølge

') eller nan..
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overleveringsformen falder Tindr's drapabrudstykker i to

dele, dem, der foruden at findes n 510 også findes i

Heimskringlas håndskrifter og, for en vershalvdels ved-

kommende, i Snorra-Eddas, o: I, III 5—8, IV — og dem,
der kun findes i 510, o: II, III 1—4, V—XI. Det er nu

et held, at nogle af versene findes andre steder opbe-

varede end i det sidst nævnte håndskrift. Ti sammen-

stillingen af texten i 510 med texten i de øvrige hånd-

skrifter er højst lærerig; deraf kan vi nemlig udlede nogen-

lunde faste principer for behandlingen af de vers, der kun

indeholdes i 510.

Kaster vi blikket på det allerførste vers, ser vi f. ex.

strax en fejl som vadar for varda, som enten er opstået

ved en simpel bogstavombytning eller ved en fejlagtig

opløsning af et forkortelsestegn. Fræmdeles ser vi, at en

stavelse gentages på en aldeles meningsløs måde : timum

imu, — at en ny stavelse for rimets skyld tilføjes,

uden at den overflødige stavelse derfor bortkastes : ferk^ . . .

merki bryniUf
— at mere forståelige ord indsættes for

andre mindre almindelige : fyrda for fura, fagnrlig for farlig.

Dernæst forekommer der tydelige spor af, at bogstaver er i

originalen blevet forkert læste: r for t (varåar^, im for un

(Jirim for hrun [rett. hryn]), n for u (iiidur for uidur), t for /

{tim- for lim-), e for a (rode). Som følge af alt dette

fræmkommer der ikke blot meningsløsheder, men også ord,

der slet ikke existerer, og som afskriveren ikke har gjort

mine til at rette. Forresten ses også af de øvrige

vers, at ord, der i sammenhængen har en hovedbetydning,

helt udelades, uden at afskriveren har mærket, at der for-

styrredes noget derved, og uden at det er faldet ham ind

i den anledning at rette verset. At rimbogstaver og

rimstavelser forsvinder lægger afskriveren ikke mærke til.

På den anden side viser versene i 510. s text, at af-

skriveren dog for det meste har holdt sig til, hvad han

fandt i sin original, samt at denne overlevering for største
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delen ikke er bleven genstand for tidligere afskriveres

bevidste forsøg på at foretage rettelser.

Af denne korte redegørelse fræmgår det, hvorledes kon-

jekturalkritiken i dette tilfælde har at forholde sig. Dens

første og vigtigste middel må nemlig være palæografien,
støttende sig til læren om rim, rimbogstaver, stavelsemål

og lign.

Hvad endelig Tindr's metriske form angår, er det til-

strækkeligt at bemærke, at allerede Sveinbjorn Egilsson,

som ellers ikke så sjælden antog, at der i skjaldekvadene

var friheder tilstede, som er utilstedelige, fræmhævede, hvor

regelret »drottkvæSr håttr« fræmtrådte hos Tindr: »quam

(o: legem syllabarum harmonicarum) ab hoc poeta con-

stanter observari video« (ShI. XI 124, h under texten).

Jeg skal nu gå over til den egentlige behandling af

versene, idet jeg forudskikker den bemærkning, at til

AM. 288, 4°, som også indeholder versene, har jeg så godt

som intet hensyn kunnet tage, da dette håndskrift øjen-

synlig stammer fra 510 og i de allerfærreste tilfælde har

noget , der er rigtigere , undtagen for så vidt som det efter

Heimskringla har rettet de fejl, der findes i de der op-

tagne vers.

I.

Den første linjes form kan ikke være tvivlsom, ni.:

var9a gims sem ger5i;

således skrives den nemlig i alle hdskrr., med undtagelse af

det første ord, der i 510 hedder vadar og i 37 varada, to

let forståelige fejl.
— I linje 2 står gerér . . . heréa fuld-

kommen fast; det første udelades helt i 510 ved indflydelse

af det lige foranstående gtorbi. Det 3. ords 1. del kan

ingen tvivl være underkastet : hjiig i 35, 45, 54, 61; hiug

i 37 er opstået ved, at b er læst som h; biog i 510, ved

at V er læst som o. Det øvrige: -kmum i 37, 45, 54,

61 kan ikke være tvivlsomt overfor 51 0' s Umum jmu\
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derimod har 35 lim-a\ det er således kun endelsen (casus),

hvorom der kan tvivles. — Den 3. linje er sikker nok:

gnyr 6x fj^lnis tiira.

For fjolnis har 37 ffgrnis (hjælmens), som meget godt

kunde stå, men som desuagtet overfor de andres enstemmige

læsemåde må anses for sekundært. For fura har 510 ved

fejllæsning fyrda.
— Den 4. 1. er også sikker nok:

farlig sæing jarli.

fagrlig i 510 ødelægger rimet; falig i 37 ligeledes, sæng

(i 510, 54, 61) er en på dette sted urigtig sammentrukken

form, der gør linjen én stavelse for kort, hvorfor 61 har

tilsat et meningsløst af (i
Fms. I trykt of).

Ordfølgen er i følge SvbEg. denne (se ShI. 1

199—200, Fms. XII 43, ShI. XI 120—1, cfr. Lex. poet.

sæing): sæng, sem gims gerdr gerdi jarli (med) herda

bjuglimum^ varda farlig; gnyr fjolnis fura 6x (i
ShI. I har

han dog opfattet -limum som dativ og henført of jarli til

den 2. sætn.
;
men på de 3 andre steder er denne opfattelse

forladt).
—

Sæ(ijng forklares ved »sutura, opus sutile,

lorica« »saumr«, »sii saumaSa brynja«, hvilket er ganske

rigtigt; jfr. Njåla II 318; gims gerdr =- »dea ignis o:

domestici, femina <. Den slags omskrivninger for en kvinde

som 'ildens gudinde' skal i følge Lex. poet. forekomme nogle

gange, men intet af de exempler, der anføres, er over-

bevisende; da de tilmed er meget sjældne, er det rigtigst

at undgå dem, hvis det på nogen måde er muligt, og vi

skal snart sé, at her går det ganske godt an. Herda

hjiiglimum har SvbEg. i ShI. I opfattet som dat. {til [for]

jarlens arme); men da brynjen snarest må siges at tjæne

til brystets og underlivets, d. v. s. kroppens beskyttelse, har

han med rette forladt denne sin første opfattelse. Hans

anden opfattelse er imidlertid, så vidt jeg skønner, heller

ikke ret tiltalende; et udtryk som dette: *som kvinden

gjorde med armene' er ikke noget ægte skaldisk, d. v. s.

naturligt; 'med fingrene' væntede man i ethvert tilfælde.
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Hertil kommer, at en sådan tilføjelse i ,det hele taget er

fuldstændig overflødig og aldeles ikke savnes. Der er så-

ledes kun én eneste måde at opfatte sagen på, men den er også

udmærket og uden tvivl den eneste rigtige, den nemlig at følge

Kringla's læsemåde -bjiiglima, hvilket ord (ligesom også -bjug-

limum) kommer af hjuglimar pi. huk., som i Lex. poet.

opfattet, og ikke af -Umr hak.; jfr. axllimar ydrar i et vers

af Kormåkr, Korm. (Møb.) 42. hjiiglima hører sammen med

gims; heråa-bjiiglima (== armenes) gims (ildens)
=-- guldets

gerdr er en kvinde. Adj. farlegr er ikke opstået af fagr-

ligVj men af st. far-; se KG. Om helrim 57—8. — Til

slutning skal jeg bemærke, at de to sætninger, vershalvdelen

består af, bør stå i en anden orden end den, SvbEg. har

opstillet, da gnyr o. s. v. øjensynlig er det, der motiverer

den anden sætning. »Kampen voxede, så at jarlen« o. s. v.

er den logiske tankegang. Jeg ordner altså denne halvdel

på følgende måde:

gnyr fjolnes-fura 6x. søeng, sem herSa-bjiiglima

gims-ger5r ger9e jarle, var5a farleg.

Hvad den sidste halvdel af verset angår, er 1.

linjes pd er hring^) . . . hanga fuldstændig sikkert; på er bør

selvfølgelig læses pas; pars i 510 går tilbage til dette. Den

sidste bestanddel af ordet hringf. skrives på forskellig

måde: fam (faam) i 35, 2367, 242, 7*48, 756; fain i

45 og U; fain i 61; finn i le/3; fan i 37; fant i 54;

fioen 1510. SvbEg. har ikke været i tvivl om, hvad der

var det rigtigste; de bedste hdskrr. har jo fam, de andre

lutter meningsløsheder, der grafisk, både umiddelbart og

middelbart, alle netop er opståede af fam. Hele ordet

(Jiringfam) har SvbEg. opfattet som dat. sg., hørende til serkj

sammensat af hring-, en (brynje)ring, og fam af far, få-

tallig, »detritis hamis inutilis« (ShI. I 199), »annulis de-

spoliatus« (ShI. XI 118, 121), cfr. SnE. I 423, Lex. poet. o. s. v.

^) hrin- i le^ er en lille fejl.
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Sikkert må der læses hringfåom ,
hvilken betydningen end

er. Den 2. (6.) linjes form er sikkert følgende:

hrynserk viSorr brynjo,

som den findes i 35. For hryn- findes, hvad der kun er en

grafisk forskel, hreyn i 37. hrim i 510 og 54 er selv-

følgelig opstået af hrun o: hryn (SvbEg.); hrym i \q^
er en fejllæsning. For det ifølge konstruktionen eneste

passende serk (dat., i formen sluttende sig til gen. serkjar),

har 510 serkur, 748 særkr, 45 og le/3 serks, bægge dele

lige urigtige.
— viåorr findes kun i 35, hvortil U's vid avrr

slutter sig; alle de øvrige har dels vidorn (-um), 37, 45,

54 (?, eller indum?), 61, 2367, 242, 748, le/S, 756,
dels mdur um 5-10 med det urigtige tillæg af merki, der af

dettes eller en tidligere afskriver vilkårlig er tilsat, for at

danne et formentlig nødvendigt rim på serk. Af så mange
tildels fortrinlige codices har kun to. (eller egentlig kun én)

det rigtige!
— Afskriverne, eller de, fra hvem læse-

måden stammer, har øjensynlig iorh\mdiQi hrynju viåum med

"det følgende hruduz (= skibene ryddedes for krigerne).

Der vil forhåbentlig en gung'liomme den tid, da vi får en

hog, der lærer os, hvorledes (afskriver)fejl i vore gamle
vers er opståede. En sådan bog vilde blive 'et uundværligt

hjælpemiddel for konjekturalkritiken. Den 3. (7.) linje er

ligeledes sikker:

hru5usk riBmarar r65a.

Kun grafisk forskellig er ruduz i 35 og rimeligvis hrvpvmz
i U; af det første er 5 10' s rvddvz ved en misforståelse

opstået. Her forlanges der hr, og ikke blot r. For rié-

marnr findes en anden form -marer (le^); for rid- skrives

urigtig hnå
(Jiriå'i)

i 748 og U (hvor marar ikke kan ses);

rid- (og ikke hnå) er imidlertid sikret ved rimbogstavernes

beskaff'enhed. Endelig er hrimuadar i 54 en stor fejl; der

existerer intet sådant ord. For r6da, der er ganske sikkert,

står rode i 510, det underlige haud i 54 og ropar i U.
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Den sidste linje er enstemmig overleveret i den utvivl-

somt rigtige form:

rastar var5 at kasta;

kun skriver 510 ar for at\ hvad der er rigtigst, er

utvivlsomt.

Dette har nu SvbEg. opfattet på følgende måde:

på er vidurr hrynju vard at kasta hrlngfåm hdnga hryn-

serk; réda- rastar ridmarar hrudust (Fms. XII; ShI. XI;

Lex. poet. se: hangi, r65i)
= »cum princeps loricatus

cogebatur Odinis tinnulum indusium abjicere, annulis de-

spoliatum; naves propugnatoribus nudabantur«. Derimod

giver han i SnE. III 78 en anden »certiorem construc-

tionem et explicationem, quam quæ proponitur in Hkr. et

Ser. hist. Isl. et Fornm. s.«, nemlig: på er Vidurr hnjnju

vard at kasta hrlngfåm hånga-hrynserk Réda. Ridmarar rastar

hrudust
y

hvortil følgende oversættelse (SnE. I 423) svarer:

»Quum deus loricæ abjicere cogeretur pendulam tinnulamque

Rodii tunicam, annulis detritis inutilem. Jactabundi equi

marini vastabantur«. Til denne sidste opfattelse er SvbEg.
kommet ved Snorra- Eddas autoritet, ifølge hvilken réda

henføres til serk; en sådan autoritet bør ikke vrages, uden

at man har de stærkeste grunde dertil, og her er der

i virkeligheden ikke nogen sådan grund tilstede. Réda-

serkr er for det første en udmærket brynjekenning, hvorimod

Hanga (= Odins) serkr er uden nogen tilsvarende omskrivning.

At opfatte Hangi som Odin, fordi han har hængt i et træ

(yeitk at hekk
\
vingameide å

\

nætr atlar nio, Håvamål

138), vilde være en blasfemi. Odin kaldes netop hangatyr,

de hængtesgud, hvilket er noget ganske andet end den

hængte. Hanga-hrynserkr kan således ikke høre sammen.

For det andet er rgst fuldstændigt nok til at betegne søen

(som pars pro toto) og forekommer hyppig brugt således.

Der kan således ikke være tvivl om, at det rigtige her er

Réda hrynserk, søkongens klirrende særk, den (af ringe
sammensatte og derfor) klirrende brynje. Til denne om-
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skrivning har SvbEg. opfattet hringfd(u)m. som apposition;

betydningen af dette ord er imidlertid, så vidt jeg kan se,

ikke aldeles sikker. For en brynje, der på sine steder

er gået i stykker, ja hænger i laser, er et udtryk som

hringfdr, omtr. ringberøvet, dog ikke ganske naturligt.

Hertil kommer, at Jomsvikingas. (510) fortæller os, at

Håkon kastede sin brynje »fyrir hita sakir ok erfiSis«
;

det

rigtigste synes at være, at bægge grunde har været

medvirkende. Jeg tror derfor, at en anden opfattelse her

måske er rigtigere, nemlig den, i -får at se det adj., man

f. ex. har i blåfår, dreyrfår o. s. v. (se Lex. poet. får), jfr.

angs. fah. Hvis det er rigtigt, må hringfår betyde: enten

»den hvis ringe skinner«, o: formedelst idelige sværdhug
eller stød af andre våben, eller »den der ved sværd

(hringr) er bleven gjort skinnende«, hvoraf jeg dog fore-

trækker det første. Til hele udtrykket har SvbEg. i SnE.

endvidere tilføjet ordet hanga i betydn. »pendula«, hængende,

og det lader til, at dette er rigtigt, ti i et vers i Eyrb. (1864)

p.47 kan et der forekommende hanga næppe opfattes anderledes.

Endelig skal jeg med hensyn til kenningen rastar-ridmarar

bemærke, at SvbEg. utvivlsomt har ret, når han opfatter

rid- i betydningen »jactabundus, tremulus«, jfr. riålogi.

Dr. J. Porkelsson har, efter min mening, mindre rigtigt opfattet

ridmarr i samme betydning som reidhestr (Bemærkninger til

nogle Steder i Versene i Heimskringla s. 19. I overs, over

d. K. d. Vidensk. Selsk. Forhandl. 1884). Rid- giver et så

fortræffeligt billede af det duvende skib (man lægge også

mærke til malstrømmen, rf^st,
hvor skibet jo slingrer aller-

mest), at man nødig vil slippe det. Og når R6åa er gået

ud af kenningen, bliver rid- = reiå mindre heldigt. Efter

det her bemærkede må vor visuhelmingr opfattes:

liås (refererer sig til en foregående sætning i den 1.

del af verset) brynjo-viSorr var5 at kasta hringfåom

r65a- (hanga- ?) hrynserk. riSmarar rastar hruSosk.
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II.

Den første halvdel har SvbEg. opfattet på følgende

måde: Sigvaldi, dhrædinn oddgaldrs, gat enn vidrnåm ædru

(sokk-væri-njétar Biia kvdrmi vitl). (ShI. XI 121, Fms. XII

238—9, Lex. poet.) Han oversætter dette således: »Imper-

territus in prælio Sigvaldius hucusque a metu abstinuerat

(multa loca populabundi adierant Buianarum partium adseclæ)«.

Han har med 288 læst ædru, men i 510 står ædra\ end-

videre har han rettet nære (fejl for hdskr.s næté) til væri

og det meningsløse kvdnti til kvdmu. s6kk^væri-nj6tar skal

være = sok-veri-nj6(ar ,
dem der forsvarer ens sag; men

da der står næti i hdskr.
, og da den nævnte kenning

i en sådan forbindelse er lidt unaturlig, gør det hele ikke

indtryk af at være oprindeligt. Af det øvrige kan dhrædirfn

med gen. vel siges at kunne være rigtigt, medens derimod:

»Sigvaldi kunde (havde) endnu (hidtil) modstå(et) frygten«

sikkert ikke er rigtigt. Frygt var ikke en egenskab, som

Sigvaldi eller nogen Jomsviking udviste. At Sigvaldi endelig

flygtede i kampen i HJ9rungavågr, da elementerne selv ligesom

kom Håkon jarl til hjælp, kan ej opfattes som følgen af en

almindelig fejhed. Da det endvidere ikke var skjaldenes

sædvane at forringe deres besungne patrons modstandere,

må der vistnok her søges noget andet, end SvbEg. har

set heri. Jeg tror nu, at det i 288 stående ord

ædru er rigtigt; endvidere er kvdnti uden tvivl for-

vansket for kvdmu, hvilket, jeg bemærker det strax, lige så

vel kan være 3. pers. pi. præt. ind. som perf. infinit. —
Undersøger vi den metriske form , er der intet at ud-

sætte, undt. på 1. linje; dér er 1. fod: w —
. Her forefindes

der altså en fejl, og jeg formoder, at der oprindelig har

stået gatat (det ene at er oversprunget af afskr. ; en meget

almindelig fejl). Man kunde da konstruere således: en

Sigvaldi, dhrædinn ædru, gatat vidrndm foddgaldrs nsaukk

væti<i njétar Bita kvdmu vitt), o: men den af ingen frygt
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forskrækkede Sigv. tik ingen modstand [o : af Nordmændene,

før end o. s. v. (den sidste halvdel)]
— Biiis' ledsagere

kom vidt omkring til mange steder. Jeg kan dog ikke

nægte, at dette »men« og navnlig Bua som gen. er for mig

temmelig påfaldende, og jeg formoder, at for en (e) har der

oprindelig stået ok (z), og at Bua, som forkortet kunde

skrives: 6, skal forandres til Biii^ nom. Den første

sætning bliver således: Bui, dhræåinn ædru, ok Sigvaldi

gatat indrndm, o: den uforfærdede Biii og S. fik ingen

modstand. Gatat som sing. er ikke påfaldende, fordi det står

i begyndelsen af verset foran subjekterne, som tilmed er

adskilte. Den anden sætning kommer til 'at bestå af ordene

oddgaldrs niauck nætt« njdtar kvåmu vitt. Her giver fauck

ingen mening; derfor forandrede SvbEg. det til sok, hvilket

næppe passer til den opfattelse, der her må gøres gældende.

næti bør for det første hedde \æti; v er jo rimbogstavet.

Det er da rimeligst heri at se et vætli- af samme st. som

verbet at vætta, at vænte (noget) ; oddgaldrs't^ætti-njotr er da :

den der vænter odsangen, kampen, er belavet på den og ruster

sig til den. Således bliver der ingen plads for (ankk.

Lægger man nu mærke til, hvor nær fa ligger et \j, så

behøver man ingen betænkeligheder at have ved at skrive

huck, d. V. s. hykk. Om njdtar skal forandres til nj6ta og

kvåmu opfattes som præt. inf. er uvist, fordi et at

meget let kan underforstås. På den måde får vi god

mening og godt poetisk sprog uden nogen vold på over-

leveringen. Antages kan det derfor, at vor vershalvdel

kan ordnes:

CE5ro 6hr§5enn bue ok sigvalde gatat viQrnåm, hykk,

(at?) oddgaldrs-V'ttenjotar (-njota?) kvåmo vitt.

Hvad den sidste halvdel af verset angår, behøver man
kun én gang at læse den, for at få det indtryk, at den ikke

er så synderlig forvansket eller vanskelig at forstå. Fuld-

stændig korrekt er den dog ikke. SvbEg. har således

øjeblikkelig sét, at mattu burde være mættu, og magrendr
Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. 22
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forandres til magnendr ^
hvorom der ikke kan næres den

ringeste tvivl. Det hele har han opfattet således: dår

grimnis vagna (eller: vagna griwnis) rOduls métmagnendr

mæiiu prænzkum. jarli; sdrld sdng at .werda pingi. Først (i

Fms. og ShI.) har han antaget et grimnir som navn på en

søkonge, hvis vågn var et skib, dets rodull et skjold, dettes

mét en kamp. Men da grimnir i denne betydning ellers

aldrig forekommer, har han (i Lex. poet.) opfattet det

som en jættes navn (i henhold til SnE. I 549); vognenes

jætte skal være Odin (jfr. det bekendte: kjalarr es ek

kjalka dré), hvis rOdvU er sværd o. s. v. Heri tror jeg

imidlertid, at man ikke kan give SvbEg. ret; en sådan be-

nævnelse på Odin, efter et sådant uhyre som en jætte,

stemmer næppe med den hedenske tro og tindes heller

aldrig ellers. Jeg ser i det hele ikke, hvorledes man kan

få noget ud af ordene uforandrede, hvad enten man opfatter

grimnir som navn på Odin eller på en søkonge. På den anden

side kan vagna ikke forandres til noget, der kunde give et

heldigere resultat. Der bliver således kun grimnir tilbage,

der rimeligvis er forvansket. Den sikreste rettelse fore-

kommer mig at være den istf. grimnis at indsætte gymis.

Skrives dette gumif, så ser vi, at um udgør ligeså mange

streger som mn\ men en afskriver, der læste det sidste,

har antaget, at der var bortfaldet et i (= ri) over g, og

har selv tilføjet det. Således vil vi få: gymis-vagna, skibenes,

disses rQdttls (sols), skjoldets, dettes m6t- (møde) -magn-
endr (forstærkere)

= krigere. Det hele bliver altså at

opfatte således:

å5r gymes-vagna- (motr^^ols =) r^Qols-motmagn-
endr mætto Ijrænzkom jarle. sårlå s^ng at sverSa

l)inge.

III.

I den første halvdel, der kun tindes i 5^10, har SvbEg,

(ifl. 288) rettet kundu til kunda, virdri til virdi, vagll agls
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til valgagls og timis til t^vis. Det hele har han opfattet

således: haqli dreif å margan ttjvts virdi at Vidris vedri

(audkunda [eller and-] valgagls vard grimm vargi) = »grando

in multos numinis cultores effusa est in tempestate Odinia

(congressus cum carnivoris avibus periculosus lupo fuit)«

(Fms.XII 239; ShI. 118, 122; Lex. poet.). Tyvis skal være

en »formå dilatata« for tys af tyr, hvis virdir er en

hedning. Allerede disse to ting gør en indsigelse berettiget;

tyvis kan umulig være en udvidet form af gen. tys, og en

sådan kenning på et sådant sted hos en hedensk digter er

mere end påfaldende. Var der tale om en kristen digter,

der med foragt omtalte ikke-kristne ,
kunde en sådan

omskrivning måske godkendes. Jeg vil også gøre op-

mærksom på, at SvbEg. så at sige gennemgående har trot,

at med hagl mentes det fra beretningen om Jomsvikinge-

slaget så bekendte hagl uvejr, der senere tilskreves Tor-

gerd bølgebrud (Fms. I 175 f.
,
XI 136 fF.); men her er

der ikke tale om den slags hagl. Der er kun tale om

den hagl, der falder i Odins (vejr =) storm, kampen, altså

f. ex. buens hagl, d. v. s. pilene; hagl er således her kun

en del af en kenning for skudvåben. Således forekommer

netop ordet hyppig: hagl boga, strengjar, hlifa^ orrostu,

hrynju, brodda (Lex. poet.), jfr. Njåla I 540, og et (eller

efter omstændighederne flere) ord må søges for at udfylde

kenningen. Den sidste sætning er, så vidt jeg kan se,

næsten i ét og alt utilfredsstillende. Det underlige ord

andkxmda eller audk. forekommer ellers aldrig, og den tanke,

som SvbEg. vilde tinde heri: »ceterum dicit poeta, tam vehe-

mentem fuisse grandinosæ tempestatis vim (vel etiam te-

lorum nimbum), ut lupo periculosum fuerit, cum aquilis

ceterisque avibus carnivoris inter cadavera versari «
,

kan

umulig forliges med hans text. Man skulde heller ikke tro,

at kampen har været slem for ulve og ørne, tværtimod,

siden mandefaldet var så umådeligt, var der desto større

grund for dem til at glæde sig, og for dem kunde hagl-

22*
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bygen ingen betydning have. På grund heraf ma der her

søges noget andet. Det er nu givet, at her foreligger to

sætninger. Til den ene hører: .... hagli dreif at vidris

vedri . . . ., og til den anden: vargi vard (o: en god

fangst o. s. V.) .... De ord i verset, som dels er umulige,

dels meget mistænkelige, er aubkundu og timis; det er

derfor heri vi må søge fejlen. Uden at rette disse ord,

bliver det hele stadig meningsløst og uforståeligt. De

forandringer, jeg her vil foreslå, er dels meget ubetyde-

lige, dels palæografisk let forklarlige. Selvfølgelig vil

jeg ikke påstå, at jeg allevegne har truffet den oprinde-

lige ordlyd; men meningen kan ikke være tvivlsom. For

timis kunde man indsætte strengjar, som, hvor meget det

end Qærner sig fra hint, dog ad palæografisk vej lader sig

forklare, s kunde nemlig bortfalde efter s i gagls; sligt

findes meget ofte; jar skrevet i kunde komme til at se ud

som f; en kan være blevet skrevet é. Man kunde også

tænke på rimmu, som jo ligger nærmere ved timvi. Det

naturligste vilde dog være et tostavelsessubst. ,
der i nom.

ender på -ir, i betydn. bue eller hjælm, skjold eller

brynje, pil eller kamp, men jeg har ikke kunnet

finde noget mere antageligt, end- fji^rnir; for ftorm/ kunde

der skrives irnif, ligesom man tinder hltd for hliod og lign.

Jeg skal i så henseende henvise til K. Gislason's træffende

redegørelse i Njåla II 439—40. Hvor let Ytrm/ kunde blive

til timif, er tydeligt nok. fjQrnis hagl vilde blive pileregn.
Således vilde vi få sætningen: fj(^rnis hagli dreif at vidris

vedri
^

der i alle henseender er fuldstændig (undt. for-

såvidt som et adj. kunde føjes enten til det ene eller til

det andet af de 2 subst. eller også til dem bægge) og fort-

sættes ved pars o. s. v. i den sidste halvdel. At tilføje et

d margan .... virdi (på mangen en mand) ,
hvor dér (jfr.

den sidste halvdel) kun er tale om Håkon jarl, er ikke blot

utilgivelig mat, men også aldeles overflødigt. Jeg antager

derfor, at å margan er opstået af o marg^. hvor o er en
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endelse, hørende til det foregående ord: grimm; marqum,

dat., slutter sig til vargi. grimmo henfører jeg snarest til

hagli ^
til hvilket det fortrinlig passer som motiverende den

sidste halvdels indhold. Ikke enhver pileregn var næmlig

så stærk, at éns rustning ødelagdes, så at den måtte

kastes væk. Nu har vi — foruden ordene »auSkundu vir5ri« —
endnu: wargum vargi rard valgagls tilbage. Tanken,

der må søges heri, er tydelig nok, nemlig: »mangen en

ulv lik der ådsler til føde«; men jeg tilstår, at audknndu er

et vanskeligt ord at rette. Jeg skal først tage (tirdri, af

SvbEg.
— åbenbart rigtig

— rettet til) viréi; dette kunde

være dat. af verér (måltid), jfr. : en at viråi vrekask (Håvam.

32, jfr. 116), eller snarere, med Bugge, er viråi her og et

par andre steder at opfatte som et intetkønsord (Bugge:

Norræn fornkv. p. 47, note til v. 32 og især p. 394; jfr. dog

Noreen: Altn. grt. § 56 og § 173).

I knndu må vi under alle omstændigheder se et parti-

cipium. Hvis virdi er et intetkønsord, vil den læmpeligste

og ringeste rettelse af kundu være fvndit: margurn vargi

vard audfundit valgagls viråi o: (endogså) mange ulve

havde let ved at linde lædskedrik dér. — Jeg tilstår, at

her er mange og tildels usikre, men dog ingen vold-

somme rettelser foretagne. Det hele kunde ordnes paa føl-

gende måde:

grimmo tjørnes hagle dreif at vidres veSre. margom

varge var5 au5fundet valgagls vir5e.

Den sidste halvdel findes også i Heimskringla og er

derfor ikke så vanskelig som den første. Den er så godt

som sikkert overleveret i følgende form:

[)ars i sundr å sandi

sorla bles fyr jarli

[)ess hetir seggja sessi

serk hringofinn merki.

Kun små fejl er -ofin i 35, 37, 45, 54, op-

stået ved at afskrivere har ment, at ofin burde rette sig
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efter det følgende ord merki —
,

snndi i 35 for sandi —
samt hraut i 61 for [jars; afskriveren fandt ikke noget

verbum i den ene sætning (han skriver jo bæs) og indsatte

derfor et — tilnærmelsesvis rigtigt
— verbum. Foruden

disse småfejl og det vilkårlig i 510 forandrede hafa seggir

for hefir seggja er der kun én større fejl at drøfte. Det

andet ord i den 2. linje hedder i 35: bles, i 510 bligs,

i 45: bl^r ,
i 37: bi(^s, i 54: bærs, i 61: bæs. Jeg

har her fræmstillet tilblivelsen af de forskellige læsemåder,

idet jeg ikke nærer nogen tvivl om, at SvbEg. har ret i at

betragte bles (bles) som den oprindelige læsemåde. Han

siger, hvilket, i forbigående bemærket, viser hans fine smag

og grundige forståelse af hele den gamle skjaldedigtnings

ånd og inderste væsen, så absolut træflfende: »Lectio, blis

(i. e. bles) i sundr, difflata, vi tempestatis dirupta est

(lorica), contextui apprime convenit, cum vehementia con-

flictus piratarum Jomensium in priori semistropha sub imagine

tempestatis Odinianæ iviåris vedrj descripta sit (ShI. XI,

123; jfr. Fms. XII, 43. 239; Lex. poet.). Jeg skal ikke

opholde mig længere herved, men i prosaisk ordfølge gengive

vershalvdelen :

{)ars hringotinn sarla serk bles i sundr fyr jarle å

sande, seggja sesse hefr merke j)ess.

IV.

Dette vers er i Hkr. i det hele taget så godt over-

leveret, at dets ordlyd, hvad enkelthederne angår, i alle

henseender er sikker. Den 1. linje:

vann å vin5a sinni

står fast, ti vannr at munda i 510 er en fejl, hvis oprin-

delse er tydelig nok (en streg eller et punktum over ii i

van blev opfattet som en forkortelse for ur); m(^nnum i 54

er vistnok en vilkårlig rettelse af selve afskriveren; vågk at

i 61 er tydelig en fejllæsning, hvorved skriveren har tænkt
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på stedet, hvor kampen stod, o: Hjgrungavågr.
— Den

anden linje hedder allevegne:

ver5bj65r hugins fer5ar,

undt. for så vidt som 510 skriver -hiodi, i for r, en meget

almindelig fejl (jfr. -pvengi for pvengr i Reykdæla s,, Isl.

forns. II, 108, noten til 1. 21). fid- i 54 er en fejllæsning

for verd-\ ferper for ferpar i 37 er en ubetydelig fejl.
—

Den tredje linje hedder:

beit solgagarr seilar

i 35, 37, 45, 54 og 61; 510 skriver sveita for seilar, der

vel giver mening og ikke forstyrrer rimet, men selvfølge-

lig bør forkastes over for de andres enstemmig overleverede

læsemåde. — Den 4. linje hedder omtrent enstemmig:

sverSs eggja spor leggi.

For sverås har 510 og 37 sverd
,

hvilket kunde være rig-

tigt; eygjar har 37 og 54, der også kunde gå an,
— men

de fleste hdskrr. har sverds og eggja. Endelig har 61

alene leggja for leggi, af afskr. vistnok opfattet som

infinitiv. SvbEg.s opfattelse er følgende (i ShI. XI, 123

og, som det synes, også i Lex. poet. : vinna, hvorimod

artiklen solgagarr synes at gøre noget andet gældende):

veråhjddr hugins ferdar vann sverdseggja spor å vinda sinni; seilar

solgagarr beit leggi. Samme konstruktion har dr. J. |>orkelsson

givet i sine ovennævnte »Bemærkninger« s. 20, hvorimod,

så vidt jeg kan se, iutet lader sig indvende. (SvbEg.s for-

tolkning i ShI. I, 211-2., jfr. Fms. XII, 46, forbigår jeg

her, da den beror på 6 l.s> urigtige læsemåder). Den pro-

saiske ordfølge bliver altså:

ver5bj65r hugens ferSar vann sver9s eggja spor å Vin5a

sinne. seilar solgagarr beit legge.

Den sidste halvdel er heller ikke vanskelig. Den skrives

så at sige enstemmig således:

ådr hjormeiSar hrj65a

hætting var jsat mætti

leiåar langra skei^a

li5s hålfan tog l)ri9ja.
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For «dr har 510 at, for hrjoda et ord, hvis læsning er

tvivlsom, men synes snarest at være hræfddjer, for langra

langa, en simpel skrivefejl; for hætt- har 35 hatt-
,

for

leidar lidar, hvilket er metrisk umuligt; for meidar har 37

medir, der rimeligvis går tilbage til meiåir, der også lindes

i 45. Meidir er her det eneste rigtige, da det er mere

logisk, at den samme mand er subjekt i den sidste vers-

halvdels hovedsætning som i den førstes, d. v. s. her Håkon

jarl. At det er fyrsten alene, der siges at rydde skibene,

forekommer meget hyppig; jeg skal f. ex. minde om Gutthormr

sindres vers, hvor det hedder:

{»ås ellifo allar

allreiSr dana skei5ar

vals en dir hrau5 vandar

vi9fr^gr af J)vii) si5an

Hkr. 88. Fms. I, 28. Flat. I, 54. En lignende tanke, at

det er fyrsten alene, der fælder en stor hær, forekommer

også hos Gliimr Geirason:

rogeiso vann r^ser

rå5vandr å Skotlande

sende seggja kindar

sverSbautenn her gaute,

Hkr. 86. Fms. I, 26, hvor fortolkerne (jeg bemærker det

i forbigående) ikke synes at have fundet det rigtige; der

skal øjensynlig læses sendhw for send^, og det hele opfattes

således: rddvandr rdgeiso rejser
vann sendan gaute her seggja

kindar y sverdbautinn d Skotlandi. Vender vi nu tilbage til

vort meidir, vil vi se, at det i alle henseender passer for-

trinlig. ¥oY mætti har 37 matti, for leidar leiéir , der er

urigtigt. For hrjdéa har 45 hridda og lidr ved fejllæsning,

samt ét t i ordene hætting og mætti. For leidar har 54

leiéing, hvor -ing er dittografi af -ing i hætting. Vers-

halvdelen opfatter SvbEg. og efter ham dr. J. pork. på føl-

^) Således (og ikke at pat) skal der rimeligvis læses.
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gende måde: ddr hjdrmeidar mætti hrjcida hålfan pridja tog

lnn(jra skeida leidar lids; pat var hættiny. (Hjdrmeidar må

sikkert med SvbEg. opfattes som plur. nom. af -meidr (arbor)

og ikke med J. pork. af meidir, beskadiger; i øvrigt skal

der stå meidir).
—

Jeg kan ikke i alle henseender være

enig med de to fortolkere; navnlig gør leidarlids skeidar et

meget fremmed indtryk; et leidar lid væntede man aldeles

ikke her på dette sted som et nærmere tillæg til skeida,

der i forvejen er tydeligt nok. Jeg er overbevist om, at

leidar hører til kenningen hji^rmeidir o: hji^r-leidar , sværd-

vejens = skjoldets meidir, beskadiger, krigeren, her Håkon

jarl; i denne forbindelse passer meidir ypperlig; lids styres

af hætting. Den prosaiske ordfølge bliver:

å5r hj^rleiSarmeiSer m§tte hrj65a halfan l)ri9ja tøg

langra skeiba. jjat vas li9s h§tting.

Den første halvdel af dette vers konstruerer SvbEg.

(ShI. XI, 123 og Lex. poet.: hermarr) således: enn

Gondlar cldrns keiidi fdrad enclr hermorum ara meiri tirarfdr

at geirs glaurni; han retter for rad til fdrad, hendr til endr

(hovedstaven!) gvvdl- til gOndl-, altsammen ganske fortrin-

lige rettelser. Derimod har han i Fms. XII, 239 fræmsat

en anden forklaring, hvor han endvidere retter ara til øri,

og skriver her(herr)mOrum i to ord; altså: enn øri jarl fdrad

endr meiri lirar fOr at mørum geirs glavmi; herr kendi

GOndlar déms (ingen yngre jarl g^jorde fordum en ærefuldere

rejse til herlig kamp; hæren tik valkyrje-dommen [kampen]

at føle). Denne sidste opfattelse forekommer mig dog

at stå betydelig tilbage tor den første, ti! trods for at

rettelsen ara til øri kunde synes tiltalende. Det er navnlig

ordet yngre, der gør et så fremmed indtryk, ti hvad skal

det betyde her i sammenhængen? Desuden er det temmelig

højttravende at hæve dette Håkons kamptog på alle tid-
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ligeres bekostning. Mere logisk synes det mig derfor at

være, at sammenligne dette tog med Håkons egne tidligere,

og jeg må således holde mig til SvbEg.s første fortolkning.

Den har én rettelse mindre, og rettelser bør undgås, hvor

de ikke er absolut nødvendige. Desuden kan jeg ikke se,

at der i den er noget som helst, der strider imod skjalde-

poesiens regler. Omskrivningen dra-hermarr =^ herskip er

aldeles af samme art som Sturla's hridar-herskid og således

på ingen måde betænkeligheder underkastet, kendr, part. perf.

af at kenna, konstrueres ganske rigtig med gen., jfr. leyfdar

kendr i Liknarbraut 5. — Jeg har således ingen som helst

betænkeligheder ved at godkende denne forklaring af SvbEg.

og altså skrive:

enn g^ndlar-doms kennde jarl forat endr meire tirar-

f^r åra-herm^rom at geirs glaume.

Den sidste halvdel opfattes af SvbEg. således: undz

(dette i Fms. rettet til auds og stillet efter fuss) på er

meidr wyrar fuss hraud vikivga skeiåar gjdldvm hjnidr d

haudri Mæra (i Fms. stilles tilsidst: hjaldr-gjdlduw med et

at foran i klammer); en ck ram pat (ShI. XI 123, Fms.

XII 239; Lex. poet.). Sin rettelse af undz i Fms. har

han senere og, med rette opgivet. Hans øvrige rettelser

er: for w^<7?/ (el. win' 288), der intet ord er, mijrar^ hvilket

palæogratisk kan forsvares; for fus fuss, der skal være gen.

af det velbekendte ord fiirr (ild); wæti har han rettet til

Mæra, en i al fald, hvad det næst sidste bogstav angår,

ganske tiltalende rettelse, og til slutning: rnordr til meiår^

hvilket er rigtigt nok; man mærke sig denne fejl, o for e,

der meget ofte kan komme til at ligne hint eller dog

snarest et ø, og r for i! Man kan endvidere heraf, som

for resten af så meget andet, se, at afskriveren af 510
ikke har været nogen synderlig betænksom mand, og at

fejlen skyldes en fejllæsning af originalen ved en me-

kanisk afskrivning. SvbEg.s latinske oversættelse lyder:

»quam cum princeps ille, auri munificentissimus
, celoce*
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piratarum in soiiora pugna vastavit, in regione Mærensium;

id viris palam facio«, d. v. s.: 1) unz tager han i betydn.

en (efter komparativen meiri); 2) myrar fiirr, sumpild,

guld; 3) gji^ldum skal være = gjollum, dat. af gjalli\ gjal-

dende; 4) hjaldr skal være dat. for den eneste rigtige form:

hjaldri, og til dette gj. hj. skal der underforstås et at. —
Det kan ikke benægtes, at ordforbindelsen selv i det hele

taget er sprogrigtig. Alligevel tør man ikke gå ind på

SvbEg.s fortolkning. 1) kan uriz aldrig betyde end (quam),

og hvis et end fordres her, må unz rettes til en, hvilket

unægtelig er en stærk rettelse, da et unz, endogså skrevet

undz, kunde gøre indtryk af at svare til endr i første halv-

del, skønt intet andet exempel, så vidt jeg ved, kendes på
en sådan forbindelse; men: »Jarlen gjorde intet større

hæderstog fordum (= tidligere), indtil han« osv. er

i virkeligheden ikke sprogstridigt, og som følge deraf vilde

der heller ingen gyldig grund være til at forandre noget. Men

her kommer der en anden ting i betragtning. På dette

unz følger der et pa er (rigt. pas), som, h\\s> unz er rig-

tigt, er fuldstændig overflødigt. At ændre det til pats

forbedrer ikke sagen. Jeg kan af denne grund ikke se

rettere, end at vi er nødte til at forandre tmz til en, en ret-

telse, som, når man ser hen til håndskriftets andre mange og

store forvanskninger, vel lader sig forsvare. 2) er myrar fiirr

næppe en kending, som Tindr kan have brugt. I kenninger

er myrr, en sump, om jeg så må sige, et efterklassisk ord,

og, hvad her er af størst vigtighed, forekommer hos de

ældre skjalde aldrig som ensbetydende med vand. Man

har, og med fuld føje, i mijrr sét en forholdsvis kpmpakt

masse, og, ganske naturlig, forbundet dermed tanken om

noget råddent og stinkende (jfr. : »leiddo l)å mey, i myre
fiila«

, Go5r. kv. III, 11, Bugge). Et sådant ord kunde

derfor umulig, ikke engang i betydningen land, bruges i den

gamle gode skjaldepoesi. Først hos senere digtere fore-

kommer en kenning som Fåfnis myrr, guld, hvor myrr, vel
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at mærke, ikke betegner vand, men land. Det må således

være hævet over al tvivl, at en skjald af Tindr's rang ikke

har kunnet sammenligne den strålende ild med en

rådden sump og aldeles ikke har kendt myrr i betyd-

ningen vand. Hos de senere digtere og vore dages ^rimna-

skåld' bruges derimod wyrr (myri) ganske som vand i

almindelighed, på grund af den vandsamling, som altid er

forbundet med begrebet sump. 3) kan gjGldutn = gjollum

ikke være rigtigt. 4) kan hjaldr ikke være dativ af hjaldr;

den hedder hjaldri. Af alt det anførte følger, at vi må søge

en anden forklaring
—

og andre rettelser. Jeg havde først

tænkt mig, at wæti kunde være rigtigt, og jeg konstruerede:

fiiss å vnæti, hvor wæti skulde betyde ^fortræffelige egen-

skaber', en betydning, som dog næppe ellers lader sig på-

vise. Jeg opgav derfor denne tanke, så meget hellere, som

den ikke godt kunde forliges med de andre ord uden temme-

lig store rettelser, og kom da til det resultat, at SvbEg.s
rettelse Mæv burde tages til følge, dog således at endelsen i

ikke med ham ændredes til a. Jeg tror, at dette er rig-

tigt, så meget hellere, som man netop her væntede et steds-

navn for at betegne det sted, hvorhen jarlen begav sig

(o: for osv.). Det første ord i linjen må have begyndt

med ni, og det er rimeligt, at der har stået en genetiv på
-ar (jfr. nun'). Jeg formoder, at ordet er: mæråar, o: mærdar-

fiiss, gloriæ cupidus. Dernæst kan jeg i gjoldmn ikke se

andet end dat. pi. af gjald, men hvorledes kan dette ord

passe i sammenhængen? I kenninger for poesi forekommer

ordet, f. ex. i Eyvinds :

mec^an gyllings

gjoldom yppek.

»Betalingen for jætten (Gylling)« er digterdrikken, poesien,

kvadet. Jeg antager, at her hos Tindr foreligger en sådan

kenning, der ypperlig vilde slutte sig til: ek ræse pat

[Med ordet ek ræse har SvbEg. meget træffende jævn-
ført: .V« flytr er ropsir , SnE. I 624]. Uden ændring lader



BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF TINDR HALLKELSSONS VERS. 337

dog kenningen sig ikke bringe til veje; men det er så hel-

digt, at der i verset er et ord, der er Jedigt', der umulig

kan henhøre til hovedsætningen, nemlig ordet haudri; heri

må vi søge et jættenavn. I navneremserne i Snorres Edda

tinder vi nu et jættenavn, der, hvad bogstaverne angår, ikke

fjærner sig så overmåde langt fra haudri, nemlig: hrauånir

(SnE. I 549). Indsættes dette, kan det hele let konstrueres

således :

en l)ås mærdar-fiiss hjaldrs (således og ikke hjaldr

må der vel skrives) meidr hrau5 vikinga skei5ar å

Mære. en ek ræse t)at hrau5nes gjpldom.

VI.

Den første halvdel har SvbEg. i Fms. XII, 239 op-

fattet således : par er glaumr GOndlar borda naumu 6x (= 6x),

gjOrdust Oli lOnd audi grimms Dana eyåis at brandi (= at bdli).

Derimod hedder det i ShI. XI, 124 således: Oli lOnd audi

griwms gjoråusi at eyåast brandi Dana, par er glaumr GOndlar

borda naumu 6x. I Lex. poet. har han, som det synes,

(se f. ex. ey5ir) holdt sig til den første opfattelse. I ShI.

udelades at i 2. linje efter par: »ut tam ad metrum quain

ad sensum superfluam (voculam)«; m. h. t. audi grimms

bemærkes: »h. 1. adjectivum pro substantivo, liberali viro,

o: Hakone dynasta«; eydiz har han ændret til infin. eydaz.

Derimod har han i Fms. opfattet at efter par som en præpos.

styrende brandi. Jeg kan nu ikke se rettere, end at SvbEg.s
første fortolkning må, enkelte punkter undtagne, foretrækkes.

Audi grimms eller et lignende adjectivum bruges sjælden alene

uden tilføjet substantivum. Eydis er her uden tvivl rigtigt

og danner i forbindelse med Dana en fortrinlig omskrivning

for Håkon jarl. M. h. t. øxekenningen har jeg intet at

bemærke, da nauma synes at være et trollkonuheiti, skønt

det ikke findes i remserne; men dér findes heller ikke et

så almindeligt skjaldarheiti som r(^nd. Som afgørende bevis
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kan stedet i Gretla s. 154: flugstrauwr i sal naumu betragtes.

Derimod tilfredsstiller hverken: 611 lond . . . gerdust at eydast

i betydningen: »in eo erant ut vastarentur, vel periculum

tuit, ne vastarentur«, ti efter den almindelige sprogbrug af

gera med inlin. skulde sætningen simpelthen betyde: »alle

lande ødelagdes«
— eller, og endnu mindre: oli lond . . .

gerdust at brandt (= bdli); »hele landet blev til bål« er et

højst unaturligt udtryk. Idet jeg nu med SvbEg. udelader

at i 2. linje, som ikke på nogen rimelig måde kan forklares,

og med ham forstår eyåiz som gen. af eydir^ opfatter jeg

giorduzt ikke som impf. af at gera, men som fejlskrevet for

gerånzt af at geråa, hvortil jeg henfører dat. brandt, beteg-

nende det, hvormed hele landet blev omgærdet, skibenes

bugspryd. Med denne tanke kan jævnføres udtryk som:

læser leiåangrs vise
\ l(^nd herskipa bn^ndom (|)j6561fr, Hkr. 592),

og: gramr sås g er 6 er grund . . . langskipa sti^fnorn, osv.

(Hkr. 602). Det at, der står foran eyåes, må nødvendigvis

være forvansket og rimeligvis for of, en fejl, der oftere

forekommer. Brande står kollektivt, og hele udtrykket passer

godt på Håkons og Eriks omfattende forberedelser efter at

budskabet om Jomsvikingernes tog havde nået dem, ja, end-

også en anden skjald, porSr Kolbeinsson, har om de samme

forberedelser i sin drapa om Erik brugt et meget lig-

uende udtryk:

l>ås olitell litan

oddher5er fat gerSa,

myrg vas lind fyr lande,

l^nd sins f^5or random.

(Hkr. 154-5).
— Jeg tror således, at vor visuhelmingr må

opfattes på følgende måde:

par es 9II l^nd au5e grimms dana-ey5es of ger^osk

brande, 6x gondlar-bor5a-naumu-glaumr.

Om den sidste halvdels redaktion og opfattelse kan der

næppe være nogen tvivl. De fejl, texten lider af, har SvbEg.
rettet på en heldig måde: hæg' til heggr; han har strøget
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ber efter hræ som en åbenbar dittograti, rettet birlingum

til hirtinga, senar til (sevar =) sævar, samt skrevet som ét

ord: vedreggjunduw) veggurs har han ikke havt i sin afskrift,

men det rigtige veggs. Han har endvidere rettet nidz til

nidr og i Fms. og Lex. poet. (hoggva) rettet um pat til

i grås. Alle disse rettelser er lige så nødvendige som de

er rigtige, undtagen den allersidste. Den lader sig næppe

palæograiisk forsvare. Desuden er et udtryk som: at høggva

skegge nidr tilstrækkeligt til at betegne det samme som:

at h. sk. i grås. Jeg tror derfor, at det under alle om-

stændigheder vil være rigtigst at holde på ^im pat; det har

vel også været SvbEg.s endelige mening (jfr. ShI. XI, 125).

Derimod tør jeg ikke gå ind på hans forklaring af disse

2 ord: »um pat, h. 1. valet, antequam id fieret (ut Nor-

vegia incursu piratarum vastaretur) «
,

dels fordi den står

i den nøjeste forbindelse med hans mindre heldige fortolk-

ning af første del, dels fordi det er et stort spørsmål,

om um pat her kan betyde det som SvbEg. vil. Um kan

næppe opfattes anderledes end kausalt, = på grund af,

men af hvad? Til hvad refererer det sig? I den første

halvdel tindes intet, det kunde begrunde. Sagen er den, at

vi her har 2 opr. forskellige vershalvdele slåede sammen til

et helt vers. At den slags fejl ofte forekommer ved enhver,

der har havt lejlighed til at sammenligne versene f. ex. i

Heimskringla, Flateyjarbok, Morkinskinna, Fagrskinna osv.

med hverandre. Der tindes ofte ikke blot 2 forskellige

halvdele sammenføjede til ét, men også forskellige stumper

og linjer sammenblandede. t)6rarin's Glælognskvi5a afgiver

et exempel herpå Det antageligste bliver, at um (eller

rett. of) pat i vor vershalvdel refererer sig til en første

halvdel, hvis indhold har været det, at Jomsvikingerne har

havt den dumdristighed at angribe Håkon i hans eget rige,

»hvorfor straffen heller ikke er udebleven«. M. h. t. ordet

vigg i betydningen skib har prof. K. Gislason i Njåla H, 400

(jfr. s. 395 note ^^) ytret en tvivl. I begyndelsen nærede
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jeg Også en sådan, men da der blandt skipaheiti i remserne

lindes et vigg , rimeligvis et hunkønsord (?), synes en tvivl

her at være overflødig. I prosa kan halvdelen gengives

således:

heggr hr^s^var-birtinga hefr kent viggjar-veggs-ve5r-

eggjundom høggva skegge niQr of pat.

VIL

Den første halvdel lyder hos SvbEg. således : 1) i Fms.

XII, 239 og tildels i Lex. poet. {oddr og sedja): pars

ofpiny odda gingu mrnan, saddi jarl hanga val, hijrgis nafni

vann hafna hungri, 2) i Shl. XI, 125-6 og tildels i Lex.

poet. (bijrgir): pars of ping gengu saman, saddi jarl, nafni

hrafna byrgis, odda, vann hungri hanga vals = »ubi acies

congrediebantur, dynasta, corvorum saturatori cognominis,

enses satiavit et famem alitum compescuit«. Allerede det

første blik på bægge opfattelser siger os, hvor langt den

sidste med den knudrede ordforbindelse og »oddemættelse«

står tilbage for den første, der ikke blot sammenfatter odda

ofping, der ej kan adskilles, men også giver et langt natur-

ligere objekt for saddi. Bægge beror de på gisninger, som

nu bør undersøges. De 2 første linjer er sikre nok og uden

fejl. At ofping med SvbEg. bør skrives i ét ord viser

den omstændighed, at vokalen i of er h9fo5stafr. Det

første og det sidste ord i de 2 følgende linjer synes også

at være sikre: van (d. e. vann) . . . hungri og hrafna

(SvbEg. s rettelse for hranna) . . . nafni. De mellem-

liggende ord er forvanskede: 1) hugda valt og 2) bijrges.

Det første har SvbEg. rettet til hanga vals, der er en for-

træflfelig og, som det synes, uangribelig rettelse, hanga er

så godt som givet ved rimet og bistaven; vallt peger tydelig

tilbage til vals. hyrgis, mener SvbEg., kommer af hijrgir,

som han dog ikke rigtig ved at forklare. I Fms. er det

nemlig = hrafn, jfr. Shl. XI, 126. I Lex. poet. er det
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^> subsi. verb. , (a byrgja necessaria subministrare) , qui victum

præbet', hrafna byrgir, saturator corvorum
, pugnator ,

nafni

hrafna byrgis, cognominis bellatori (o: Eiriko blodaxæ), de

Eiriko Hakonidan. Rigtignok kan jeg ikke sé, hvorfor det

netop skal være Erik, der her er ment; var alt i orden,

vilde det dog være højst påfaldende, om Tindr direkte roste

Erik i et kvad om faderen. Håkon kunde desuden med

fuld føje kaldes nafni hrafna byrgis lige så godt som Erik.

Men byrgir er et ord, der 1) ellers aldrig forekommer, og

som, hvis det skal betyde forsyneren, 2) dog ikke kan

udledes af verbet byrgja, der i oldsproget, så vidt mig

bekendt, kun betyder »at lukke, indeslutte«. Aå byrgja i

betydningen at forsyne er mig derimod fra det islandske

hverdagssprog vel bekendt, men det synes at være en yngre

dannelse af st. burg- i bjarga og kan således ikke komme

her i betragtning. Så længe man altså ikke finder ordet

byrgir som navn på en ørn eller en ravn eller en ulv,

må vi antage, at ordet på dette sted er forvansket. Heller

ikke kan jeg på nogen måde få gen. af byrgir, en brønd

(jfr. SnE. I, 56), eller af byrgi, en borg, en skanse, til at

passe. Det allersimpleste bliver her for byrgis at indsætte

et tostavelsesnavn på en fyrste, et navn, der, hvad bog-

staverne angår, ikke ligger alt for langt borte fra hint. Der

er ord nok at vælge imellem, som hilmir osv.
,
men fylkir

forekommer mig at være det nærmeste. Fylkis nafni, en

konges navne, ligemand, er her Håkon jarl. Den ingenlunde

ringe ros for én, der aldrig blev mere end en jarl, rigtignok

en omtrent enevældig jarl, dog at blive kaldt en konges

ligemand, synes her i denne sammenhæng at virke fortræffe-

lig. Jeg konstruerer nu herefter således:

Jarl sadde hrafna, J)ars odda-of^iing gingo saman.

fylkes nafne vann hungre hangavals.

Den sidste halvdel lyder hos SvbEg. således: misiar

mOrum vard gott til vista, at håda mordskyja hriå, vid sidu

markar heidins doms, hvor mOrum er en rettelse af monnuw;
Aarb. f. nord. Oldk, og Hist. 1886, 23
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men den kan ej være rigtig, da sidste fod i verslinjen

ikke kan være vj^x; han har endvidere skrevet skijja for

skyjar, der ingen ting er; hrid er en fortrinlig rettelse

af det monstrøse Olld; h fordres som hovedstav, i5 som

rimstavelse. (Når et så simpelt ord som hrid i den grad

kunde forvanskes, øjensynlig ved en fejlagtig bogstavlæsning,

er det lige så sandsynligt, at f. ex. fy/kis kunde forvanskes

til
htjrgis). Til slutning har SvbEg. skrevet vid for van, en

rettelse, hvis rigtighed kan være tvivlsom. Hvad de 3 ken-

ninger angår, kan mordskyja hrid være rigtig, rnistar marr

er derimod absolut urigtig, ti mist skal her have en betyd-

ning, der aldrig ellers forekommer og nærmest må betegnes

som umulig, ni. troldkvinde; for det andet er mOrvm

metrisk urigtigt, som ovenfor bemærket. Den 3. kenning
m6rk heidins dams kan jeg ikke nægte rigtigheden af, til

trods for dens usædvanlighed. M^rk betyder jo et land; det

hedenske Norge, det land, som netop under den fanatiske

hedning Håkons regering, i modsætning til Danmark, var

den gamle asatros, hedendommens bolværk, kunde skjalden

her have kaldt således. At ordet heidinn i betydningen

hedensk o: troende på de gamle guder, ikke er opstået

i Norge i 995 eller på Island i året 1000 er hævet over al

tvivl. Nordmændene kendte så meget til kristendommen i

England, Frankrig, Danmark, ja, de havde endogså sporet

den i Norge (Håkon den gode), at benævnelserne for de

to modsætninger vistnok temmelig tidlig nødvendig måtte

dannes. Der er i vore gamle sagaer opbevarede så mange

fortællinger om kristendommens og hedendommens bryde-

kamp i det 10. århundrede, om folk, der begyndte at falde

fra, tro på deres egen »magt og styrke«, og som ved

den første den bedste lejlighed omvendte sig ligefræm til

Hvidekrist, at man deraf må slutte, at der i hine tider

ikke kunde undværes en verbal adskillelse. Hedningerne
har rimeligvis givet sig selv ære snavnet: heidinn; således

siger HallfrøSr: lom i hei9num démi (Fms. H, 53). Jeg
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behøver ikke her fyldigere at udvikle dette, men kan hen-

vise til Munchs Norske Historie I 2, 268-83, Sars': Ud-

sigt over den norske Historie f. ex. I, 247-72 og fræmfor

alt til Maurers: Die Bekehrung des norwegischen Stammes.

Så meget synes mig klart, at Tindr kan med flid have

valgt en sådan benævnelse for Norge for tillige derved at

betegne Håkon jarl som den gamle ægte tros forkæmper og

fortjænstfulde opretholder; jfr. fortællingen hos Snorre 01.

Tr. kap. 16. 28. Jeg tør derfor på ingen måde rokke ved

SvbEg.s opfattelse af denne kenning, så meget mindre som

den synes at passe ganske fortrinlig, og da der tillige næppe
kan være tale om her at ville rette noget på en lemfældig

måde. Derimod er der til andre punkter i SvbEg.s for-

tolkning at bemærke følgende. For det første er da mdrum

umuligt. Da der her åbenbart er tale om dyr, der får

rigelig føde, synes analogien fra den 1. halvdel at tale for

en rovfugl; der må endvidere søges et ord, der rimer

enten på mord eller skyja, og som begynder med m. Der

kan næppe være tvivl om, at dette ord er mdv-; der bør

skrives mave, hvilket, palæografisk betragtet, passer ret godt

og som let kunde blive læst som wm. Rimet bliver således

skyfjj: mdfvj. En v- stamme rimet på en j- stamme fore-

kommer ikke sjælden; af lignende beskaffenhed er også

Egils vers: komenn ewk å jo ivo. Jfr. K. Gislason: Om
helrim s. 57. Mistar (kampens) mår bliver en ravn. Til

slutning skal jeg bemærke, at SvbEg.s rettelse af van til

vid næppe træffer det rigtige, da man hellere sagde ftjr sidu

{landi o. lign.) end vid sidu osv. Da nu fyr lettere blev

forvansket til van
(, aw) end vid, skrevet v, turde det være

rettest her at indsætte fyr. Denne visuhelmingr kan nu

opfattes således:

mistar mave var9 gott til vista fyr siåo markar hei5-

ens doms at hå5a mor9sk}jahri6 (eller bør /V/r
— doms

med SvbEg. sættes efter hvidt).

23*
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VIII.

Det vers, vi nu kommer til, er et af de allervanske-

ligste, og jeg må på forhånd erklære, at jeg næppe kan

komme til et rigtig tiltalende resultat, tilmed da der er

tvivl om ,
hvilken tanke man skal søge i nogle af sætning-

erne. Hvad jeg har at forebringe, bliver således nærmest

en kritik af SvbEg.s opfattelse, som i Fms. XII, 240 er

følgende : Medan Old viII bygyja yggs kvedju, wuna aldir

pat, er Håkonar æfi veitti gOglum glæ gnogt fjat; i ShI. XI,

127 : Old vill pat, medan aldir menn byggja yngs kvedju, er

æfi Håkonar veitti gOglnm glaum gnégt pat. For vill er han

dog tilbøjelig til at skrive veit eller man; yngs ændrer han

med rette til yggs; kvedju har han opfattet som acc. af et —
ellers aldrig forekommende — kvedja, hunk.-ord til kvedi, der

dog kun forekommer i sammensætninger. Måske, siger han,

burde menn og kvedju rettes, det første til man (puella,

amasia, styret Sif yggs) og det sidste »v. c. in hridarv. End-

videre antager han, fordi glaum »metro adversatur«, at glaum

måske er opstået ved fejllæsning af glæ -^
gli), fryd, glæde.

Konstruktionen bliver altså denne: Old veit (el. man) pat,

medan aldir byggja yggs man, er æfi Håkonar veitti hridar

gOglum glæ (=^ gly) gnégt pat. Denne opfattelse kommer

uden tvivl det rigtige nærmere. Kvedja i den betydning,

det her skal have, er aldeles uhørt; desuden er det klart,

at da aldir står ved siden af o/c?, skal det opfattes

som plur. af 9/c?, hvorved menn bliver aldeles overflødigt;

det er vistnok rigtig rettet af SvbEg. Endvidere kan gagl

for sig alene ikke betyde en ravn el. lign., og det har

SvbEg. godt vidst: »quod absolute poni pro ave carnivora,

insolens est«. Derimod synes han mærkeligt nok ikke at

have lagt mærke til, at gnogt for rimets skyld må skrives

gnétt^ hvorved det bliver et subst.
;
konstruktionen må selv-

følgelig paa grund deraf blive en anden. Der står endvidere

pess i hdskr. og ikke ^at efter gnogt. SvbEg.s rettelse af
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(jlaum til gl^, der her må være = glæ, hvis det skal være

ensbetydende med gly, glæde, dømmer sig selv; glæ kan

nemlig ikke danne helrim med ævi. Jeg må derfor rette

SvbEg.s glæ til glæ (gl^i) , idet jeg opfatter dette som st.

i subst. gl^r, sø, hav (egl. den gennemsigtige, klare; jfr.

hiirnngl^va; at kasta å glé osv.). Hvad der har stået

i steden for kvedjv, er ikke let at sige; helst må der søges et

navn på en ulv, rovfugl eller et ådsel, hvis sø er blod,

hvis gagl er ådselfuglen, ravnen. Af alle de ord, der her

kommer i betragtning, forekommer det mig, at hræfa (hræva,

hreva, som det også kunde skrives), er det, der ligger nær-

mest, og dog kan det siges at være temmelig uligt kvedju;

men når man husker, at dette kunde skrives kdiu, og hint

f)Ua, kan man til nød tænke sig, at fejlen efterhånden er

opstået. Man kunde også tænke på herdis (et sværds navn)

eller skerdis (det samme; således at s var faldet bort efter

fyggjs); men dette er den rene gætnings område. Vi må
vistnok opgive at finde det oprindelige. Men holder man

sig til det her fræmsatte, og der kan kun være tvivl om

dette ene ord, så har pat intet ord, det kan høre til, og

må rettes, rimeligvis til pd, acc, hørende til ævi; »en sådan

alder«, som det nemlig er blevet beskrevet i et foranstående

(nu tabt) vers. Jeg tillader mig nu, i alt fald foreløbig, at

foreslå følgende konstruktion:

|)å æve håkonar, {)ess es veitte hr§va (?, eller herdes?)

gl§-g9glum gnott, veit ^Id, me5an alder byggja

yggs man.

Er den 1. halvdel vanskelig, er den sidste dog endnu

værre. Hvad der synes at være sikkert, er anden (6.) linje:

bond at vildu landi, og den 4. (8.) letr, hverjum gram betra

(for betri SvbEg.); endvidere enkelte ord, som det ene

hijkk, samt bjda. SvbEg. skriver denne halvdel således:

Hykk lå reidi If/da hverjum gram betra; pvi (hykk sål.

Fms.) (Jiann) lælr beita hykk (udeladt i Ems.) bitrum brand

at vildu landi. Oversættelsen i ShI. er denne: »Classium
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ductorem quovis principe præstantiorem duco; nam deterret

alios, quominus enses acutos dilectæ terræ inferant«, d. v. s.

lar eide lyda opfattes som låreidi lyda: »est circumscriptio

bellatoris (h. 1. Hakonis dynastæ), sic, ut puto, resolvenda:

lyda id. qu. hlyåa ... pluteus, locus tectus (dan. Lude);

lår lyda, pluteus, pluteus v. tectum marinum, navis, reidir

lålyda ... qui naves, classem instruit et adornat«. Hertil

skal jeg strax gøre den bemærkning, at da Tindr ikke

kunde sige og digte lyda for hlyåa, er SvbEg.s opfattelse

dermed falden; desuden måtte der, hvis her var tale om

subst. lårr (et slags kurv), stå Idrreiéi, da r i Idrr

er tematisk. SvbEg. skriver lætr, som, da det andet rim

er betra, ikke kan være rigtigt, htjkk i 1. 1. opfatter han

i ShI. som hOgg og forbinder det med det følgende bitrum;

i Fms. har han ment, at dette ikke var nødvendigt. To gange

hykk (= hygg ek) i en og samme vershalvdel er utænkeligt

hos en så gammel og, hvad formen angår, så omhyggelig

skjald som Tindr. Det ene må derfor være forvansket.

Hvad et h(^ggbitr angår, forekommer det ingen sinde og

synes heller ikke at være et naturligt adj.; sværdet kaldes

egghvast haråeggjat skarpeggjat osv.
, og kunde kaldes f. ex.

eggbitrl, som dog ikke synes at forekomme. Men skarp ved

(el. i) hug er mere end påfaldende; et sværd kan man altid

hugge med, men derfor behøver det ikke at være skarpt.

Var der desuden tale om et med bitrum, sammensat adj.,

kunde b i dette næppe være den ene bistav. Jeg må
således antage, at hykk på dette sted er = hygg ek.

Endvidere hedder dat. af brandr ikke brand men brandi, som,

hvis der overhovedet fordredes dat., måtte indsættes; -2

kunde sløjfes i udtalen foran den følgende vokal. Desuden er

brand selv en konjektur for baund, der gør indtryk af at

være rigtigt, at skal i Fms. betyde / (i landet); opfattel-

sen i ShI. (oversættelsen) kan jeg ikke forstå. Endelig er

vildu taget som dat. af adj. vildr
, kjær, hvilket dog her

gør et temmelig sødladent indtryk, noget Tindrs vers ellers
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er fri for. Jeg kan derfor ikke se rettere, end at SvbEg.s

fortolkning i så godt som alle punkter må opgives. Om
der kan bringes nogen klarhed over vershalvdelen, således

at man kan få indtryk af, at den er blevet nogenlunde

restaureret, tvivler jeg meget på. Dog skal jeg ikke til-

bageholde, hvad der i så henseende er faldet mig ind.

Vi har da her to ord, der hvert for sig synes at be-

gynde en sætning eller en del af en sådan og svare til

hinanden: pvi . . . at. Det forekommer mig ret sandsynlige,

at vi har her at gøre med én sætning, hvis første del be-

grunder Qvi) noget, som den sidste del (nt) indeholder -I- en

mindre, selvstændig sætning. Jeg tvivler ikke på at baund

=
b(^nd (guderne) er rigtigt, vildu kan enten være 3. pers.

plur. imp. ind., eller perf. inf. Endvidere antager jeg, at

ordene hverjum gram betra (således for betri SvbEg.) er

oprindelige, pvl hykk . . . hverjum gram betra, at b(^nd

vildu . . . »Af den grund tror jeg, at (fyrsten, Håkon) er

bedre end enhver anden konge, fordi guderne vilde (o: be-

skytte ham eller hans land eller lignende)«, forekommer mig
at indeholde en ret god mening, og herved er der intet ændret

(uden betri). Nu mangler der øjensynlig obj. iovhykk, og dette

ser jeg i acc. -formen lareide, som for sig ikke er en kenning.

Da jeg ovenfor har vist, at det foranstående ord hyck rimelig-

vis er galt, kunde man deri se det, der mangler i denne

fyrstekenning. Den læmpeligste ændring vilde være at rette

ordet til hyrs, så fik man hyrs'lå-reiåir ,
d. v. s. Id-hyrs^

reiåir, bølgeildens udreder (jfr. : sédu hverr annarr konungr

reiSip mOnnum slikt fé, Steinn Herdisarson Fms. VI 447).

Man kunde også ta^nke sig, at lå burde være læ, og at der

i hykk skjulte sig en benævnelse på hjælm eller skjold eller

brynje, hvis svig, skade var sværdet eller øxen, dets svinger

Håkon jarl; en sådan kenning vilde unægtelig passe bedre

på dette sted. Men jeg har ikke kunnet finde noget, hvortil

hyck så kunde rettes. Ti et heggs læ f. ex. vilde snarest

være ild. Nu er der tilbage; bitrum beita . . . landi . . .
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lyda . . . letr. Disse ord er jeg i stor forlegenhed med, >navn-

lig med det sidste, der næppe kan være andet end 3. pers.

sing. præs. ind. af at lelja; en rettelse synes umulig. Her

er der at mærke, at den 1. linje synes at være én stavelse

for kort, og at det bør læses pvi 'ykk; muligvis er så et

hji^r el. lignende oversprunget (ligesom f. ex. bles i v. 3).

Et fhannj letr lyda fat) beita bitrum hjdr er af dobbelt grund

uantageligt, 1) fordi udeladelsen af subj. eller copula her

er meget hård, og 2) navnlig fordi man snarere væntede

letra, fraråder ej, opægger, hvilket ikke passer til metrum,

medmindre lyda skulde betyde modstanderne, — ikke at

tale om, at landi da står isoleret. Ganske vist forekommer

vilja med dativ, men kun med personens dativ. Landi kunde

måske henføres til betra d: en der er bedre for landet,

end nogen anden konge. Men med alt dette kommer man

dog så at sige ingen vegne. Er måske Idreidir, for endnu

at antage en mulighed, subj. i letr?, og er meningen den, at

Håkon vænner mændene (lyda) af med at hærge eller angribe

hans land (at beita bitrum . . . osv.)? Eller kan det hele

konstrueres således: pvi hykk b^nd vildu (perf. inf.) lå-

hyrs^reiåi hverjum gram betra landi, at (hann) letr lyda (tjen-

derne) beita bitrum hjor?, men — hverken er konstruktionen

utvungen eller meningen synderlig heldig udtrykt.

IX.

Denne vershalvdel konstrueres af SvbEg. således : hroptr

hjaldrskyja linds hraud Dana skeidar, en um nådi nyjwn val;

par var leidangr fyrir landi. Her er der ingen ændring fore-

taget, og dog viser blot ét blik på ordfølgen, hvor lidet'

naturlig den er. linds, siger SvbEg., »accipio pro gen. syn-

copato, lindis a collectivo Undi, n., tiliæ: hjaldrskyja lindi,

tiliæ clypeorum, enses« (SvbEg. i ShI. XI, 128). I Lex.

poet. opfatter han dog linds som »gen. anomalus« a,t' lind f.

Men det forbedrer ikke sagen. Linds er næppe nogen tænkelig
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form hverken af lind f. eller lindi ntr. Ikke mindre unaturligt

er det at lade fyrsten (Håkon) være subj. i sætningen: en —
val, »novam stragem edidit«

,
når man med den sammen-

ligner sætninger som Odinn hlaut val (i Vellekla, Hkr. 146);

desuden kan at nå val slet ikke betyde »stragem edere«.

Der kan heller ingen tvivl være om, at ordene en hroptr

nådi nyjiim val danner én sætning for sig, »men Odin fik en

ny (-= endnu en gang en) val«. Som følge heraf bliver

det nødvendigt at foretage en iøvrigt meget ubetydelig ret-

telse, nemlig at rette linds til lundr. Så er, så vidt jeg

kan se, alt i orden:

hjaldrskyja-lundr hrau9 dana skei5ar, en hroptr nå9e

nyjom val fyr lande. l>ar (eller muligvis: pat?) vas

leiSangr.

X.

Den første halvdel ordner SvbEg. i ShI. XI, 129, Fms.

XII, 240 således: virdendr bruåar fangs å harda kendu

Biia, på er Vidris vedr-magnandi red ganga fyrir bord = »Con-

sortes certaminis maritimi, in Barbone constituti, agnovere

Buium, illum pugnæ concitorem, e navis ora in mare descen-

dentem«. Rettelser: fang til fangs, i udeladt, »quæ lectio

si retinetur, ordo est: på er vird. k. B., V. v. w., at ganga

f. b. å B. i brudar fang. I bægge tilfælde skal briidar op-

fattes som gen. af brudr ^'- »mare«, hvis fang, »lucta« , er

et søslag. Men foruden at denne kenning er i alle henseen-

der unaturlig (den skulde nærmest betyde kamp med søen),

er brudar som gen. af brudr selvfølgelig umuligt. Forresten

gendriver SvbEg. selv den sidste opfattelse meget rigtig.

magnanda retter han til -andi. Hvad kenningerne angår,

har jeg allerede gjort opmærksom på det unaturlige i et

brudar fang-, den anden er ulastelig. Hvad tanken i det

hele angår, kan det ikke nægtes, at det vilde være temmelig

magert, at lade hele indholdet dreje sig om, at man gen-
kendte Biii, idet han sprang over bord. Man vænter



350 BIDRAG TIL FORSTÅELSK AF TINOR HALLKELSSONS VERS.

noget andet og mere. En anden opfattelse ma her uden

tvivl gøres gældende. For det tørste må ./ (= /) med

SvbEg. sløjfes, navnlig fordi det strider mod metrmn;

1. fod bliver nemlig:
— — —

,
d. v. s. en umulighed.

Dette / er åbenbart indkommet ved en afskrivers reflexion.

Denne forbandt nemlig at ganga i hriiåar fang og fandt deri

en tiltalende tanke. I bemærkningerne til den sidstnævnte

opfattelse har SvbEg. med rette fræmhævet, at »neque vird-

endr absolute pro viris poni solet«. Vi må derfor i ordene

briidar fangs søge resten af kenningen; allerede dette gør

det sandsynligt, at fangs hos SvbEg. er det rigtige. Men

hvad kan hriiåar fang betyde? Det kunde betyde lige-

fræm det s. s. kvanfang, hvilket imidlertid slet ikke passer

på dette sted. Det kunde betyde en kvindes kappe,
hvilket heller ikke passer. Imidlertid er fang sikkert det

samme ord, som man har i SnE. TI, 494: »/flw^ (kyrtill)^^

og i Hamdes f(^ng (Hattat. 2). hruåar måtte så betyde

en valkyrje, hvad det ikke kan. Ordet må være for-

vansket; rimeligvis bør der i steden derfor stå en krigers

eller en søkonges eller en kamps navn. Jeg tror ikke, at

man her kan være i nogen tvivl om, at ordet er
b(^d, og at

der her må læses b^dvar fangs. Det er en meget ubetyde-

lig, men fuldt ud tilfredsstillende rettelse. At et briiåar,

navnlig ved indflydelse af det følgende ord fang, let kunde

opstå, er indlysende, og præpos. / beviser netop, at en sådan

indflydelse her har gjort sig gældende. En afskriver har

åbenbart fundet behag i tanken om, at Bui skulde over bord

i (bølge)brudens favn, men han bemærkede ikke, dels at

brudr alene ikke kan betegne Ran eller en af hendes døtre

(bølgerne), dels at der mangler det ord, der skulde høre

dertil, for at en fuldstændig bølgekenning kunde dannes.

Kenna betyder at lære (trans.), men er her omtr. det samme

som at tvinge; følgelig er magnanda i hdskr. rigtigt; det

danner en apposition til Biia (dat.). Denne appositions

betydning er den, at Biii måtte springe over bord tiltrods



BIDRAG TIL FOKSTAELSE AF TINDR HALLKELSSONS VERS. 351

for, at han var én, »der i høj grad forstærkede Odins storm«

o: var en udmærket kriger. Hermed bortfalder SvbEg.s

temmelig vovede rettelse réd for at. Hele halvdelen lader

sig gengive:

[)ås b^Qvar-fangs-virSendr å bar5a kendo biia, vi9res-

ve5r-magnanda, at ganga fyr bor9.

Den sidste halvdel er vanskeligere end den første; der

mangler nemlig en hel stavelse og dermed den 1. rim-

stavelse i 2. (6.) linje. Hvad det rent formelle angår, er

ellers alt i orden, når man herfra undtager den 3. (7.) linje,

hvor der står skerdur for skeidr (: breidu), således som SvbEg.

med rette har ændret ordet. Rigtignok skriver han skeidir

i sin ordning af ordene både i ShI. og Fms., men skeidr i

noten g i ShI.
, og det er åbenbart det rette. SvbEg. op-

fatter vershalvdelen således (se ShI. XI, 129, Fms. XII, 240) :

Herr sudnn gjOrdi mikinn hjOrva hljom at breidu valdi Hdkonar;

baugs Baldr, But rød skeidir. Efter hljom indsætter han rød,

der skal rime på (svnnan, der derfor rettes til) sudan. Man

lægge her mærke til den dobbelte fejl ved sudan : en jambe

sidst i linjen, tilligemed den her umulige overgang af nn

til 5, hvortil kommer, at rød skal være »formå antiquissima«

for raud af ryda (»alias rjoda et hrj6da<^) og rime på sud-,

hvilket ej behøver nogen gendrivelse, hljowr rettes til hljom,

og det antages, at slutnings-r'et er begyndelsesbogstavet til

det udfaldne ord, en meget skarpsindig bemærkning, baugs

baldr kan, siger SvbEg., opfattes som apposition til Bui,

men han foretrækker dog at opfatte disse ord, denne ken-

ning, som en »apostrophe ad lectores«. Det må anses for

almindelig anerkendt, at den slags henvendelser til »læserne«

(i denne forbindelse rettere: »tilhørerne«) aldeles ikke er

på deres plads og aldrig forekommer i en drapa. Var der

i det hele taget her en henvendelse til nogen, måtte det selv-

følgelig være til Håkon jarl. Det, som det her kommer mest

an på, er rettelsen af 2. (6.) linje, da det øvrige gør ind-

tryk af at være omtrent i orden. Vershalvdelen består
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åbenbart, hvad også SvbEg. antog, af 2 sætninger, men der

findes kun ét verbum. Det må således anses for givet, at

der i 2. linje er udfaldet et verbum. Når jeg foreløbig

bortser fra bauga . . . at hreidu baldr Håkonar valdi har vi

herr gerdi mikinn hjOrva hljom (jfr. SvbEg.) og skeidr . . .

sunnan tilbage. Her bliver det klart, at der må søges et

verbum, der som prædikat passer til skeidr og giver helrim

på sunn- , og kan der vel være nogen tvivl om dette verbum?

Det er runnu. Således får vi en linje som: hljom runnu

Bui sunnan
f

en form, hvis metriske beskaffenhed næppe er

rigtig. Der må derfor være en fejl endnu at rette, og

fejlen ser jeg i Bui. Efter at runnu helt var faldet bort

og hljom var blevet til hljomur (ikke hljomr), har en afskriver,

opdaget fejlen, og, fordi der var blevet talt om Biii i ver-

sets første halvdel og det foregående prosastykke, som

sædvanlig ubekymret om rimet ligefræm tilføjet bue for

stavelseantallets skyld. Dette forekommer mig at være

det allersandsynligste. En omstændighed, som ellers kunde

gælde som bevis, den nemlig at der allerede står et Bui

i den første halvdel, og at skjaldene ikke plejer at gentage

et ord i samme vers, tør jeg dog ikke påberåbe mig her, af

grunde, jeg strax skal komme til. Fjærnes nu Bici, mang-
ler der igen en stavelse, og jeg mener, at der endnu

er udfaldet et er efter hljom; måske er
^

over (hljo)m

netop resten heraf.
'

kunde godt blive til ^; netop i senere

håndskrifter findes er (verbum eller pronomen) skrevet på
denne måde; f. ex. pa =- pd er, hann ^ hann er. Således

vilde vi få: herr gerdi mikinn hj^rva hljom, er skeidr runnu

sunnan. Vi ser tillige, at en sådan kopula næppe kan

undværes på dette sted. Af resten hører ordene at breidu

valdi Håkonar upåtvivlelig sammen, men der kunde være

tvivl, til hvilken sætning de rettest må henføres. Vald har

SvbEg. taget i betydningen »regnum« , rige, og jeg har

intet derimod at indvende, selv om det som oftest betyder
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magten som sådan; et exempel fra skjaldeversene på betyd-

ningen rige turde savnes. Her kan ikke være tale om

nogen forandring, og dativ af hank.-ordet valdr passer slet

ikke. at har SvbEg. taget i betydn. »in« i. Jeg nærer

stor tvivl om, til hvilken sætning ordet rettest skal henføres,

da det synes at passe omtrent lige godt til dem bægge.

Dog foretrækker jeg, at lade det høre til den sidste, da

denne ellers er temmelig indholdsløs og ubestemt, hvor-

imod den første er i alle henseender fuldstændig; også

modsætningen mellem snnnan (o : fra Danmark) og at — valdi

(til Norge) anbefaler snarest det sidste, banga baldr synes

som nom. ingenlunde at kunne passe; en voc. er næppe
heller på sin plads. Derfor må der læses baldrs, og genitiven

henføres til sheidr. Med denne ringbalder menes selv-

følgelig Biii. Man huske på, at han var meget rig og

kaldtes derfor Gullbiii; således er denne kenning her

særdeles betegnende. Jeg antager, at denne vershalvdels

oprindelige form rimeligvis har været følgende, opløst i prosa :

herr ger9e mikenn hj^rva hljom, es skeiSr bauga-baldrs

runno sunnan at brei9o valde håkonar.

Med h. t. indholdet af denne visa er det klart, at dens

første halvdel omtaler Buis springen over bord, der skete

henimod slutningen af slaget. Men til dette svarer ingen-

lunde den sidste halvdels indhold; det vilde på dette

fortællingens og begivenhedernes standpunkt være menings-

løst, at omtale Biiis sejlads nordpå. Derimod passer

ordene ganske fortrinlig på begivenhederne før det berømte

slag, Jomsvikingernes færd langs kysten af Norge. De

skændte og brændte, hvor de kom fræm. Jfr. Hkr. 155:

fara svå nordr med landi ok allt herskildi . . . Geirmundr

segir, at par våru Jomsvikingar, ok hOfåu drepit marga wenn

ok vida rænt. Det samme fortælles vidtløftigere i Jomsv.

s. Fms. XI, 122 ff. Der kan således ikke være tvivl om,

at vi her står overfor to særskilte vershalvdele
,
der urigtig
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er bleven sammenføjede til et helt vers (ligesom vi så, at

tilfældet også var med vers VI), måske fordi de bægge

særlig handlede om Biii.

XI.

Den sidste vershalvdel har SvbEg. i ShI. XI, 130,

Fms. XII, 240 konstrueret: undr er preytt af pundi gulls.

Godmarr, fjarri hræum , kendt pann val, er gvmna samnadr

sendt. Her er pryit rettet til preytt, prindi til pund),

gulli til gulls (ifi. 288); safnadar skrives samnadr; godinn-

rettes til goém-, sendirif^. 288 til ^sendi,
— alt sammen ganske

fortræffelige rettelser. Kun er at beklage, at SvbEg. har

havt den urigtige læsemåde af for hdskr.s ef, hvilket gør

meget til sagen. SvbEg.s opfattelse er, navnlig med

hensyn til det absolute sendi, ikke ret tiltalende; dette skal

betyde: sendte o: til den, fjorden Godmar. Et sådant

udtryk forekommer vist aldrig i den gamle poesi. Hvorfor

skulde også jarlen (det er dog havets strøm, der fører

ligene med sig) sende valen bort og det just til Godmar?

Nej , det hele må opfattes lidt anderledes netop på grund

af, at ef her er det rigtige. Jeg slutter mig til alle SvbEg. s

rettelser. Kun ordet samnadr som nomen agentis, sam-

leren, kunde her betvivles, da det ellers aldrig synes at

forekomme, undtagen ét steds i sammensætningen hiré-

samnadr af Måriuflokkr (SnE. II, 500); man kunde allerede

heraf føle sig fristet til at rette ordet til samnandi, hvilket

er en meget ubetydelig ændring. Ser vi hen til linjens

beskaffenhed, opdager vi strax, at dette er det eneste

rigtige, da vi ellers har en linje på 5 stavelser. Det samme

er prof. K. Gfslason tilbøjelig til at foreslå, Njåla II, 111-12.

Det kan også bemærkes, at der i 288 står safnanda. Det

simpleste vilde nu være at opfatte det hele således: undr

er preytt, ef godmarr, fjarri gunma hræjum, kendi pann val,

er gulls samnandi sendi pundi. Men såfremt fjorden Godmar
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mærker noget til valen, ligene (o: derved at de er drevne

derhen), så er fjorden i grunden ikke længer fjærnt fra

dem; man væntede nemlig, at der stod, at G. var langt

borte fra valpladsen og dog mærkede noget til mande-

faldet. For det andet er kenna med acc. her påfaldende;

det betyder i så tilfælde at se, at genkende; men det

passer næppe her; man væntede tværtimod gen., at kenna

es, at mærke noget, få noget at føle. Jeg tror derfor, at

man ingen betænkeligheder behøver at have med endnu at

ændre hræjvm til hræja. Fejlen kunde meget let opstå,

netop fordi ordet står lige foran det dativstyrende fjarri.

Som følge heraf må vi sløjfe es i 2. linje. Fjarri står

absolut i betydningen langt borte, i det fjærne. Med

tjorden Godmar må her sikkert menes den nuværende Gul-

maren i Bahuslen (Godmarr å Bånriki). At ligene drev

derhen, måtte synes et vidunder, der viste, hvilket uhyre

mandefald der var sket. Som følge heraf antager jeg, at

denne visuhelmingr nærmest kan opfattes således;

undr es {jreytt, ef goSmarr, fjarri, kendi gumna hræja.

[)ann val sende golls samnande [)unde.

Versenes rækkefølge. Denne, deri det foregående

delvis er bleven oplyst, er ingen tvivl underkastet. I handler

om, at Håkon under kampen måtte kaste sin brynje; II om

Jomsvikingernes fræmtrængen førend de mødte jarlen; III om
det samme som I. Den sidste halvdel danner da også i

Hkr. en umiddelbar fortsættelse deraf. IV handler om

slaget, navnlig dets sidste del. V roser jarlen i alminde-

lighed for den vundne sejr. VI første del handler om

jarlens forberedelser, den sidste om det skete mande-

fald. VII handler om kampen i almindelighed. VIII inde-

holder jarlens ros i almindelighed og har uden tvivl tilhørt
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kvadets slutning. IX handler om, at fjendens skibe ryd-
dedes. X første del omhandler Biiis endeligt, men

den sidste del hans sejlads til Norge; XI om de langt

bort drevne lig, der beviser det umådelige mandefald. Heraf

fræmgår, at den rigtige rækkefølge af versene er følgende:

\ Jomsvikingernes fræmtrængen før slaget.

VP Håkons hævn over Jomsvikingerne for deres

voldsomme færd (?).

VP Håkon jarls forberedelser.

I

IH

X
IV

VH
IX
XI
V

VHI

Om kampen selv og forskellige enkeltheder i den osv.

roser Håkon for hans sejr i kampen.

I denne rækkefølge vil jeg nu give versene i den af

mig restituerede text, og dertil føje en oversættelse, der går

ud på at vise sætningernes logiske sammenhæng, samt ken-

ningernes poetiske betydning.

1. Gatat 6hr§Senn æSro

(oddgaldrs) ok sigvalde

(vitt hykk v^ttenjotar)

vi3rnåm bue (kvåmo),
å5r motr^Sols mætto

magnendr gyines vagna,

s^ng at sverSa finge

sarlå, [)rænzkom jarle.
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mikenn ger5e herr lij^rva
»

hljom, es runno sunnan

bauga skei9r at brei5o

baldrs håkonar valde.

kennt hefr heggr at høggva

hr§birtinga s^var

veSreggj^ndom viggjar

veggs ni5r of J)at skeggjom.

4. GerSosk, g^ndlar bor5a

glaumr 6x par es naumo,

au5e grimms of ey5es

9II land dana brande.

5. Var5a gims sem ger5e

ger5r bjuglima her5a,

gnyr 6x fj^lnes fiira,

farleg sæeng jarle,

[)ås hringfåom hanga

hrynserk vi5orr brynjo

(hru5osk riSmarar) r65a

(rastar) var5 at kasta.

6. Dreif at viSres ve5re

(varge) grimmo (margom)

(var5 au5fundet vir5e

valgagls) fjernes hagle,

j^ars i sundr å sande

sarla bles fyr jarle,

fess hefr seggja sesse,

serk hringofenn, merke.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. 24
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7.
*

*
*

pis fyr bor9 å barSa

b^Svar fangs at ganga,

ve9rmagnanda vi5res,

vir5endr biia kendo.

8. Vann å ven5a sinne

veråbjoSr hugens ferSar

(beit solgagarr seilar)

sver9seggja spor (legge),

a5r hj^rmeiSer hrjoba

(hétteng vas ^at) m^tte
lei5ar langra skei5a

(lids) halfan tøg J3ri5ja.

9. Sadde jarl, [jars odda

of[)ing saman gingo,

(vann hanga vals hungre)
hrafna (fylkes nafne).

mor5skvja var5 mave

mi star gott til vista

hei5ens doms at hå5a

hri5 fyr markar si(^o.

10. Hrau5, en hroptr of nå5e,

hjaldrskyja, val nyjom,

\)SiY vas, lundr fyr lande,

leiåangr, dana skeiSar.

11. Undr es freytt, ef ([)unde

t)ann) kende (val sende

golls samnande) gumna

goSmarr hréva fjarre.
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12. Forat jarl enn ara

endr herm^rom kende

g^ndlar doms at glaume

geirs tirar f^r raeire,

en |3as hraud (en hrau5nes)

hjaldrs (r^sek J)at gjaldom)

m§r5ar fiiss å mære

mei5r vikinga skei5ar.

13. på veit ^Id me9an alder

yggs, hr^va, man byggja,

gnott [less's g^glom veitte

gl§, håkonar §ve.

•) Pvi hykk bitrom ...(?) beita

band at vildo lande

hyrs lårei9e ly5a

letr hverjom gram betra«.

Parafraserende oversættelse. Parenteserne be-

tegner, at, hvad de indeholder, er tilføjede oplysninger.

1. Biii, der aldrig lod sig overvælde af nogen frygt,

samt Sigvalde fik ingen modstand — jeg ved at spydsangen

væntende mænd trængte langt fræm — : førend disse for-

stærkere af søvognenes sol-(skjold)-møde mødte jarlen fra

Trondhjem (hans hovedgård Lade lå jo der),' og så blev der

rigtignok et sværdting hvor sårbølgen sang.

2. Hæren forårsagede overmåde stærk sværdsang,

da den ringrige mands (Biiis, han kaldtes jo Guldbiii)
snekker kom i strygende fart sydfra (fra Danmark) til

Håkons brede rige (Norge ; jfr. Snorres breidfeld l(^nd om

Norge, Håttatal 14).

3. [Men fordi disse folk havde den dumdristighed, at

angribe Norge] har da også han, der, urokkelig som et

hæggetræ, svinger de fisk, der så glad boltrer sig i lig-

søen (blodet, det hele: sværdet), lært dem, der ikke søgte

24*
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andet end skibvæggens (skjoldenes) storm (kamp og ufred),

til gengæld at bide i græsset.

4. Den gavmilde Dansker -
ombringers hele land blev

omgivet af snekkernes stavne (de vendte bugsprydene fræm

mod de angribende fjender), dér hvor den støj tiltog, som

kampbrætternes (skjoldenes) jættekvinde (øxen; en jætte-
kvindes støj og latter er meget bekendt fra mange sagaer

og folkesagn, og nu til dags taler man om skessulæti, når

nogen larmer og støjer) forvoldte.

5. Odins - flammernes (sværdenes) knitren (kampen)

tiltog i den grad, at den syning, som disen, hun der

stråler af skuldrenes smukt buede grenes (armenes) ild

(guld, en kvinde), gjorde til jarlen (brynjen), blev ubrugbar,

da han, der ellers bruger en brynje i), måtte kaste af sig

den af ringe skinnende
,

klirrende
, nedhængende søkonge-

særk (brynjen); men det var heller ikke til at undre sig over,

ti fjendernes skibe ryddedes (så drabelig kæmpede jarlen).

6. I Odins gruelige uvejr haglede det med hjælmene

ødelæggende hagl (pilene),
— men derved havde mangen

en ulv let ved at finde det måltid, som også ådselgæslingerne

(ravnene) frådser i — ; det var dér, hvor den af jærnringe

vævede søkongesærk blæste i stykker på jarlen (det var jo

Odins storm) ved kysten. Jarlen har mærker efter det

(har, hvad det angår, syn for sagn).

7. [Mændene stredes drabelig], den gang da de, der

forstår at vurdere kampkappen (brynjen) og som befandt sig

på Jærnbarden, lærte Biii, som ellers snarere forøgede Odins

storm end formindskede den, at springe over bord.

8. Han, som så rigelig tilbyder ravneflokken føde,
—

axelskærfsolens (det strålende runde skjolds) hund (det var

en ulv, der slugte solen; men en ulv og en hund hører til

samme familje: sværdet) bed folks lægge (ben) itu (så

at de måtte falde)
— lod sværdseggene fræmbringe spor på

^) Man mærke her og ellera, hvor træftende kenningerne er.
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Vendernes ven (Jomsvikingen) , førend det kom så vidt, at

han, der ødelægger sværdvejen (skjoldet), kunde rydde 25 af

langskibene. Det kunde man kalde en fare for hæren.

9. Dér, hvor oddenes overvældende ting holdtes, mæt-

tede jarlen ravnene. Han, som er lig med en konge i rang,

stillede ådselfalkens hunger. Kampmågen havde ikke syn-

derlig vanskeligt ved at finde levnedsmidler, efter at kamp-

skyernes (skjoldenes) byge var forbi ved hedendommens

lands kyst.

10. Manden, der dannede lige som en støtte under

kampskyerne (skjoldene; Håkon) ryddede Danskernes skibe

ved landets kyst; men Odin fik sig endnu en gang en ny-

fældet val (hvad han ikke har noget imod). Se, det kunde

man kalde en ledingsfærd.

11. Det må kaldes et vidunder af en bedrift, hvis

Godmar, så langt borte, har mærket mændenes lig (og dog

er det så). Han, der (for at kunne være gavmild) samler

guld (Håkon), sendte denne vældige hær til Odin.

12. Aldrig har jarlen, der dog er bekendt nok i for-

vejen for sine valkyrje-domme (kampe, sejre), før gjort en

berømmeligere rejse til hest på årernes stridshingste (skibene)

end den gang, da den rylystne kriger ryddede vikingeskibene

på Møre. Det priser jeg ved jætteboden (digtet).

13. Et sådant liv som Håkon's, der gav blodgæsling-

erne (ravnene) overflod, vil folk kende, så længe der er

nogen, der lever på jorden. [Men jeg tror, at det er guderne,

der har holdt ham i deres varetægt, og gjort ham bedre end

enhver anden konge].

Af Tindr tindes der endvidere anførte 2 Jausavisur',

lejlighedsvers, fræmsagte umiddelbart efter kampen på Heden,

se side 310. Disse to vers har jeg på grund af omstændig-
hederne ikke kunnet gengive diplomatarisk, hvad der ganske
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vist altid er det heldigste. Men i betragtning af, at det er

J6n SigurSsson selv, der har udgivet sagaen efter en af

Olafr Pålsson taget og af dem bægge i fællesskab collatio-

neret afskrift (se fort. i Isl. s. II s. XLII), kan man gå ud fra,

at versene i udgaven nøjagtig er gengivne efter membranen

(n° 18 kvart i Stockh. biblioteket). Savnet af en diplo-

matarisk gengivelse bliver således mindre. Andre hånd-

skrifter stammer fra denne membran og giver således ingen

yderligere oplysninger om versenes text.

Det første vers lyder (i udg. af Islendingas. II, 371-2,

jfr. Isl. s. (1830) I, 297) således:

Håit hefir ask vid aska

åtjån lagar måna

ve5 bo5gj6r9ar viråa

viår hålfan tug t)ridja;

enn at eggja sennu

ålmsvells bo5ar féllu

l)å hygg ek leyn-stafir lågu

lau5hyrs niu dau5a.

Texten ledsages af følgende bemærkninger: 1) for håit har

»B, C, K« hått (sål. også Isl. s. 1830); 2) åtjån skrives

i mbr. : »xviij«; 3) pridja skr. i mbr. »med tal«; 4) ålm-

svells skrives almsvellz; 5) niu skr »)med tal«. I de øvrige

håndskrr. udelades helt ordene: bOdgjOrdar leyn-, en korrup-

tion, der, hvis mbr. fuldstændig var gået tabt, vilde være

uhelbredelig. Hvorledes udgiveren har tænkt sig, at verset

skulde forklares, er umuligt at sige. Vi har således kun

Lex. poet. at holde os til, samt dr. J. porkelssons fortolk-

ning i »Skyringar å visum i nokkurum islenzkum sogum«

(1868) pag. 33. Dr. Jl>. opfatter da den første halvdel

således: Vidr bOdgjOrdar hefir håit ask vid åtjån aska lagar

måna vidr hålfan pridja tug virda. Vidr er hans konjektur

for ved. BOdgjOrd forklares som framning bardaga; han

bemærker, at håit og ask ikke passer til hinanden, hvorfor
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det ene må være galt; for håit kunde man skrive f. ex. rodit,

eller for ask indsætte et navn på kamp. Hvorledes SvbEg.
har opfattet halvverset i dets helhed, ved jeg ikke, da der

i Lex. poet. næppe findes andet optaget derfra end hod-

gjord o: »actio pugnandi, pugna« samt askr lagar måna,

J. |>ork.s fortolkning kan man ikke lade sig nøje med, da

heijja askf som han selv indrømmer, er sprogstridigt. Der

bør nu først lægges mærke til, at ask . . . aska, hvoraf det

sidste (askaj uden tvivl er acc. plur. , styret af det foran-

stående vid, næppe uden grund sammenstilles. Jeg skal

bringe i erindring en lignende sammenstilling i et vers af

GotJ)ormr sindre:

{)ar gekk NJ9r5r af Nir5e.

Jeg tør måske henvise til min fortolkning af hele ver-

set i mine »Kritiske studier« osv. side 85-90, navnlig

side 90. På en lignende måde tror jeg, at pågældende sted

hos Tindr skal opfattes, at ask er en fejl for askr, der da er

subj. i sætn. og en del af en mandskenning. Således bliver

det hele meget simpelt. Ved er under alle omstændigheder

galt og bør rettes, men J. |)ork.'s rettelse forekommer mig
ikke heldig. De to vidr i begyndelsen af to på hinanden

følgende linjer lyder ikke godt; dertil kommer, at askr uden

tvivl er subj. Der bør søges et enstavelsesord, begyndende

med V, der betyder kamp. Ordet er vig.
— Hvad ken-

ningerne angår, er lagar -måna (guldets) askr en mand;

boågjoråar askr ligeledes. Kun betydningen af boågjorå kan

være tvivl underkastet. SvbEg. har i Lex. poet. opstillet

1) hodgerå = »armatura militaris, vel cingulum militare,

balteus«, der skal forekomme i en verslinje af Sturla:

heråi bodgerdar (Fms. X, 125), og 2) boågjorå =- »actio

pugnandi« (her hos Tindr). Prof. K. Gislason har (i Njåla

n, 184) erklæret sig for det sidste ord på bægge steder.

Jeg tør ikke nægte rigtigheden heraf; men fordi man har sagt

b(^ågøråar heråir, er det dog ikke afgjort, at et bi^ågøråar askr

er rigtigt. Det forekommer mig, at et bf^ågeråar askr er
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mere tiltalende, når b(^dgerd opfattes som et klædnings-

stykke, der bruges i kamp, nærmest en brynje. Hvorom

alting drejer sig, er det sikkert, at b^dgørdar (-g&rdar) askr

står her som en mandskenning. Hele vershalvdelen bør

altså opfattes således:

B^Sgeråar askr hefr viSr halfan friSja tøg virSa hået

vig vi9 åtjån lagar-måna-aska.

Den sidste halvdel har J. pork. opfattet således: enn

niu dlmsvells bodnr féllu; hykk på leygsiafi, laudar lågu dauday

hvor leygsiafi er en rettelse for leynstafir og laudar for lauå-

hyrs ; denne sidste er dog temmelig stærk. I formel henseende

er intet at bemærke, undtagen at på hykk må udtales på 'ykk.

Kun kenningen laudar-leygstafir, eller, med SvbEg., laudhyrs-

leynstafir
= »occultatores auri, viri« er anstødelig. Det

første er fræmkommet ved en så stærk rettelse, at der, om

muligt, bør søges andre udveje. Det sidste holder sig ganske

vist til det givne, men er ikke desto mindre urigtigt; der

mangler nemlig rim i linjen, og hvad skulde Tindr egentlig

have ment med »de guldet skjulende mænd«? Det fore-

kommer mig, at leyn- i denne forbindelse er meningsløst; en

sådan tanke, som denne kenning forudsætter, forekommer

heller aldrig, og kunde ikke forekomme, med mindre en

karrig mand derved skulde karakteriseres;^ da og kun da

vilde kenningen være på sin plads. På den anden side

synes laudhyrs at være oprindeligt her; det vilde være højst

besynderligt, om laudar var blevet til laudhyrs; ordet be-

tyder vistnok, som J. pork. har forklaret det, »la9ar eldr,

gullvir dreginn i Io5, gull«. På samme måde har K. Gisl.

forklaret det i Om Kvantitet, pag. 23. Jeg kan således

ikke se nogen fejl, undtagen netop i det anstødelige letjn-.

Dette ord bør rettes. En rettelse ligger meget nær, ti rimet

fordrer en stavelse, hvis udlyd er g. Jeg tror, at légstafir

giver det rette; I6g- af st. i at Uga, at skille sig af med;

laudhyrs 'légstafir
= gulduddelere. Halvverset bliver derfor

at skrive:
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en nio almsvells bo9ar fello at eggja senno. hykk J)å

lauShyrs-logstafe (eller -stafa?) lågo dauda.

2. Den anden visa skrives i udg. (s. 372-3) således:

Ei5s eru erfi-meiSar

alibert i hyr fallnir,

ok tveir at gny geira

GuBbrands synir handan;

sliks biSum ver si5an,

sverSs nema hefndir ver3i,

traust 115 minni it mesta

m65s, aldregi botir.

tveir er i mbr. skrevet med tal; for hefndir har mbr.

hefdir, åbenbart urigtig, it skrives i mbr. iå og båtir boler.

Til hyr står i marginen i hdskr. B følgende bemærkning:

»styr legendunni . For iramt lid har B, C, K: trautt Uår.

J. pork. retter -meidar til beidar, optager læsemåden i fra

B, C, K for mbr.s at, der ubetinget må foretrækkes som

ældre, samt rettelsen styr (for hyr), og skriver méts for

niéds i 8. vi., ligesom SvbEg. i Lex. poet. mot. Beret-

tigelsen af den første rettelse kan jeg ikke indse; erfi- er

i dette tilfælde
,
at betragte som st. i verbet at erfa (at

arve), og erfimeidr vil som kenning sige det samme som

erfingi og er aldeles af samme art som æskimeidr, hleypi-

meidr, styrimeiår osv. Den 3. rettelse er så øjensynlig rigtig,

at derom ikke kan tvistes. Handan i 4. 1. betyder: fra

den anden side o : af de bjærge, der adskiller nordlandet fra

sydlandet. Gudbrandssønnerne var nemlig fra ViMdalr. For

resten er ordningen meget klar:

ei5s erfemei5ar ero allbert fallner i styr, ok tveir

go9brands syner handan at geira gny.

Den sidste halvdel opfatter J. pork. således: Vér biåum

aldrigi sidan botir sliks, nenia hefndir verdi; traust lid minni

it mesta sverdsmots. Der kan ingen tvivl være om, at til den

første sætning hører alle de ord, J. pork. har givet den, men
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derfor kunde den godt bestå af flere. Den anden sætning

er mig ikke ganske klar. J. pork. tilføjer ingen forklaring.

Af artiklerne m6t og minna i Lex. poet. fræmgår, at SvbEg.

har opfattet m6t i betydningen kamp, og minna som verbet

at erindre, her brugt upersonligt. Hvorledes SvbEg. har

opfattet resten, har jeg ikke kunnet opdage. Sætningen:

traust 119 (acc.) minni sverds måls it mesta er, trods super-

lativen, meget mat, og ordforbindelsen temmelig knudret.

Når sætningen opfattes på denne måde, kommer sliks des-

uden til at stå for sig og gå på det, som den 1. halvdel

indeholder; men at der af skjalden forlanges hævn både for

EiSr's og Gu5brandr's sønnerne, for venner og modstandere,

er her meningsløst; digteren tager sig det nær, at Ei5r's

sønner er omkomne, men han glæder sig åbenbart over, at

GuSbrandr's også er faldne. Men det er ham ikke hævn

nok. Jeg er derfor tilbøjelig til at antage, at sverds méts

hører til sliks. Meningen vilde så blive: »aldrig vil vi

kunne få oprejsning for dette (så gruelige) slag, med

mindre der kommer mandehævn«. Herved bliver talen så

bestemt, tydelig og kraftig, som det netop var at vænte.

Men således bliver der ganske vist ikke bedre udsigter til

at forstå den parentetiske sætning uforandret. Mon den

ikke oprindelig har lydt: traust lid minnisk mistar, hvor

traust lid selvfølgelig er de Borg^'ordinger, hvis pligt ifølge

forholdene det var at foretage hævnen. Minnisk er en grafisk

meget ubetydelig ændring; fe kunde nemlig meget let blive

læst som it; mistar er ligeledes en meget ringe rettelse for

mesta. Der kunde være tvivl, om minnisk bør opfattes som

indic. eller conj. I første tilfælde vilde det hele betyde:

»de pålidelige (støtte) mænd vil nok huske dette (her ud-

kæmpede slag), og, som følge der af (er den underforståede

tanke) vil de ægges til at tage hævn«. I det andet til-

fælde siger digteren: »gid mændene vilde huske på kamp«,

d. V. s. at foranstalte nye kampe, nye drab til hævn for de

her faldne. Det forekommer mig, at det første er i alle
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henseender fuldt så godt. Tanken slutter sig ganske ud-

mærket til den første sætning, og da der ellers intet er

i vejen, vover jeg at holde disse rettelser for så sandsyn-

lige, som rettelser overhovedet kan være. Vershalvdelen

må nu konstrueres således:

si9an bi5om vér aldrege boter sliks sver5s-m6ts, nema

hefnder ver5e. traust li5 minnesk mistar.

Bægge versene må nu skrives således :

1. Hået hefr askr vi5 aska

åtjån lagar måna

vig b^9ger5ar vir5a

vi5r halfan tøg {)ri5ja.

en at eggja senno

almsvells bo5ar fello

([)å hykk logstafe lågo

lau9hyrs) nio (dau5a).

2. Ei9s ero erfemei5ar

alibert i styr fallner,

ok tveir at gny geira

go5brands syner handan.

sliks biSom vér siSan

sver5s nema hefnder ver5e,

traust li5 minnesk mistar,

mots aldrege boter.

Parafraseret oversættelse:

1. Jeg, sømånens (guldets) bærer, har, tilligemed

25 mænd, havt en kamp med 18 mænd, der lige så lidt

viger i slaget, som asken bevæger sig på marken. Men

udfaldet blev, at der i sværdseggenes farlige tvist faldt ni

mænd, der ikke var bange for at (tilbyde) true med de
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iskolde pile; disse guldforødere, skulde jeg mene, er og

bliver døde.

2. De, som skulde arve EiSr, er faldne i slaget; det

nytter ikke at ville nægte det, men — (hvad der dog er en

trøst) de to Gudbrandssønner fra hinsides fjældene faldt også

i spydenes forfærdelige bulder. Sådant et sværdmøde vil vi

aldrig mere forvinde, med mindre der bliver taget en alvorlig

hævn; jeg er også vis på, at de uforfærdede mænd ikke

let vil glemme slaget. ,

På spørsmålet, om disse to vers i virkeligheden er af

Tindr, er at svare, 1) at de findes i en af de ældste og

sandfærdigste sagaer, og 2) at man i alle enkeltheder gen-

kender Tindrs måde at digte på; kun er kenningerne ikke

så indviklede eller fuldt så betegnende som i det med stor

omhu udarbejdede æreskvad, hvilket, når man tager i betragt-

ning, at disse to vers er lejlighedsvers, slet ikke er påfaldende.

Jeg betvivler heller ikke deres ægthed.



ST. ALBANS RELIKVIER I ODENSE.

Af HENRY PETERSEN

Umiddelbart efter Udgivelsen af det af Ministeriet be-

kostede Værk »Helgenskrinene i St. Knuds Kirke i Odense«

have de Archæologer, der vare Medlemmer af Comiteen for

Undersøgelsen af Helgenskrinene, i »Aarbøgernes« 2det Hefte

for 1886 maattet høre ilde af Gehejmearkivar A. D. Jør-

gensen, fordi de dels ikke havde fremdraget, dels »under-

vurderet og miskjendt« de historiske Kildesteder, som kunde

give Oplysninger i Spørgsmaalet, om det er St. Albans

eller Prinds Benedicts Ben, der hvile i det ene af de i

Kirken bevarede Helgenskrin. Adressen for Bebrejdelsen

er neppe ganske correct; det havde tilkommet den Historie-

forsker, der var Medlem af Comiteen, Professor Paludan-

Muller, at bringe alle de historiske Momenter frem til

Drøftelse. Prof. Paludan - Muller var ellers ikke nøjsom i

Valget af sine kritiske Indvendinger mod de antikvariske

og anatomiske Erklæringer; han gik saa vidt, at han ikke

kunde anerkjende Prof. anat. Schmidts Resultater, fordi han

ikke selvstændigt kunde prøve den anatomiske Bestemmelse !

(Se Ministeriets Skrift Bilag 14B, C, D).

Har nu Gehejmearkivaren Ret i sit i æsthetisk Hen-

seende saa tiltalende Resultat? Er det »en urimelig Gjæt-

ning« , at Helgenskrinet indeholder St. Albans Levninger,
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men derimod indlysende af »Kildernes Veltalenhed«
, endog

.»en utvivlsom Kjendsgjerning« , at det gjemmer Benene af

den ædle, som Helgen tilbedte Kongesøn Benedict? Har

Historikeren fra sit Felt ført Beviser i Marken, som kunne

afkræfte Archæologernes Forsøg paa at raade Spørgsmaalets

Gaader, saaledes som disse Forsøg foreligge i udførlige og

samvittighedsfulde Erklæringer? Jeg skal i det følgende

undersøge dette, idet jeg med A. D. Jørgensen betræder den

historiske Vej.

Tilbedelsen i Danmark af Englands Protomartyr St.

Albanus har sin Oprindelse i den tidlige Middelalder, da

den engelske Kirkes Indflydelse paa saa mange Maader

gjorde sig gjældende i Norden. Ligesom der i Odense i

Slutningen af det Ilte Aarhundrede byggedes en Kirke til

den engelske Helgens Ære, saaledes blev der i Norge paa

Øen Selje i Bergen Stift i det følgende Aarhundrede grund-

lagt et Benedictinerkloster, der kom til at bære St. Albans

Navn^). Det var paa den samme 0, at Legenden lod Irer-

dronningen, den hellige Sunniva, finde sin Død mellem

Klipperne 2); og da et Capel stod bygget til hendes Ære

nær Klosterkirken, var det intet Under, at det locale Folke-

sagn hen i Tiden nævnede St. Alban og St. Sunniva som

Sødskende^). Ved Lunde Domkirkes Indvielse den 1ste Sep-

tember 1145 blev Alteret til højre Side for Højalteret viet til

St. Vincens og St. Alban, og Relikvier af denne sidste ned-

lagdes deri^). Efter de Relikviefortegnelser, der ere bevarede

fra Vor Frue Kirke og fra Graabrødreklosteret i Kjøben-

*) Chr. Lange: Om de norske Klostre. 344.

^) L. Daae: Norges Helgene. 137 o. flg.

^) Scriptores rer. Dan. IV. 13.

*) Suhms Historie. V. 624.
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havn') samt fra Viborg Domkirke^) fandtes der ogsaa i

disse Kirker Relikvier af St. Alban.

Vi kunne vel ikke paavise nogen St. Albans Kirke

udenfor Odense — men der kan jo heller ikke paavises nogen

Kirke i Stiftet udenfor Odense, der var viet til Hovedhelgenen

Knud Konge. At Folkesagnet paa Ærø taler om en »St.

Albans Kirkegaard« i Rise Sogn er en Omstændighed, der

kun lige skal anføres, da den af Vold og Grav omsluttede

Plads, der har faaet dette Navn, ikke kan have været

bestemt til Byggeplads for en Kirke.

St. Alban led efter Legenden Martyrdøden under

Diocletians og Maximians Christenforfølgelser 303 og 304.

En flygtende Klerk, Amfibalus, fandt i Verolamium i Mercia

et Tilflugtsted hos Albanus, der endnu da var Hedning.

Under
.
sit Ophold hos ham omvendte og underviste Amfibalus

ham, men omsider kom Eftersøgerne paa dennes Spor, og

Albanus overtalte ham til at flygte, efter at de havde byttet

Klæder. Da Soldaterne traadte ind, fandt de Albanus

knælende for Crucifixet. Han blev grebet og pidsket, men

hans Bødler bleve trætte af at bruge Svøben, forinden han

havde vaandet sig. Saa kastedes han i Fængsel; Tørke og

Hungersnød rugede i et halvt Aar over Landet, og forbitret

krævede den hedenske Befolkning hans Død. Paa Vejen

til Retterstedet sker forskjellige Mirakler, der vise ham som

sand Helgen: Vandet i Floden skiller sig for hans Fod

som forhen for Moses, en Kilde springer paa hans Bøn

frem for de vansmægtende. Hans Hoved maa ikke desto-

mindre falde, men Bøddelen bliver blind i samme Øjeblik.

En Kriger, Mængden har pryglet næsten tildøde, fordi han

knælede troende for St. Alban, bliver helbredet, da han

slæber sig
frem og lægger det afhuggede Hoved til Kroppen

') Scriptores rer. Dan. VIII. 264. 303.

^) Aiinales ecclesie Dan. 1. 474.
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for at begrave Liget. Kort efter lider ogsaa Amfibalus

Martyrdøden.

Da Ærkebispen af Oslo som Formand for det Gesandt-

skab, Kong Erik sendte til England for at forhandle om

sit Giftermaal med Prindsesse Philippa^), i Aaret 1405 kom

til at tale med Munkene fra St. Albans Kloster ved Verulam,

overraskede han dem ved sin Kjendskab til St. Albans

Legende i dens Enkeltheder; kun havde han glemt Navnet

paa hans Lærer (Amfibalus). Aarsagen til, at han vidste

saa god Besked om denne Helgen var, som Krønikeskriveren

siger, den, at St. Alban holdtes højt i Ære i Dan-
mark 2).

— Naar der i England i det 15de Aarhundrede

gik Ry om St. Albans højtidelige Dyrkelse i Danmark, kan

det kun have sit Udspring fra hans Tilbedelse i Odense.

Det, der særlig bidrog til at bevare en Helgens An-

seelse gjennem Aarhundredernes Løb og kaldte Folk fra

fjerne Egne til den Kirke, der var viet ham til Ære, var,

at der fandtes Relikvier af ham i Kirken, ved hvilke der

sagdes at ske Mirakler. Paa Ofrene, der bragtes Helgenens

Relikvier, beroede Kirkens Velstand og Anseelse. Var der

ikke saadanne synlige Tegn tilstede paa Skytspatronens

Nærværelse i Menigheden, der atter og atter, særlig paa

store Højtidsdage ved Processionerne kunde fængsle de Be-

søgende, aftog hurtig Interessen for Helgenen og Bered-

villigheden til at yde Ofre for hans Skyld til Kirken; man

maatte da se at faa en anden Helgens Navn under mere

dragende Midler knyttet til Kirkens oprindelige. Naar St.

Alban endnu i det 15de Aarhundrede holdtes saa højt i

Ære i Odense, som Bemærkningen i den engelske Krønike

viser, og dette trods den farlige Concurrent han som

^) Om dette Gesandtskab se L. Daas Afhandling i Norsk hi-

storisk Tidsskrift, 2den Række, II. 332.

^) Thomas Walsingham : Historia Anglicana ed. H. T. Riley.

London 1863. Vol. II. 271.
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Helgen fik i St. Knud Konge, kan denne Omstændighed
ikke andet end tyde hen paa, at Gejstligheden i Odense i

Relikvier af St. Alban har besiddet de fornødne Midler til

at opretholde hans Tilbedelse.

Prof. Paludan-Miiller har antaget, at St. Albans Reli-

kvier ligesom St. Osvalds, om hvilke vi intet senere høre i

Odense — i Frue Kirke i Kjøbenhavn fandtes foruden

Relikvien af St. Alban ogsaa en af St. Osvald — vare gaaede

tabte for Kirken, da Relikviegjemmerne, der stode paa Alteret,

under Kampen den 10de Juli 1086 kastedes paa Gulvet. Det er

derimod ikke gaaet A. D. Jørgensens Opmærksomhed forbi,

at der endnu i det 16de Aarhundrede i St. Knuds Kirke

var bevaret en »St. Albans Arm«, altsaa, hvad han særligt

lægger Vægt paa, kun en enkelt Knokkel i et mindre Reli-

kviegjemme.

I Thorkelins Diplomatarium I, 271 er trykt et Akt-

stykke af 20de November 1183, som for det første gjør

det uomtvisteligt, at Paludan - Mullers Antagelse er urigtig,

men som dernæst i hele Spørgsmaalet om Helgenskrinene i

Odense vil erkjendes at have en Interesse, der gjør det

paafaldende, at senest ikke A. D. Jørgensen har med-

taget det i sin Drøftelse, skjøndt Fuldmægtig Burman-

Becker i sin Indledning til Værket om Helgenskrinene

(S. VIII)
— om end mere kortelig end Aktstykket for-

tjener
— har henvist til det.

Det er et Brev, hvorved Fyrst Pribizlaus Søn Knud

udvælger sit Gravsted i Odense Kirke foran Guds Moders

Alter (Højalteret) og anbefaler sin Sjæl til Gud og hans

hellige Martyrer, St. Knud og St. Alban, »hvis Relikvier

hvile (reqviescunt) i denne Kirke«. Hverken Historikere

eller Antikvarer kunne faa andet ud af dette Aktstykke

end, at Odense Kirkes største Helligdomme vare Knuds og

Albans Relikvier. Hertil kommer, at Brugen af Ordet

reqviescunt maa forudsætte Relikviegjemmer, der ved

deres Form og Størrelse ledede Tanken hen paa Graven,
Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. 25
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ligesom ogsaa det paralleliserende i Diplomets Udtryk, da

nu Udseendet af St. Knuds Helgenskrin er givet, ikke kan

andet end bibringe os Forestillingen om to lige store Reli-

kvieskrin, ganske som de to Helgenskrin vi finde bevarede

i St. Knuds Kirke.

Naar A. D. Jørgensen fremhæver, at Dronning Chri-

stine kun ofrer til et Relikviegjemme med St. Albans Arm,
som Bevis paa, at der i Odense ikke fandtes noget Skrin

med hans andre Knokler, har det undgaaet hans Opmærk-
somhed, at man da ogsaa maa slutte, at al Tale om et

Helgenskrin med Knoklerne af Kong Knuds Legeme er

falsk, og at kun hans Cranium har været bevaret i Kirken; thi

vedkommende Post i Dronningens Regnskab 1505 siger, at

hun St. Knuds Aften ofrede 2 Mark i St. Knuds Kirke til

»St. Knuds Hoved« samtidigt med, at hun ofrede de 8 ^8

til St. Albans Arm. 1510 maatte »St. Knuds Hoved« nøjes

med et Offer af 8 jg^).

Enten maa derfor Forholdet have været det samme

som f. Ex. i Domkirken i Aachen, hvor »Carl den Stores

Hoved« er et eget Relikviegjemme, formet som et Hoved
— ikke de store Helgenskrin, men kun »Capsulæ« af denne

Art kunde henstilles paa Alteret — medens Relikvierne af

hans Legeme forøvrigt hvile i det bekjendte pragtfulde

Skrin ^). Eller ogsaa besad selve Biskopskirken i Odense,

» St. Knuds Kirke «
, kun de nævnte Knokkeldele af de to

Helgene, medens de store Relikvieskrin bevaredes i St.

Albani Kirke.
- Det er i denne Kirke, at vi 1183 træffe Helgenskrinene.

Som Odense Stifts daværende Hovedkirke betegnes den i

Brevet som »Sancta Otthoniensis ecclesia«. Kirken, til

hvilken »St. Knuds Kloster« knyttedes under Kong Niels

*) Vedel Simonsen: Odense Bys Historie. II. 96. 118.

^) Fr. Bock: Relikvienschatz des Liebfrauen - Miinsters zu

Aachen. 31.
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(St. Knuds-Brødrenes Segl hængtes under Gavebrevet 1183

ved Siden af Giverens), var oprindeligt viet til St. Maria

og St. Alban i Forening, men medens vi endnu i Diplomer

fra 1180 og 1184 finde Navnet Ecclesia S. Marie, nævner

Saxo den kun efter St. Alban. Med St. Albani Kirkes

Helligdomme i højtidelig Procession (elatis obviam sacris)

modtager 1157 Kong Sven sin Frænde Valdemar, og fører ham

til Kirkens Chor, hvor de ene med Absalon som Vidne mødtes

til Fredsforhandling. Endnu i et Pavebrev fra 1255 finde

vi St. Knuds Kloster efter Kirken benævnet: Monasterium

beate Marie, sanctorumque S. Kanuti et S. Albani.

I det 13de Aarhundrede opføres den ny ene til Knud

Konge viede Biskopskirke, med hvilken St. Knuds Klosteret

nu paa en særlig Maade træder i Forbindelse. Der har

selvfølgelig ingen Grund været til at overføre St. Albans

Relikvieskrin fra St. Albani Kirke til St. Knuds Kirke.

Men det vilde fremdeles være blevet betragtet som et for-

masteligt Kirkeran, om Bispen havde ladet St. Knuds Reli-

kvieskrin bortføre fra den Kirke, den hellige Konge selv

havde lagt Grundstenen til, og i hvilken senere hans Skrin-

læggelse var foregaaet. Naar vi paa andre Puncter — i

Forholdet til de ved Kirken tjenende St. Knuds-Brødre —
se, hvor nænsom St. Albani Kirkes Gejstlighed var over

sine Ejendomme og Rettigheder, tør vi sikkert tro, at den

overfor Overgreb af hin Art havde sat Himmelens højeste

Stedfortræder paa Jorden i Bevægelse for at gjenerhverve

Kirkens dyreste Helligdom. Men bag Kirkens Gejstlig-

hed stod hele Byens Borgerskab. St. Albani Kirken var

fra først af og forblev lige til Reformationen Byens første

Sognekirke, hvortil næsten alle Borgernes Gildesan)fund vare

knyttede, ligesom Stadens Stormklokke hængte i dens Taarn').

^) Forholdet mellem St. Kuuds og St Albani Kirker og særlig
denne Kirkes Betydning som Odenses Metropolitankirke har

jeg- paa given Anledning fremstillet i »Berlingske Tidende«

25*
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Den kan derfor ikke antages i Løbet af Middelalderen at

have lidt et saadant Skaar i Anseelse, som det vilde have

været, om de Relikvier, der væsenligt bidrog til at grund-

lægge dens Ry, vare blevne den berøvede. Rigtignok finde

vi, at Dronning Christine ofrer til St. Knuds Kloster og i

St. Knuds Kirke paa Helgenens Festdage, men det maa

jo anses for en Selvfølge, at Knuds-Brødrene, om end

ikke Helgenskrinet var i deres umiddelbare Værge, maatte

være kaldede til paa en særlig festlig Maade at fejre St.

Knuds Helgendage i deres Kirke, Stiftets Hovedkirke, og

ikke mindre i deres Refectorium.

Det kunde derfor forholde sig med St. Knuds Kirkes

Relikvier af St. Knud og St. Alban som med de Relikvier,

vi af de samme Helgene finde i Kjøbenhavn, i Viborg

og i Lund, som hvis Domkirkes anden Fundator Knud Konge
blev æret. De ere af egen god Villie overladte som Gaver

af Albani - Kirkens Gejstlige. Betegnelserne »St. Knuds

Hoved« og »St. Albans Arm« gjælde aabenbart kun Reli-

kviegjemmets Form; selve Relikvierne kunne have været

meget beskedne Brudstykker af vedkommende Legemsdele.

I et forgyldt Relikviegjemme i Lunde Domkirke, formet

som en Arm, der holdt et korsprydet Rigsæble (spera cum

cruce), var saaledes kun et Stykke af et af Kongens Arm-

ben (lacertus brachii), og i en stor sølvforgyldt Figur, der

forestillede Kong Knud og var givet af Nicolaus Tuonis,

forhen Camerarius Curie Lundensis, fandtes »unus articulus

manus Sti Kanuti regis et martiri«. I Graabrødreklosteret

i Roskilde var et Stykke »de chyrotheca Sti Kanuti«; to

lignende Stykker besad Graabrødreklosteret i Kjøbenhavn,

men desuden Kongens Hage (mentum) med tre isiddende

den 26de Febr. 1886. —
Udgravninger paa Albani Kirkens

Plads , som Odense Byraad lod foretage , have senere godt-

gjort, at Kirken har været bygget af Granitkvadre, men
Fundamenterne vare saa godt som fuldstændigt opbrudte.
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Tænder og tillige 4 løstliggende Tænder, hvilke Relikvier

kunne have været ægte, eftersom Underkjæben og alle Tænderne

have vist sig at mangle i Helgenskrinet i Odense. — Med Hen-

syn til de Relikvier af St. Alban, der som allerede tidligere

anført fandtes udenfor Odense, indskrænker Betegnelsen af

dem sig til »de ossibus S. Albani«, hvilket sikkert antyder,

at det ikke var betydelige Stykker af Helgenen, man havde

været tilbøjelig til at afgive.

Som det er anført i Værket om Helgenskrinene (S.

VH), erfare vi af Dronning Christines Regnskabsbøger, at

der 1504 paa den anden St. Knuds Dag var en Procession

i Odense med St. Knuds Skrin; Dronning Christine, der

da opholdt sig i Odense, gav 1 Mark til Voxlys til denne

Procession. Ogsaa under 1508 opføres i Regnskaberne, at

Dronningen havde givet 1 Mark til St. Knuds Ljus, som

Borgerne efterginge. Det var paa en anden Tid af Aaret,

St. Petri ad vincula Aften, altsaa om Aftenen den 31te

Juli, at denne Procession fandt Sted. Efter almindelig

kirkelig Skik maa Lysene have været baarne foran Helge-

nens Relikvieskrin.

Vi føres ved den sidste Dato nær hen til Høsttiden,

og det er jo bekjendt nok, at det ikke alene var paa Hel-

genens egen Fest eller paa de store kirkelige Dage, at

saadanne Processioner foregik, men ogsaa paa Aarstider,

hvor Vind og Vejr kunde være skæbnesvangre for Befolk-

ningens Velfærd — ej at tale om Anledninger som de,

hvorpaa vi finde Exempel i den af Saxo omtalte Procession

med Odense Kirkes Relikvier til Ære for Kong Val-

demar ved hans Indtoge). Fra Lunde Domkirkes Højchor

udbar man gjennem Staden, ikke blot paa visse store

^) Om Processioner i forskjellig- Anledning med St. Olafs Skrin

se Daa: Norges Helgene. 23^—47. St. Kjelds Skrin i Vi-

borg standser Ildebrand i Byen (Scriptores rer. Dan. IV.

434).
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Festdage, men ogsaa naar Tørke truede Markens Afgrøde,

tre store Helgenskrin: i det ene laa næsten alle Benene

af den hellige Biskop Marinus
,

i det andet Benene af St.

Eufrosyne og i det tredie St. Florencias Ben^). Der angives

ogsaa andet, meget blandet Relikvieindhbld for de to af de

Skrin, der bares om, men det, at Kirken havde Aflad paa

de tre forannævnte Helgeners Dage maa vise, at det særligt

var dem, hvis Forbøn man, vel at mærke paa Grund af de

i Kirken tilstedeværende Relikvier, satte Lid til. Skrinene

betegnes, selvfølgelig efter deres Beslag, som »cuprea«; et

Skrin i Domkirken beskrives som smykket med 32 Billeder;

dets Fødder vare formede som Løver.

Foruden om de nævnte tvende Processioner i Odense finde

A'i endnu Oplysning om en tredie under Aaret 1510, idet

der er opført en Udgift af 3 Mark — mere end dobbelt

saa meget som ved Regnskabsposterne for de andre Pro-

cessioner. Summen er anvendt til Vox »som min Frues

Naade gav til St. Knuds og St. Albans Lys o. Hvor

kortfattet Regnskabsnotitsen end er, maa den jo efter de

omtalte Analogier forstaas som angaaende en Procession

med St. Knuds og St. Albans Relikvieskrin, omkring hvilke

Gejstligheden bar Lys og Kjerter, medens Borgerne fulgte

efter. Regnskabsbøgerne vise tidt nok, hvorledes Dron-

ningen paa forskjellig Maade viste St. Alban sin Hyldest

ved at ofre paa hans Alter og ved saa paa en, saa paa en

anden Dag at sende Pengeofre til St. Albani Kirke.

Saa vel fra Middelalderens tidligste som fra dens

seneste Tid foreligger der saaledes — trods at det mod-

satte er paastaaet
— i vore egne historiske Kilder Vid-

nesbyrd, der i Betragtning .af det lidet, der ad skriftlig

^) Scriptores rer. Dan. VIII. 452.454. Notitsen om Ombæringen
af Helgenskrinene gjentages to Gange, og lyder forskjellig.
Af det sidste Citat synes det, som om kun et af de store

Skrin bares om i Tørken.
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Vej er bevaret os om den kirkelige Cultus, maa beteg-

nes som meget »veltalende« med Hensyn til en gjennem
hele Middelalderen fortsat Tilbedelse af St. Alban. Den

viser sig knyttet til Tilbedelsen af St. Knud paa en Maade,

der klart nok maa skyldes Tilstedeværelsen af St. Albans

Relikvier i samme Kirke som St. Knuds.

Vel ere nu selve de Relikvieskrin, som Spørgsmaalet

gj ælder, komne for Dagen i St. Knuds Kirke, hvor de vare

indmurede i Væggen, men Skrinene tilhøre efter deres

Ornamenter og Udstyr sikkert nok Slutningen af det Ilte

eller Begyndelsen af det 12te Aarhiindrede. Da stod alene

St. Albani Kirke opført i Odense; først som sagt i Løbet

af det 13de Aarhundrede kan den ny Biskopskirke, St.

Knuds Kirken, være bleven grundlagt. Det lader sig let

forstaa, at man, da St. Albani Kirkens Nedriveise efter

Reformationen paabegyndtes
— allerede 1542 faldt dens

Chor — af Pietet for Indholdet lod Skrinene overføre og

indmure i St. Knuds Kirke, og Burman-Beckers Hypothese

(S. XI), at dette skyldes en Mand som den sidste Prior

ved St. Knud, Christen Povelsen, har megen Sandsynlig-

hed for sig. I Throndhjem Domkirke viste man St. Olafs

Relikvier en lignende Pietet, maatte end Helgenskrinets

kostbare Metalprydelser afgives til den kongelige Lehns-

mand for at sendes til Omsmeltning i den kongelige Mynt^).
Til St. Eriks Relikvier i Upsala lod Kong Johan 1577 for-

arbejde et nyt Sølvskrin.

Men nu Kong Knuds Broder, den formentlige San et

Benedict. Vide vi af vore egne hjemlige Overleveringer

noget sikkert om hans Helgentilbedelse, som fremdeles kan

lade os tro, at hans og ikke St. Albans Relikvier i An-

seelse stode Kongens nærmest? Det var dette Spørgsmaal,

som Antikvarerne i Commissionen maatte kræve besvaret af

Historikerne. Paludan - Muller tav, efter at Herbst havde

^) Daae : Norges Helgener. 71 o.
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gjendrevet hans første Udtalelse. A. D. Jørgensen har søgt

at føre Beviset ved at fremdrage to Momenter af visse

Udtryk i et Par af vore Middelaldersdiplomer.

1. Kong Valdemar udtaler ifølge A. D. Jørgensen i

sit Gavebrev af 1180 til Marie-Kirken og de der tjenende

Brødre, at han glæder sig over, i Kirkens Helgene at

have Frænder og fromme Forbedere hos Gud. Var denne

Fortolkning af Brevets Udtryk rigtig, kunde vi ved » Kirkens

Helgene« kun forstaa dem, til hvilke Kirken i Odense netop

var helliget. Men hvem Kirkens Helgene var, lære vi jo

af Gavebrevet fra 1183: St. Knud og St. Alban nævnes,

ingen St. Benedict. Hvorledes kunde da Valdemar tale

i Flertal om sine hellige Frænder? — Den citerede Over-

sættelse er imidlertid ikke correct : Kongen glæder sig over, at

at der i Kirken bevares »Relikvier af Helgene, som vare

hans Frænder« (quod venerande sanctorum reliquie in ea con-

tinentur, quos . . nostros extitisse propinquos . . . gaudeamus).
Dette gjør en ikke ringe Forskjel. Odense Kirke kan selv-

følgelig have gjemt Relikvier af mange andre Helgene end

af Knud Konge og Alban; og det ligger i dette Tilfælde

nær at tænke paa Muligheden af, at Kong Valdemar havde

sendt Relikvier til Odense af sin fire Aar forud skrinlagte

Fader Knud Hertug
— man erindre Knud Hertugs tidlige

Anseelse som Helgen blandt Odense Borgere'). Paa denne

Maade faar Flertalsformen Propinqvi en godt hjemlet For-

klaring 2).

2. Langt mere bevisende for en St. Benedict-Til-

bedelse maa det i første Øjeblik synes Læseren at være,

hvad A. D. Jørgensen Side 213 har anført om Rangfor-

^) Aarbøger 1885 S. 26.

^) I og for sig er det vel ikke givet, at Flertalsformen i Da-
tidens overdrevne Diplomisprog behøver at oversættes directe;

den kunde blot i Almindelighed betyde Slægt, Familie og —
ene gaa paa Knud Konge.
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ordningen mellem Helgenene, ifølge hvilken det, at Knud
i^

Ærkebisp Peder Lykkes Brev 1419 nævnes foran Benedict,

maa antyde, at Benedict maa være en Knud underordnet

Helgen og ikke kan være Ordenshelgenen Benedictus Abbas.

Men overfor denne Betragtning er det at mærke, at

Klosterkirkerne i Regelen vare viede til en ganske anden

Helgen end Ordenshelgenen; først lidt efter lidt i Løbet af

Middelalderen knyttes Ordenshelgenens Navn til det, der

var Kirkens oprindelige. Ordenshelgenen St. Benedicts

Navn var bleven hjemligt i Odense ved Klosterets Stiftelse

kort efter St. Knuds Canonisation ,
men det forekommer

hverken i det 12te eller 13de Aarhundrede i Forbindelse

med selve Klosteret eller med Kirken, skjøndt tidt nok de

andre Helgener nævnes, efter hvilke Kloster og Kirke var

opkaldt. Benedictinerklosteret blev sat i Forbindelse med

en St. Knuds Kirke. St. Knuds Navn havde saaledes

Prioriteten, og da Benedicts Navn begynder at nævnes

oftere, stilles det efter god Regel som Nr. 2 i Rækken efter

St. Knuds, paa samme Maade, som vi f. Ex. ogsaa i et

Aktstykke som Roskilde-Bispen Lage Urnes Testamente fra

1529^) se Pave Lucius Navn som Domkirkens Skytspatron

foran en Apostels og en Ærkeengels Navne, der dog i

Helgenrangforordningen indtoge den højere Plads. Men det

er lige saa lidt paafaldende, at vi, naar vi komme længere

frem i Tiden, se en Biskop i Odense 1468, tilmed ved Stiftelsen

af et særligt Capel ved Kirken, følge den almenkirkelige Rang-

forordning og lade Ordenshelgenens Navn stille foran Kirke-

helgenens. Naar vi lægge Mærke til, hvorledes selv Jomfru

Marias Navn kan fordunkles af et andet, nyoptaget Navn

for en Kirke, kan det ikke undre os, at ogsaa dette Navn

i Tiden kan trænges tilbage for et tredie, der i et givet

Øjeblik fængsler Interessen. Hvor let Ordenshelgenens Navn

havde ved paa denne Maade som senere optaget at vinde

) Danske Magazin. 3. R. HI. 213.
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Sejr, se vi i Odense et andet Exempel paa, idet St.

Michael skirken som Johanniterkirke bliver til St. Hans

Kirke, og andensteds i Landet i Ringsted, hvor baade Maria

og Knud Hertug tilsidst maa vige for — St. Bent.

Havde man i Odense i Middelalderen haft en anden

St. Benedict for Øje jend ham, efter hvis Regler St. Knuds-

Brødrene levede, da vilde man, paa Grund af at Forvex-

ling saa let kunde foregaa, have skj elnet imellem dem,

som man stedse skjelnede mellem Helgene af samme Navn

ved at tilføje Abbas, naar Ordenshelgenen mentes, Dux (og

Martyr), naar der tænktes paa Kongesønnen. Udeladelsen

af en saadan Betegnelse maa sige os, at ingen Misforstaa-

else var mulig; Odense havde kun den samme St. Benedict,

som det øvrige Land gjennem Klosterordenen saa godt var

kjendt med, og hvis Helgendag man fejrede den 21de Marts.

Var der i Odense Relikvier af en Helgen, som efter sin

Død og Martyrglorie kom St. Knud saa nær som hans

Broder, er det da ogsaa paafaldende, at der ikke i Dron-

ning Christines Regnskabsbøger foreligger en eneste An-

tydning af Offergaver til hans Ære eller om Lys til Pro-

cessioner med hans Skrin. Det er St. Alban, der her følger

Kong Knud. Dronningen ofrer paa St. Albans Alter og

giver Penge til St. Albans Kirke paa St. Karens Dag, St.

Olufs Dag og St. Augustinus Dag; paa St. Albans Helgen-

dag nyde ogsaa de fattige i Graabrødreklosteret Almisse af

Dronningen. Der er intetsomhelst, der viser, at hun har haft

Tanke for en Benedictus (Dux), som ikke blot var Benedictus

af Navn. Ogsaa det maa man — med Undersøgelsescom-
missionen — tillægge Vægt, at der ikke i Odense selv var

bevaret en eneste Tradition, der et Øjeblik kunde lade

Bircherod tro, at det var St. Knuds og St. Benedicts og
ikke St. Knuds og St. Albans Skrin, man paa hans Tid

havde fremdraget i Kirken.

Naar A. D. Jørgensen vil hævde, at der er Grunde at

hente fra selve de Ben, det ene Helgenskrin indeslutter, til
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at anse dem for Benedicts, særlig da vedkommende Individs

Ungdom, saa passer denne Paastand lidet med, hvad de

danske historiske Kilder lære om den Tilstand, hvori

Kongesønnens Legeme blev stedet til Hvile, hvad ogsaa

Burman -Becker har gjort opmærksom paa (S. XXI). —
Beretningen lyder:

»For at ingen Hævner af Kongestammen skulde blive

tilovers, ledte de efter Benedict. De fandt den saarede

Yngling, trak ham ud af hans Herberge ved Benene, stødte

Landserne gjennem hans Legeme ned i Jorden og sønder-

huggede det Lem for Lem med Sværd og Øxer«^).
Alle de Spor af Vold, Prof. anat. Schmidt kunde op-

dage paa Skelettet i Helgenskrinet, indskrænke sig til et

Hug, der havde mærket det ene Laarben. Knuds Skelet

viste dog baade det Saar, han »som Stephanus« modtog
ved Stenkast, og det, han tik, da han »som Sebastian«

gjennemboredes af Landsen.

Der er saaledes ikke af A. D. Jørgensen paavist et

eneste gyldigt Vidnesbyrd fra danske historiske Kilder for

Hypothesen om, at Kongesønnen Benedict tilbades som

Helgen, og at det er Relikvier af ham, der gjemmes i det

ene Helgenskrin i Odense. Tilbage bliver alene det Kilde-

sted i den islandske Knytlinga Saga, som alt Langebek

henpegede paa, og hvis Beviskraft ogsaa Paludan - Muller

vilde hævde mod Oldforskerne, den efter Beretningen om

St. Knuds Skrinlæggelse skete Tilføjelse: »i et andet Skrin

hviler Benedict i Odense paa Fyen«.

En islandsk Saga kan vel yde Supplementer til en

dansk historisk Kilde. Men Fortællinger, der staa i absolut

Modstrid med vore egne, endog bedste Kilder bør dog vel

ikke paa nogen Maade accepteres som gyldige med Tilside-

sættelse af disse, uden at Sagafortællingens indre Værdi

1) Scriptores rer. Dan. III, 324, ofr. 374.
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Og Paalidelighed kan godtgjøres. Men, hvad særlig Knyt-

linga Sagas Fortælling om Knuds Drab angaar, er denne

saa forskjellig fra de med Begivenheden omtrent samtidige

danske Beretninger (cfr. Burman-Becker S. XVIII—XIX);
den har saa lidet opfattet de Momenter, der knyttede sig

til Knuds Endeligt, og som Kirken strax greb og forstod

at udbytte til Martyrens Forherligelse (Knytlinga siger ham

endog falden for Snigmorderhaand ved Sværd!), og den

indeholder saa romanagtige Usandsynligheder (den directe

Tale, den lange Parlamenteren midt i Kampens Hede), at

den ikke kan gjælde for andet end en fri Bearbejdelse af

de til Island bragte Efterretninger. Benedict er selvfølgelig

Fortællerens »Helt« Intet Under, at ogsaa han forher-

liges ved at lægges i et Helgenskrin; det svarer godt til

at Fortællingens »Skurk« bliver bidt ihjel af Rotter! Knytlinga

Sagas Vidnesbyrd i denne Sag er ikke Historie — kun det

kunde maaske gjælde, at Fortællingen viser hen paa Til-

stedeværelsen af et Helgenskrin i Odense sammen med

Kong Knuds
^).

Det var den 21de Juni, at den danske Kirke fejrede

»Festivitas sancti Albani«. Calendariet i Necrologium Lun-

dense (C. Weekes Udg. S. 159) har under den følgende

Dato en Bemærkning om, at i England højtideligholder man

den 22de Juni til St. Albans Ære. Maaden, hvorpaa

den fremføres i Tilknytning til Vedtegnelsen under den

^) Der er kun bevaret et eneste Membran brudstykke af Knyt-

linga, der ifølge Cataloget over den Arnæmagn. Saml. ikke

er ældre end 15de Aarli. og snarest fra dettes senere Halv-

del. \'i kunne derfor ikke nu afgjøre, i hvilket Omfang
Randgloser ere optagne i den foreliggende Text. A. D. Jør-

gensen har Fornemmelsen af, at der netop paa dette Sted

kunde være Tale om et Indskud. Heri følger jeg ham gjerne,
men ikke i den af ham foreslaaede Interpunction til formentlig'

Støtte for Stedets Originalitet. Læsningen bliver kun saa

meget tungere.
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foregaaende Dato gjør det utvivlsomt, at man i Danmark

fejrede Festen paa den 21de til Ære for den engelske St.

Alban.

Den St. Alban, hvis Helgendag skulde fejres den 21de,

var imidlertid ifølge »Acta Sanctorum« ikke den engelske

Helgen af dette Navn, men en anden St. Alban, der 404

havde lidt Martyrdøden i Mainz (St. Albanus Moguntinus).

Det var i den til ham viede Kirke, at Harald Klak 826

var bleven døbt. At en Albanus Episcopus ifølge »Acta

Sanctorum« blev fejret paa samme Dag som en fra ham

forskjellig Helgen har bidraget yderligere til Confusionen.

Odense var ikke ene om at gjøre England den Ære

stridig at gjemme sin Protomartyrs Ben; i Colin hævdede

Monasterium sancti Pantaleonis af St. Benedicts Orden for

sig denne Lykke. Her fejredes den 22de Juni rigtigen som

den engelske St. Albans Dag.

Snart efter St. Albans Død var der, ifølge den engelske

Beretning, paa Stedet, hvor han henrettedes, ved den romerske

Stad Verulamium (5 Mil N. O. for London), bygget en Kirke,

viet til ham. Den blev fuldstændig ødelagt under de Anglers,

Saxers og Jyders Indvandring 449. Traditionen i Colin

fortalte nu, at den fromme Biskop Germanus medførte alle

Helgenens Ben fra den ødelagte Kirke og bragte dem til

Ravenna. Placidia, Kejser Valentinians Moder, bragte Re-

likvierne til Rom, indtil de senere hen i Tiden overlodes

Kejserinde Theophania, Otto den III.s Moder. Hun førte

Relikvierne til Tydskland. Engang styrtede Muldyret, der

bar dem, i en Afgrund , men fandtes uskadt ilive med hele

sin kostelige Byrde. Man kom til Mainz. Bispen her saa

lidt skævt til den ny St. Alban, der dukkede op til Skade

for hans Stads Skytshelgen, og paa hans Bøn forandrede

Kejserinden Navnet Albanus til Albinus
').

Relikvierne førtes

^) Viborg- Domkirke ejede Relikvier baade af St. Albanus og
af St. Albinus ! Annales eccl. Dan. I. 474.
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da til Colin og skænkedes til det ovennævnte Kloster. Der

holdtes de siden i stor Ære; i Aaret 1502 udgave Munkene

endog en Bog »de incliti et gloriosi Protomartyris Angliæ

Albani, qvem in Germania et Gallia Albinum vocant, con-

versione, passione et miraculorum coruscatione«. Denne

Bog dediceredes endog til den engelske Konge, Henrik VIII

(Acta Sanctorum)^).
— Som Byer, i hvilken St. »Albi-

nus« Tilbedelse havde særlig Betydning, kan nævnes Angers

og Namur.

Ifølge den engelske Legende bar Biskop Gerraanus sig

anderledes ad, end Coliner -Munkene fortælle. Han lod

Helgenskrinet med St. Albans Ben nedgrave og medtog ved

sin Bortrejse som Relikvier kun nogle af Helgenens Blod

gjennemtrukne Jordklumper. Aarhundreder forløb, og ingen

vidste mere, hvor St. Albans Ben laa nedgravede. Saa

drømte Kong Oflfa af Mercia en Nat i Aaret 793, at en

Engel befalede ham at optage Protomartyren af Graven og

skrinlægge hans Ben. Et himmelsk Lys skinnede over

Stedet, paa hvilket han skulde søge dem. Man fandt dem

derfor let; og paa det Sted, hvor de vare fundne, byggede

Kongen et til Helgenep viet Kloster, det senere saa be-

kjendte Abbedi St. Albans.

St. Albans Legende synes naturligt nok ogsaa gaaet i

Glemme siden den første Kirkes Ødelæggelse 449, men saa

fandt man ifølge Klosterkrøniken 2) under den 9de Abbed,

^) Bock omtaler i Relikvieiischatz der Liebfraueu Miinster zu

Aachen S. 44 et Relikvieskrin fra 12te Aarh. med St. Albans

Ben, der findes i St. Maria i Schnurgasse i Colin. Om det

er St. Pantaleon-Klosterets, véd jeg ikke.

^) Gesta Abbatum monasterii Sti Albani, ed. H T. Riley. Vol.

I. London 1867. Dette Værk er Hovedkilden til St. Albans-

dyrkelsens Historie i England. Enkelte supplerende Op-

lysninger ere at søge i: Annales Monasterii S. Albani, ved

s. Udg. Vol. I. London 1870 og Matheus Parisiensis : Chro-

nica majora, ed. H. R. Luard I. London 1872.
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ved at nedrive Ruinerne af et gammelt Palads i Verulam, i et

hult Rum i Muren en Del Bøger og Bogruller med for-

gyldte Titler og Bogstaver. Ingen kunde tyde den gamle

Skrift, før man omsider traf en Olding, der havde været

Præst, og som kjendte Bogstaverne. Den første Bog var

Historia Sancti Albani ! Men de andre Bøger handlede

om de hedenske Guder, navnlig om Solens Gud, Phoebus og

om Mercurius, »som Englænderne kalde Wodan«. Alle disse

Bøger, der saaledes kun handlede om Djævelen og hans

Væsen, bleve brændte, alene St. Albans Historie bevaredes.

Men denne mærkelige Original kunde Klosteret ikke forevise

senere, thi neppe var Bogen læst og afskreven, før den faldt

i Støv. Det var efter dens Fremstilling, at St. Albans

Legende siden læstes i Kirken.

Det var ikke alene udenfor England, at St. Albans

Kloster havde Medbejlere til Æren af at g;jemme Proto-

martyrens Ben. I Landet selv følge vi igjennem to Aar-

hundreder en staaende Strid mellem St. Albans Kloster og

det ikke meget langt derfra i Østangeln beliggende Kloster

Ely, om hvem af dem der besad de rette Relikvier. Ely-

Munkene fortalte, at Abbed Frederik fra St. Albans, der

1077 døde i deres Kloster, blandt andre Helligdomsskatte

havde ført de ægte Relikvier med sig. St. Albans-Munkenes

Beretning var følgende:

Da Kong Edvard efter Kong Knuds og hans Sønner

Haralds og Hardeknuds hurtigt paafølgende Død styrede

Land og Rige, rustede de Danske sig til et Englandstog

for at plyndre og undertvinge Landet. Indbyggerne grebe

til Vaaben og skjulte deres Kostbarheder. Med faa paa-

lidelige Brødre som Medvidere lod Abbed Alfric St. Albans

Relikvier hemmeligt indmure i Relikvieskrinet bag et Sidealter.

Men paa samme Tid sendte han snildelig Bud til Conventet

i Ely, der laa beskærmet mod Fjenders Angreb omgiven af

Sumpe og Moradser, om man der vilde modtage Relikvierne

til Opbevaring, medens Ufreden stod paa. Anmodningen
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blev beredvillig optaget, men i det kostbare Skrin, Ab-

beden derefter sendte til Ely under Foregivende af, at det

indeholdt St. Albans Relikvier, havde han nedlagt Benene

af »en hellig Munk«, og for at det kunde være saameget mere

skuffende, indsvøbte han Benene i en Kappe, om hvilken

han sagde, at det var St. Albans Lærer Amfibalus Kappe,

som St. Alban havde baaret, da han led Martyrdøden.

Med Helgenskrinet fulgte mange af St. Albans Kirkeskatte.

Abbeden bar sig saaledes ad, fordi han ventede, at Fjen-

derne, om de kom til St. Albans Kloster, skulde opgive at

søge St. Albans Skrin der, naar de hørte af alle, at det

var bragt til Ely.

Den danske Anfører druknede, strax da Flaaden var

ankret op under Landet. Flaaden opløste sig derfor og

sejlede hjem. Efter at der var gaaet et Aar, afkrævede

Abbed Alfric Ely
- Conventet de betroede Relikvier, men

fik et Afslag. Paa Trudsler om at klage til Konge og

Pave gave de imidlertid efter, men lumskelig lode de

Benene i Skrinet ombytte
— saaledes bleve de, der vilde

narre andre, selv narrede ved St. Albans-Abbedens snilde

Anslag. For at undgaa en offentlig Skandale, der kun

vilde blive til Forargelse for Kirken, tog Abbeden stiltiende

imod Benene. Men St. Albans rette Relikvieskrin lod han

uddrage af Muren og stillede det højtideligt frem i Kirken.

Dermed bilagdes ikke Tvisten om St. Alban. Da

Mesteren Anketil sammen med en Lærling fra Ely 1123—29

arbejder paa et nyt Skrin til Helgenen i St. Albans Kirke,

komme de op at skændes om, hvor de ægte Relikvier vare

bevarede, saa at — det er St. Albans Krøniken, der for-

tæller — Helgenen selv maa gribe ind og ved en Aaben-

barelse afgive sit Votum til Gunst for det der i Kirken

bevarede Skrin ^).
Men endnu det 13de Aarhundrede igjennem

1) Under Abbed Simon 1166—83 bliver et helt nyt Skrin for-

færdiget af en Mester Johannes , hvilket nærmere beskrives.
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paastode Ely- Munkene, at de gjemte de rette St. Albans

Relikvier; saa fik Sagen en Afgjørelse paa følgende Maade ^).

Aftenen før Palmesøndag 1314 kommer Kong Edvard

til St. Albans Kloster og drager om Mandagen til Ely,

hvor han vilde fejre Paasken. Kongen benyttede Tiden til

nøje at bese alle Klosterets Herligheder, men standsede da

omsider ved det Helgenskrin, som kaldtes St. Albans. Han

forlangte det aabnet, da han vilde vide, hvor han rettelig

skulde ære Helgenens Relikvier i Ely eller i St. Albans Kloster,

og Kongens Forlangende turde Mmikene ikke modsætte sig.

Man samledes altsaa i Kirken; Skrinet blev gjort rede til

at aabnes af en i Guldsmedekonsten erfaren Munk, Alanus

de Walsingham. Da alt var parat, gik Kongen til og

løftede egenhændig Laaget. Og se. Skrinet var helt til-

stoppet med en sammenrullet Kappe, saa at der ikke var

Plads til mere. Men ved Kappens Halslinning saa man

Kager af Blod, ved et Mirakel til Helgenens Ære saa friskt,

som om det var fra den foregaaende Dag. Denne Kappe
var den, som St. Alban havde faaet af sin Lærer Amfi-

balus i sin Omvendelsesstund, og i hvilken han var bleven

halshugget. Alle kastede sig med Undren over Miraklet til

Jorden. Kongen lagde selv Laaget igj en paa Helgenskrinet,

glad over, at Sandheden af, at Klosteret besad Relikvier af

St. Alban paa denne Maade var bleven bekræftet, og han

i Klosterkronikeu. Skrinet bliver anbragt ophøjet over Høj-
alteret : den ene Ende vender mod Præsten — Helgen-
skrinene stilledes altid i V— 0. Paa denne Ende var St.

Albans Martyrdød fremstillet, langs Siderne andre i hans

Legende fortalte Tildragelser, alt i drevet Arbejde af Guld

og Solv. For den mod Øst vendende Ende saas den Kors-

fæstede mellem Johannes og Maria. Paa Skrinets Gavl mod
Vest var Maria med Jesusbarnet fremstillet; langs Taget til

begge Sider Rækker af Helgener. Paa hvert af de 4

Hjørner var fremspringende Smaataarne. Skrinet var yder-

ligere udsmykket med Ædelstene og Crystalprydelser.

^) Thomas Walsingham: Historia Anglicana. 1. 138.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1886. 26
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sagde til Munkene: »Pris Herrens Naade! Pris Martyren!

Men betænk, at gjør Herren, som I sige, Mirakler her paa

Stedet, fordi Martyrens Klæder bevares hos Eder, hvor

meget større maa saa ikke de Mirakler være, han gjør

af Naade for selve Martyrens Legeme, som de have i St.

Albans Kloster.« Det er vel at mærke en Munk fra dette

Kloster, der har ført Kongens Ord i Pennen. Paa dette

Tidspunkt er der ikke Spor i Helgenskrinet af de Ben af

»en hellig Munk«, der tidligere sagdes sendte med Kappen
til Ely fra St. Albans, og som Munkene svigefuldt havde

beholdt i den Tro, at det var Relikvier af Protomartyren.

Vi skulle ikke følge St. Albans Relikvier i England

videre. Historie og Legende ere uadskilleligt blandede,

og Fortællingerne prægede af ensidig Interesse for St.

Albans Klosters Ret. Vi ville vende tilbage til det, der

særlig har. Betydning for os, den danske Kirkes Paastand

om at besidde den engelske Protomartyrs Relikvier.

Ved Overgangen fra det Ilte til det 12te Aarhundrede

var Guldsmeden Anketil fra St. Albans paa den danske

Konges særlige Anmodning rejst til Danmark for der at

lede et Arbejde, Kongen vilde have udført. I 7 Aar havde

han arbejdet i Danmark og var bleven Kongens øverste

Møntmester. Det er ikke nogen dristig Formodning, at det

var for at forfærdige St. Knuds Helgenskrin, at han var

bleven kaldet til Danmark, saa meget mindre som vi ved

hans Tilbagekomst til England se Valget falde paa ham til

at forarbejde et nyt Helgenskrin for den engelske Proto-

martyr i St. Albans Kloster, et Arbejde, han begyndte

1123. Der fortalte han Munkene, at man i Danmark troede

at eje St. Albans Relikvier, og at Beretningen her gik

ud paa, at de Danske havde røvet dem paa et Plyndrings-

tog i England. St. Albans Krøniken, som fortæller dette

paa et Sted, har imidlertid paa et andet en Beretning,

ifølge hvilken det ikke kunde være en Nyhed for St. Albans-

Munkene, hvad Anketil saaledes gav Meddelelse om. Det
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er paafaldende , at ikke Historikerne hidtil have draget de

i denne Fortælling foreliggende Oplysninger ind med i

Undersøgelsen om Relikvieskrinene i Odense. Beretningen

lyder saaledes : ^)

Da de Danske vildt skændte og brændte i England
uden at møde Modstand, plyndrede de ogsaa St. Albans

Kirke. Herren lod Straf for Synderne komme over Kloste-

rets Beboere. Hele Kirkeskatten, de hellige Kar og Klæder

røvedes, de Steder, som Martyrens Blod havde helliggjort,

besmittedes, selv Benene af St. Alban, Englands første

Martyr, udtoge Helligdomsbryderne af Skrinet og førte til

Danmark i Tro paa, at det vilde tækkes Gud lige saa

meget, naar de nu i deres Land holdtes i Ære.

Med al Omhu og Ærefrygt bevarede de Martyrrelikvierne,

og da de vare komne hjem, lode de forfærdige et kostbart

Skrin til dem. Det var til en 0, de førtes, til et Kloster,

der kaldtes Odense (»Owense«), og for hvilket en Biskop
stod i Spidsen.

Medens de hellige Levninger her vare Gjenstand for

Indbyggernes største Veneration, sade Munkene i det ud-

plyndrede Kloster utrøstelige over Tabet af Relikvierne af

deres Skytspatron. De gjorde Bod for deres Synder ved

ivrig Bøn og Faste, de bade indtrængende til Gud om, at

ved hans Naade Martyren forsonet vilde vende tilbage til det

Sted i England, hvor han havde udgydt sit Blod for Christus.

En af Munkene i St. Albans Kloster, der var født i

Helgenens Fødeby og havde levet et stille hæderligt Liv,

var mere sorgfuld og nedbøjet over Bortførelsen af Reli-

kvierne end de andre Brødre. Dag og Nat bad han, at det

maatte times ham at opleve den Dag, da Helgenen førtes

tilbage til det Sted, hvorfra han som Martyr var optaget i

Himmelen. Munkens Navn var Egwinus. Da Relikvierne

bortførtes, var han Sacristan.

^) Gesta Abbatuni monasterii S. Albani. 12— 19.

26^
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En Nat, da han laa i dyb Søvn efter sin Aftenmesse,

viste Albanus sig for ham, høj af Væxt med langt Haar og

Skjæg efter de gamle Britters Skik, ærefrygtindgydende af

Aasyn, værdig i sin hele Fremtræden. Mod Skulderen holdt

han hævet en Palmegren ; med den berørte han den sovende

og sagde: ^)

»Ven! Jeg er Din Skytspatron, Englands Protomartyr.

De Bønner, der stege fra Dit Hjærte, ere hørte af Gud.

^) Fortælleren aabenbarer her, hvorledes man i den tidlige

Middelalder fremstillede St. Alban. Beskrivelsen svarer ogsaa

temmelig til St. Albans Billedet i Klosterets ældgamle Con-

ventsegl med Omskriften SIGILLVM SanCtI ALBANI ANG-

LORVm ProTOmartiris, hvortil Stempelet, udskaaret i

Elfenben, bevares i British Museum. Den eneste Afbildning,

der er kommen mig for Øje (Dugdales : Monasticon Angli-
canum II. PL XI), er destoværre efter et gammelt Aftryk,
der synes ikke at have været tydeligt. St. Alban er af-

bildet siddende i verdslig Dragt. Han har stort Skæg,
holder i højre Haand en korsprydet Stok, bag venstre Haand,
der hviler paa en Kugle (misforstaaet Bog?), staar en Palme-

gren i Vejret.
— Sammesteds er afbildet et Abbedsegl fra

1258, hvis Contrasigil viser St. Albans Halshuggelse, Mar-

tyrkronen paasættes fra Himmelen. Bøddelen griber med
den ene Haand mod de blindede Øjne: MARTIR OBIT VIC-

TOR, PRIVATVR LVMINE LICTOR, lyder Omskriftens

Vers.

I Namurs Capitelsegl fra 1421 se vi (ifølge Beskrivelsen

i Demay : Le costume au moyen åge d'aprés les sceaux S.

399) St. Alban afbildet staaende i gejstlig Dragt ; det af-

huggede Hoved holder han i begge Hænder foran Brystet.

Paa lignende Maade fremstilledes han i Gothikens Periode

i Tydskland, men i Biskopsdragt, undertiden holdende Sværdet.

(Die Attributen der Heiligen, Hannover 1843. Otte: Kunst-

archaologie, 2. Udg., II. !t2.0). I Danmark kan ikke med

Sikkerhed paavises noget St. Albans-Billede. Hvor vi finde

en Biskop fremstillet med det afhuggede Hoved i Haanden,
maa det gjennemgaaende antages for at være St. Dionysius

(af Athen), hvis Tilbedelse her i Landet var meget udbredt;
alene maaske overfor Dronning Christines i Odense forfær-
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Jeg har bedet med Dig, og vi have naaet vor fælles Bøns

Opfyldelse. Forlang Orlov af Abbeden
;
han vil uden Van-

skelighed tilstaa Dig den. Du skal skifte Klæder, ikke

Sæder, og rejse til Danmark. Jeg vil styre Din Fod og
lede Din Gjerning. Dett^ Hus skal faa Relikvierne af mig

tilbage og glæde sig ved at eje dem til Dagenes Ende.

Men drag snarest afsted«. Dermed forsvandt Protomartyren,

og det skinnende Lys, der havde omgivet ham, slukkedes,

men en sød Duft fyldte Rummet lige til den tredie Dag
som Vidne om det himmelske Syn.

Morgenen efter gik Munken til sin Abbed og fortalte

ham alt, hvad der var hændet. Abbeden bad ham rejse

med Gud, og med godt Mod indskibede han sig til Dan-

mark og kom til Øen Fyen, hvor, som Rygtet sagde, St.

Albans Relikvier bevaredes. Sin Ordensdragt aflagde han.

Et Aar igjennem opholdt han sig i Odense. Ved sine ud-

mærkede Egenskaber og sin sædelige Vandel blev han nøje

kjendt med Munkene i Byen, og de bade ham indtrængende

om at antage deres Orden ,
de sorte Munkes

, og gaa i

Kloster hos dem. Egwin samtykkede; nu saa han Vejen

aaben til at naa sit inderlige Ønske og udføre den Plan,

han havde ruget over i sit Hjærtes lønligste Skatkammer.

Han lod sig optage i Klosteret og overgik snart i Iver alle

sine Medbrødre. Men med megen Forsigtighed skjulte han,

hvor han var fra, for at ingen skulde ane Uraad.

Til Belønning for udvist Nidkjærhed valgtes han efter

faa Aars Forløb til Sacristan, det han saa inderligt havde

attraaet. Derved blev han nemlig Custos for alle Klosterets

Helligdomsskatte ,
hvorimellem det Skrin, hvori Martyr-

panterne vare nedlagte. Nat efter Nat plejede han ene at

digede Altertavle til Graabrødre-Kirken sammesteds tør man

gjætte paa, at den saaledes fremstillede Helgen kunde være

St. Alban.
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bede ved Martyrens Baare, og med Forsigtighed og Snedig-

hed opnaaede han derved at udføre sit Forehavende.

Han skaffede sig nemlig en tre Fod lang Kasse, saa

rummelig, som den behøvedes, for at de hellige Ben

bekvemt kunde nedlægges deri. Den var beslaaet med

stærke Jernbaand og forsynet med en tredobbelt Laas.

Engang i en af de lange Vinternætter gjorde han der-

paa et Hul i Helgenskrinets Bund, gjennem hvilket han

udtrak alle sin Herres og Patrons Ben og lagde dem i sin

Kasse i omhyggelig Orden, indsvøbte i kostbare Tøjer.

Han lukkede derpaa den Aabning, han havde frembragt i

Skrinet med noget, han i dette Øjemed havde parat, for at

der ikke skulde opdages Spor af, at der var snittet i Træet.

Skrinet var nemlig fuldstændigt udtømt. Sin Kasse med

Relikvierne lukkede han i La^s, lagde Nøglerne i en Pose,

som han forseglede, og skjulte begge Dele omhyggeligt.

Sacristanen havde en god Ven, en rig Kjøbmand af

engelsk Herkomst, der hvert Aar rejste mellem Danmark

og England med Varer. Ham bad han nu se til at kunne

rejse saasnart som muligt. »Kjære Ven,« sagde han, »der

ligger mig noget paa Hjærtet, som jeg maa bede Dig om i

Tillid til dit trofaste Venskab. Du skal faa Din Umage

godt betalt, om Du snarest muligt vil bringe en laaset

og forseglet Kasse til England. Jeg beholder hos mig

Nøglerne og Signetet. I Kassen er der en Del Bøger, som

Abbeden i St. Albans Kloster betroede mig tillaans, da jeg

rejste, paa Betingelse af, at jeg hurtigt skulde sende dem

tilbage. Om jeg lever, vil jeg med mine Foresattes Til-

ladelse selv snart bringe Nøglerne, hvis ikke, skal jeg sende

dem. Du skal jo dog til London, og Klosteret ligger kun

en Dagsre,|se fra denne Stad. Den store Tjeneste skal jeg

gjengjælde Dig paa bedste Maade. Utrættelig skal jeg

være i at bede for Dig, at Herren vil give Dig Lykke paa

Rejsen tilvands som tillands.«
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I Overensstemmelse med Digterens Ord »Crede mihi,

res est ingeniosa dåre« (Ovid), gav Egwin strax Kjøbmanden

en kostbar Foræring, og denne lovede, at han troligen skulde

udføre alt, hvad der var ham paalagt. Forsigtig lod han

Kassen føre til den Havn, hvor hans Skib laa, og som de

Danske kalde Ribe, og gjemte den omhyggeligt paa det

sikreste Sted i Skibet. Hvad det var, han medtog, anede

han ikke, blot at han jo indsaa, at det maatte være noget

meget værdifuldt. Med god Bør kom han med Martyrens

Bistand til London og kjørte efter Løfte med Kassen lige

til Klosteret. I nogle Brødres Nærværelse overleverede

han den tilligemed Brevet som Hilsen fra Egwin, Sacristan

i Odense. Abbeden modtog alt med mange Taksigelser, og

hædret med Gaver vendte Kjøbmanden tilbage til London.

Da Abbeden havde læst Brevet, blev han usigelig glad

og takkede Frelseren, som havde kaldet sin Martyr tilbage

til det Land, hvor han hørte hjemme. Han kaldte Brød-

rene og alle Klosterets Tjenere sammen og forkyndte glæde-

straalende : »Mænd, Brødre og Sønner! I kjære Venner i

Christo, fryd Eder med mig ! Vor Patron, som blev os fra-

ranet i Barbarers Vold, den hellige St. Alban, ham have

vi ved et Guds Under atter imellem os.« Da han derpaa

havde fortalt, hvorledes alt var gaaet til, brød hele For-

samlingen ud i at prise Frelserens Naade og deres Broders

snilde Anslag.

Da Kjøbmanden var vendt tilbage til Danmark, og

Broder Egwin havde faaet at vide, at alt var gaaet efter

hans Ønske, glædede han sig inderligt, idet han erkjendte,

hvorledes Jesus Christus og den berømmelige Martyr Alban

havde ledet ham i al hans Gjerning og paa alle hans Veje.

Faa Dage efter gik han da til sin Biskop eller til Prioren

og sagde:

»Min Sjæl faar ikke Ro, før jeg endnu engang faar

set mit Fædreland og mine Frænder og Venner, som endnu

maatte være ilive. Jeg beder Eder derfor inderligt, at I
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ville give mig Tilladelse til blot engang før min Død at se

dem og sige dem Farvel for sidste Gang. Ufortøvet vil

jeg da vende tilbage hertil.«

Det havde Vanskelighed med at faa Ønsket opfyldt.

Men saasnart Orloven var tilstedt ham, rejste han med

god Bør til England, og med de samme Kjøbmænd, som

førte ham over, sendte han tilbage til Bispen, Prioren og
Brødrene en udførlig skriftlig Fremstilling af, hvad han i

Henhold til St. Albans Aabenbaring for ham og det ham af

Helgenen givne Paalæg havde udført. Hvis de skulde tvivle

paa. Sandheden, kunde de efterse Skrinet, som de vilde

finde tomt. Det var Gud og Martyren, der havde indgydt ham
at handle saa dristigt; dette maatte tjene ham til Tilgivelse.

Da de Danske fik Kundskab herom, bedømte de Hand-

lingen paa meget forsk] ellig Maade. Nogle stemplede Egwin
som Helligdomsskjænder og som den nedrigste Forræder,
andre dømte hans Færd med Digteren : Facto pius et scele-

ratus eodem.

Da Egwin karsk betraadte Klosteret, stimlede xA.bbeden

med hele Conventet sammen om ham og hilsede ham med
Jubel. I Abbedens og Conventets Nærværelse aabnede han

i Capitelstuen sin Kasse, hvortil han bar Nøglerne hos

sig, og viste for alle de kjære Relikvier. Der var paa
den Tid mange saavel bjandt Munkene som blandt Egnens
andre Beboere, der lede haardt af mange forskjelligartede

Sygdomme: saa snart de paakaldte Martyrens Hjælp, bleve

de for Alles Øjne helbredede for deres Svagheder. Med

taknemmelig Jubel priste de deres Frelsers Miskundhed.

Conventet nedlagde med Omhu sin Martyrs Ben i hans gamle

Helgenskrin og bad inderligt til Herren, at de alle Dage
maatte værdiges at besidde hans Martyrs Relikvier.

Denne Fortælling om en virkelig Tildragelse har jeg,

Mathæus Parisiensis ') , besluttet at føre i Pennen, for at

^) Matheus Parisiensis f 1259 er en af Englands mest ansete

Krønikeskrivere i Middelalderen : fra 1217 var han Munk i
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den ikke i Tidernes Løb eller ved Ligegyldighed igjen skulde

gaa i Glemme. Jeg har hørt den berette af ansete og

fuldt paalidelige Mænd, som mange Aar have opholdt sig

i Danmark i den danske Konges Tjeneste, men som stamme

fra eller ere opfødte i Egnen om St. Albans Kloster. Nemlig :

Odo, denne Konges Skattegjemmer og Møntmester, Mester

Johannes fra St. Alban, en uforlignelig dygtig Guldsmed,

der siden som en ivrig Tilbeder af Martyren forarbejdede den

yderste Helligdomskiste, som vi kalde »capsides« ,
til hans

hellige Levningers Bolig, og endvidere denne Johannes Søn,

Nicolaus fra St. Albans, som dengang i 30 Aar havde været

Møntmester hos Kongen, hvilken Konge, kaldet Valdemar

(Aldimarus), regerede i over 40 Aar. Denne Nicolaus var

det, der siden blev Englands Konges Møntmester. Ogsaa
kan jeg nævne Klerken Edward, den engelske Konges fortro-

lige Raadgiver, og hans Farbroders ældste Søn. Til saa-

danne Mænds Vidnesbyrd, tror jeg, man kan nære ubetinget

Tillid. —
Det, Historikerne have anset for saa usandsynligt : at

man i Danmark skulde besidde den engelske Protomartyrs

Ben, og at Englænderne nogensinde have villet afgive

en saadan Relikvieskat, faar ved den her gjengivne Tra-

dition en meget naturlig Forklaring; Relikvierne ere

førte til Danmark som Krigsbytte ^). Krønikeskriveren

henfører Rovet og Tilbageerobringen til den 4de Abbeds

Tid, altsaa Slutningen af det 9de Aarhundrede. Men da

vare Vikingerne Hedninge, og det er jo sikkert nok christne

Normanner, der rane Helligdommen; de vise Relikvierne

St. Albans Klosteret. 1248 havde han , paa Foranledning
af den norske Konge, foretaget en Rejse til Norge for at

reformere Benedictiner-Klosteret paa Nidarholmen.

^) Efter Indtagelsen af Bardewick 1189 siges Henrik Love at

have givet Kong Knud VI Relikvierne af den der begravede

hellige Ægistus , St. Peders Discipel, som Tak for ydet

Hjælp. Suhm. VUI. 190.
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en ,
selv af Englænderne anerkjendt Pietet. Først langt

senere kunne danske Krigere ventes at bære sig saa-

ledes ad. Hertil kommer, at den Englænder, der stjæler

Relikvierne tilbage til St. Albans Kloster, hvor han havde

været Sacristan paa den Tid, da de Danskes Plyndring

foregik, kommer til Benedictinerklosteret i Odense — et

Kloster, der først stiftedes, da Kong Knud var bleven

skrinlagt 1101. Egwins Sacristan-Værdighed i St. Albans

falder vel neppe mere end c. 30 Aar forud, og det bliver

derat indlysende, at Overførelsen af St. Albans Relikvier"

til Danmark maa være sket i Knud den Helliges Levetid,

ganske som Ælnoth og de andre samtidige Krøniker ud-

sige. Naar A. D. Jørgensen mener, at der ikke siges, at

Knud selv havde ført dem her til Landet, synes dog Or-

dene i Elogium S. Kanuti: »Albanus —
per ipsum de

partibus Anglorum hue revectus« ikke at give ham Ret.

Knud havde gjentagne Gange i sin Faders og Broders

Regeringstid været paa Togt i England; men vi hører ikke

i de engelske Kilder om Plyndring af St. Albans Kloster paa

noget af de Tog, paa hvilke Knud var Fører. Derimod bliver

Ely besat og hærget 1069—70 ^). Det er ved samme Tid,

at vi møde saa mystiske Forhold i Relikviernes Historie:

St. Albans Kirkeskats Bortførsel af en Abbed i Klosteret,

de foregivne St. Albans Relikviers Overdragelse som Depo-
situm til Ely, hvorfra, trods Krønikens Fortælling om, at

Conventet der holdt Benene tilbage, senere enhver Stiimp

af Knokler viser sig forsvunden. Muligt er det Knuds

Hærmænd, hvis Indgreb i Relikvieskrinet har frembragt

Forstyrrelsen.

Det maa altsaa være tidligt i det 12te Aarhundrede,

at Egwin skal have stjaalet St. Albans Relikvierne tilbage fra

^) Worsaae: Den danske Erobring af England og Normandiet.

392. Cfr. J G. F. Ræder: Danmark under Sven Estridsøn

og hans Sønner. 327.
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Odense. Englænderne fortælle i Midten af det 13de Aarhun-

drede — de Hjemmelsmænd, Matlieus Parisiensis navngiver,

ere vel at mærke fødte paa Albans Klosterets Grund — at ikke

et Stykke af Helgenens Knokler blev tilbage i Skrinet.

Naar de fremmede virkelig havde hørt det sige i Danmark

paa Valdemar Sejrs Tid
,
maatte det jo her være en i Be-

folkningen almindelig Anskuelse, at det Skrin, Munkene

kaldte St. Albans, siden gamle Kong Niels Tid var ganske

tomt; Helgenen havde vendt Danmark Ryggen. Men Brevet

fra 1183 tør dog sikkert her paakaldes som Vidnesbyrd i

modsat Retning, og man har ikke baaret et tomt Relikvie-

skrin i Procession lige til Middelalderens sidste Dage.

Men paa den anden Side er der al Grund til at anse

Beretningen om Relikvie-Ranet for correct, hvad et saadant

ganske i Almindelighed angaar, blot at det ikke har været

saa omfangsrigt, som Englænderne fandt det nødvendigt at

udsmykke det. De i Anmærkningen S. 386 citerede en-

gelske Krøniker indeholde ikke faa Exempler paa, i hvor

høj Grad man i alt, hvad der tjente til Forherligelse af

St. Albans Klosterets Relikvieskatte, er gaaet paa Accord

med Sandhed og sund Fornuft. Er der imidlertid noget

sandt i Beretningen om Relikvieranet i Danmark, og er

Archæologernes Paavisning af St. Albans-Skrinet i St. Knuds

Kirke rigtig, saa maatte vi jo kunne gjøre »Prøve« herpaa

ved at undersøge, om det Hul, Relikvietyven skar i Skrinet,

endnu spores deri. Og det viser sig da nu virkelig at

være saa: blot at Hullet ikke er i Skrinets Bund, ad

hvilken Vej det vilde være for besværligt at trænge ind

til Relikvierne, tilmed da Skrinets Bund var dækket med

Puder og Tøjer, men i Skrinets ene Ende.

Burman-Becker anser dette Hul udskaaret for derved

at danne et Kikhul til Helgenens Ben. Helt bortset fra,

at det i saa Fald synes underligt, at man ikke i lige Maade

har ønsket at kunne se Knud Konges Ben, vil det strax

indvendes, at Hullet, saafremt Bestemmelsen var den an-
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givne, vilde have faaet en symmetrisk Plads og ikke være

anbragt hen imod et af de nederste Hjørner. Hertil kommer

den Betænkelighed, man dog vist vilde have ved at afbryde

den paalagte Metalplade og dens Figurfremstillinger
—

ej

7^

at tale om, at man gjennem et Kikhul paa dette Sted ikke

kunde se noget, naar Lyset ikke faldt ned fra oven.

Efter samstemmende mundtlige Erklæringer fra Justits-

raaderne Herbst og Strunk samt fra Conservator Steffensen,

der restaui^erede Helgenskrinet, viste Hullet sig i alle Hen-

seender udskaaret paa en saa plump Maade, at man be-
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sluttede sig til for Synets Skyld at indsætte et Træstykke

deri. Alle vare enige om, at Hullet hidrørte fra en meget

gammel Tid. At det var blevet gjort, medens Skrinet endnu

havde sin Metalbeklædning, at den ene af de to lige brede

Plader, hvoraf Beklædningen efter Spor i Træet synes at

have bestaaet, har været bøjet tilside og atter bøjet tilbage

over Hullet, hvorved det har knebet med at faa Pladen

til at ligge fladt ind til Træet, vil enhver tydeligt kunne

se af de mange Sømhuller omkring Hullet (cfr. vedføjede

af Arkitekt Vilhelm Petersen i Odense udførte Afbildning);

hverken paa Skrinets anden Ende eller paa dets Sider

ses Mærker (Søm eller Sømhuller) af en saadan Restauration

af Pladebeklædningen. Hullets Størrelse (3 X ^^U) ^r en

saadan, at man har kunnet presse en Haand, eller i alt

Fald Fingrene, derigjennem ^).

Hvor stort et Udbytte Tyven har haft, lader sig kun

tilnærmelsesvis angive ved at undersøge, hvad der mangler

af Skelettet. Det er (cfr. Prof. Schmidts Liste over de

tilstedeværende Knokler i Værket om Helgenskrinene S. 48) :

Ansigtsbenet
— 5 Halshvirvler — Brystbenet

— de fleste

Ribben — venstre Overarmben — højre Albuben — begge

Spolebenene
— 7 Ryghvirvler

— 1 Lændehvirvel — venstre

Hofteskaal. De mange smaa Haand- og Fodknokler have

neppe nogensinde været tilstede i deres fulde Antal.

Enkelte Dele af Skelettet maa antages ad regelmæssig

Vej at være afgivne til andre Kirker til Helgenens For-

herligelse, for at opbevares synlige i mindre »Capsulæ«.

Men det vil dog bemærkes, at de fleste Knokler, der mangle,

netop ere saadanne, som kunne antages at have ligget

1) Arkitekt Vilhelm Petersen i Odense har haft den Godhed

paany at undersøge Skrinets Sider, saa godt som det gjennem
Glaskassen kan lade sig gjøre. Jeg skylder ham Oplysnin-

ger, som stemme med min Opfattelse af Hullets Oprindelse

og Forklaring.
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den ene Ende, Hovedenden, nærmest, og som man gjennem
Hullet snarest kunde faa Fingre i, særlig om man — hvad

udentvivl en Tyv vilde gjøre
—

tog en Stok til Hjælp.

Det maa efter det her udviklede vistnok siges, at

hele Spørgsmaalet om St. Albans Tilbedelse i Odense og

om hans Relikvieskrin dér foreligger klart belyst af Middel-

alderens historiske Kilder og paa en Maade, der fuld-

stændig passer med de antikvariske Resultater.

I St. Knuds og St. Albans Helgenskrin besidder Odense

By Mindesmærker om dens Kirkes Historie igjennem hele

den katholske Tid, hvortil vi ikke finde Sidestykker andet-

steds i Landet. Ethvert Mindesmærke maa betragtes i

Belysning af selve den Tidsalder, det tilhører, og i tolerant

Forstaaelse af dennes Aand. Vi staa overfor Helligdomme,
som Forfædrene Slægt efter Slægt i fire Aarhundreder have

bøjet Knæ for, og Inderligheden i deres Tro og Tilbedelse ere

vi ikke berettigede til at anse for ringere end den, hvor-

med nu vi træde frem for vore Helligdomssymboler. St. Al-

bans Helgenskrin staar derfor med St. Knuds paa den

Plads, Pieteten overfor kirkelige Mindesmærker af den Be-

tydning kræver som den værdigste.
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STUDIER OFVER ISLANDSKA KYRKOMALDAGAR
FRÅN FRISTATSTIDEN.

Af Dr. GUSTAF GEDERSGHIOLD.

/ For aldre tiders historia, hvars kållor vanligen flyta

sparsamt, plåga s. k. diplom vara af synnerligen stort

varde. Darfor har man också i de flesta kulturland an-

våndt mycken moda och kostnad for att åvågabringa full-

ståndiga, kronologiskt ordnade diplomatarier. Hvad Island

angår, utkom år 1857 forstå håftet af en, sårskildt med
afseende på den lårda apparaten, storartadt anlagd diplom-

samling*); utgifvare var Jon Sigurdsson, som redan forut

skapat sig ett stort namn for grundlighet, mångsidighet och

kritisk skårpa i sina lårda forskningar ofver Islands historia

och literatur. Men Jon Sigurdssons krafter blefvo tyvårr

tagna i anspråk af andra goromål af många slag, och Di-

plomatariets utgifvande framskred endast långsamt. Emeller-

tid utkom ett andra håfte år 1859 och ett tredje 1862, men
det Qarde och sista af fOrsta delen (fristatstiden) icke forr

an år 1876. Dårmed afstannade utgifvandet helt och hållet,

^) FuUståndiga titeln lyder : »Diplomatarium Islandicum. Islenzkt

Fornbréfasafn, sem hefir inni a5 halda bréf og gjorni'nga, doma

og måldaga, og aSrar skrår, er snerta Island e5a Islenzka

menn. Gefiå lit af Hinu Islenzka Bokmentafélagi. Fyrsta
Bindi 834— 1264«. — I det fdljande citera vi arbetet med

forkortningen DI.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 1
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ty Jon Sigurdsson var redan då af sjuklighet och alderdom

mycket forsvagad; han afled år 1879.

Under den tid, som forflutit efter utgifvandet, har denna

forstå del af Diplomatarium Islandicum altfor litet blifvit

tillgodogjord for forskningen. Visserligen har samlingen be-

gagnats och vid några tillfållen citerats af Konrad Maurer^)
och Kristian Kålund^), af lexikografer och undantagsvis af

några andra, men några enkom på dessa diplom riktade

specialundersokningar hafva ånnu icke, så vidt jag kunnat

erfara, foretagits. *) Och likvål synas dylika undersok-

ningar icke behofva eller ens bora uppskjutas, till dess

foljande delar af Diplomatariet utkommit. Ty dels om-

fattar det hittiis publicerade en for sig afslutad historisk

period
— fristatstiden — , dels skall det sannolikt ånnu

droja någon tid, innan det utkommer någon fortsåttning af

Jon Sigurdssons verk.

Men i Diplomatariet finnes mycket, som lockar till

nårmare forskningar, ty innehållet år både vigtigt och

mångartadt; man tråffar dår åtskilliga påfliga bullor rorande

Norden *), bref från norska årkebiskopar, islåndska biskopars

^) I synnerhet uti hans arbete »Island von seiner ersten Ent-

deckung bis zum Untergange des Freistaats, Miinchen 1874«.

2) Uti »Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island,

Kbhvn 1877 -82«.

^) Som ett undantag kan dock betraktas den lilla monografi
ofver Reykjaholts mdldagi, som utgafs i Kopenhamn 1885 af

»Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur«.

*) Då den ålsta af dessa bullor (n'' 2) år från år 835, och ett

ånnu aldre diplom år upptaget i samlingen, nåmligen en

skrifvelse från 834 af kejsar Ludvig den fromme (n" 1), så

kan det tyckas omojligt, att dessa bref hafva något att gdra
med Island, som ju forst omkring 40 år senare koloniserades

af norrmånnen. Fdrhållandet år, att dessa bref (liksom flere

foljande) galla årkebiskopsstolen i Hamburg, under hvilken

den nordiska missionen lydde, samt att redan i dessa diplom

från 834 och 835 så val Island som Gronland omndmnasy —
uppgifter, som synas alideles omstdrta den gamla islåndska
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påbud om tionde, botgoring, fastor m. m., ofverenskomm eiser

melian Norges konung och islåndingarne , tingsbeslut an-

gående markegång, matt och vigt, flere mårkvårdiga namn-

listor, några bref af politisk betydelse, samt slutligen en

stor mångd s. k. skrår och mdldagar (ungefår
= inventarier

och kontrakt).

Bland mdldagarna ^) utgoras de allra flesta af kyrkomål-

dagar (isl. : kirkjumåldagar) ,
d. v. s. forteckningar på kyr-

kors egodelar, råttigheter och skyldigheter m. m.

Oaktadt antalet af de kyrkomåldagar , som finnas i

behåll från fristatstiden , icke år ringa (50 å 60 stycken),

så tål detta antal likvål ingen jåmforelse med den våldiga

massa af sådana handlingar, som tillhor senare tider. T/
biskoparne, som hade uppsigt ofver, att de i lagen påbjudna

måldagarna verkligen uppgjordes och iakttogos, borjade rått

tidigt att samla de till deras stift horande kyrkomåldagarna
i sårskilda bocker, och samlingar af detta slag uppråttades

ånda in i reformationstiden, så att man, enligt Jon Sigurdssons

uppgift i foretalet till Diplomatariet pp. VIII, IX, nu eger

kvar 13 sådana bocker från Skålaholts och 6 från Hola

biskopsdome; — de ålsta af dessa samlingar åro gjorda i

borjan af det Qortonde århundradet.

Når en gang detta vidlyftiga material hunnit blifva

tryckt^) och gores till foremål for forskningar, så skall

kronologien. Det må tillåggas, att n° 1 icke finnes i original

och sannolikt icke haller n° 2 , samt att hår troligen fore-

ligger en garamal forfalskning af hogst egendomlig beskaffen-

het (se vidare Jon Sigurdssons anmarkningar i DI).

^) Då vi sakna ett fullt motsvarande uttryck i vart modersmål,

upptaga vi det islåndska ordet i fcJrsvenskad form.

^) Af raåldagar från tiden efter år 1264 åro några enstaka

tryckta i biskop Finn Jonssons »Historia Ecclesiastica Islandiæ«

(Havniæ 1772— 78) , och dessutom år den ålsta af de nyss
omtalade samlingarna, biskop Auduns måldagabok (från 1318,

men åfven innehållande yngre beståndsdelar) , publicerad i

»Timarit gefiS lit af Joni Péturssyni«, Reykjavik 1869—73.

1*
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utan tvifvel ett af de vigtigaste kritiska hjålpmedlen utgoras

af en noggrann kånnedom om måldagarna från fristatstiden.

Det år till en sådan kånnedom de hår foljande enkla

Studierna åro åmnade att i sin mån bidraga,
— att ut-

tomma det rika åmnet formå de icke.

Men jag hoppas, att denna uppsats må ej blott något

litet låtta det blifvande arbetet for en eller annan specialist,

utan åfven kunna gifva en storre låsarkrets ganska nyttig

inblick uti den islåndska fristatens allmånna kulturforhål-

landen och sårskildt uti den katolska kyrkans stållning inom

denna fristat.

Intet europeiskt land har att uppvisa ett motstycke till

det egendomliga forhållande, som uti den islåndska fristaten

rådde melian kyrkan och nationen, lekmånnen. Vid samma

tid, som de måktigaste kejsare och konungar underdanigt

bojde sig for påfvedomet, då kyrkan i Europas ofriga stater

innehade omåtliga rikedomar, vid samma tid hade på det

aflågsna, glest befolkade Island kyrkans maktspråk ingen

annan vigt, ån den hennes representants personlighet kunde

forlåna dem, och for sitt ekonomiska bestand var hon hån-

visad till att åta nådebrod hos de myndige, oberoende bon-

derna. Man maste beundra det kloka tålamod, hvarmed

hierarkien lange bidade sin tid, tiis hon slutligen vann

seger, en så stor seger, att dess efterverkningar ånnu i dag

kunna sporjas inom landets ekonomiska forhållanden.

Redan de allra forstå åtgårderna vid kristendomens

inforande och kyrkans organiserande på on voro karak-

tåristiska och beståmmande for hela tidehvarfvet. Medan

det i Norge var konungarne, som påbjodo den kristna låran

Oaktadt denna upplaga år ganska okritisk och icke åtfOljes

af några upplysande noter, har den likvål i flere tillfållen

yarit af stort gagn fttr oss.
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och, gemensamt med biskoparne, anskaffade prester, samt

beståmde, hvar de forstå kyrkorna (/ylkiskirkjur') skulle

byggas, och hvilka omraden skulle dårtill bidraga, så tillkom

alt detta på frivillighetens våg bland islåndingarne. Kristen-

domen antogs genom alltingets beslut, enskilde måktigare

bonder (»hofdingar«) åtogo sig att bygga kyrkor och an-

skafFa prester. Men når bonden på egen jord och for egna

medel uppfort en kyrka for sitt eget, sitt husfolks och sina

fattigare grannars begagnande, så var det ej underligt, om

han ansåg kyrkan vara sin tillhorighet. Och någon med-

tåflare om denna makt fick han ej i presten, ty antingen

låt han sjålf prestviga sig och uppeholl sedan gudstjånsten

i »sin« kyrka, eller ock ingick han ett slags kontrakt med

en prest, som for en viss ersåttning forråttade gudstjånsten,

och hvilken kom att betraktas såsom foga mer ån en tjånare.

Sådana voro visserligen i hufvudsak forhållandena ånda

till fristatens undergang; men åtskilliga forsok att skaffa

kyrkan en fastare, af bondernas godtycke mera oh/eroende

stållning blefvo dock gjorda och hade till en del framgång.

Denna framgång berodde på det personliga inflytande,

biskoparne utofvade. Ty de flesta biskoparne under denna

tid tillhorde landets yppersta slagter och utmårktes af

framstående egenskaper. Den forste verklige biskopen,

Isleif (1056—80), formådde ej utråtta mycket, oaktadt han

var allmånt ålskad; men redan hans son och eftertrådare,

den kraftige Gissur*) gjorde mycket for att stårka kyrkan.

Han genomdref lagen om tionde, han skånkte sin egen gård

(Skålaholt) till kyrkan och åstadkom dårigenom ett fast

biskopsresidens ,
han bidrog verksammast till uppråttandet

af en andra biskopsstol (på Holar, for Nordlandet), och

^) Betecknande år det yttrande, som konung Harald Hårdråde

skall hafva fållt om Gissur, medan denne ånnu var en ung
man : att af Gissur kunde val blifva tre slags man, en god

vikingahofding, en god konung och en god biskop (Morkin-
skinna p. 103).
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såkerligen har han forberedt den kyrkobalk (Kristinna laga

fattr, Kristinréttr inn forni), som antogs kort efter hans

dod och (med några tillågg) bestod under hela fristatstiden.

For kyrkans ekonomiska betryggande var tionden af

stor vigt. Dock kan man ej saga, att de sårskilda kyr-

korna och presterna darigenom gjordes oheroende af jord-

egarne; ty det var jordegaren sjålf, som upptog de båda

fjårdedelar af tionden, hvilka voro bestamda, den ena till

kyrkans, den andra till prestens underhall^); bonden såg

i dessa sina andelår af tionden endast en ersåttning for

sina omkostnader på kyrka och prest. ^)

Flere stadganden i Kristenråtten åsyfta att gifva kyr-

korna och deras egendom någon sjålfståndighet gentemot

jordegarens godtycke: biskopen kunde neka att inviga kyr-

kan, om ej tillråckligt gods var anslaget till hennes under-

hall (Grg. la 14, II 15); bonden var skyldig att, om

kyrkan brann upp eller på annat sått skadades, så att hon

ej kunde begagnas, bygga en ny efter biskopens anvis-

ning (ib.); af kyrkans egendom fick intet afhåndas henne

utan biskopens tillstånd (Grg. la 15, 20 m. fl.); biskopen

hade att beståmma, från hvilka gårdar tionde skulle erlaggas

till hvarje sårskild kyrka (Grg. la 14, II 16, jfr Ib 214);

1) Se Grågås I b 210-11, II 52-3. Vid hånvisningar till Grågås

(Grg.) anvånda vi hår och i det fOljande samma betecknings-
satt, som dessa laghandskrifters utgifvare, V. Finsen, har

begagnat i det register, som åtfoljer den sista publikationen

(»III«). Således betyder Grg. I: »Grågås ... efter det

kongelige Biblioteks Haandskrift« (Kbhvn 1852), a utmårker

forstå och b andra delen af denna text; Grg. Il år »Grågås
efter . . . Sta5arh61sb6k« (Kbhvn 1879) och Grg. III år

»Grågås. Stykker, som findes i . . . Skålholtsbok og en

Række andre Haandsk rifter« (Kbhvn 1883); den arabiska

siffran betecknar sida.

^) Af de båda ofriga fjårdedelarna gick en till biskopen och

upptogs af hans ombud, den andra till fattigforsorjningen
och upptogs af fOrvaltningsmånnen i det sårskilda fOrsdrjnings-
området (hreppr).
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ofver kyrkans tillhorigheter skulle uppråttas en forteckning

(måldage eller skrå).

Sistnåmda stadgande år naturligtvis for vart åmne af

synnerlig vigt, och vi skola dårfor utforligt referera, hvad

lagbockerna innehålla om denna punkt. I Grg. I a 15

(jfr II 17, III 15) heter det: »Når någon gifver gods till

kyrka, vare sig det består i jord eller kreatur eller losoren

eller den tionde, som folket i bygden skall erlågga till

kyrkan, så skall den man, som forvaltar kyrkan, låta upp-
skrifva en måldage ofver alt det gods, som han eller andra

i bygden hafva gifvit till den kyrkan. Det år rått for dem

(el. for lionom) att båra denna måldage ofver kyrkans till-

horigheter till ting och kungora den från lagberget eller i

lagråttan eller på det vårting, dit han hor. Han skall låta

upplåsa skriften och kungora denna måldage (^låta rå5a

skrå ok lysa [jann måldaga') hemma i kyrkan en gang om

året, når folket i storsta antal besoker gudstjånsten dår.«

En annan stadga, som torde vara något yngre, har foljande

lydelse (Grg. Ib 218, II 58): »Når någon gifver gods till

kyrka efter biskoparnes råd och med arfvingarnes samtycke,

så skall detta galla lika fast, som om det vore bekråftadt

i lagråttan (eller: vare sig det år bekråftadt yofat'] i lag-

råttan eller icke); och det år samma straff, om gåfvan icke

fullgores, och samma kraf på, att den fullgores. Det år

tillåtet for biskoparne, att de, når de vilja uppgora mål-

dagar ofver kyrkors egendomsrått i bondernes jordar (,gera

måldaga i lond manna'), icke behofva låta kungora dessa

måldagar på lagberget, så framt de ej onska det; men på

tingbacken (^i fjingbrekku') skola de låta kungora dem

i vittnens nårvaro vid det vårting, dit de hora, den

nåsta våren.«

Enligt dessa lagstållen borde måldagen utgora en for-

teckning ofver kyrkans egendom. Men måldagarna kunde

dessutom innehålla åtskilligt annat, såsom vi strax skola

visa. Forst bora vi dock gora några allmånna anmårk-
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ningar om tid och stift, som de har ifrågavarande mål-

dagarna tillhora.

Om vi ej medråkna ett par ^skrar', som rora PingeyTa

kloster i Hola stift, så tillhora alla i Diplomatariet upp-

tagna raåldagar for kyrkor, kloster i) och fattighus (s. k.

kristbii) någon af de tre QorSungar, Ostlandet, Sydlandet och

Vestlandet, som tillsamman utgjorde Skålaholts biskopsdome.

Vi kunna således med afseende på tiden indela mål-

dagarna efter Skålaholtsbiskoparnes åmbetsår; i fråga om

de sårskilda måldagarnas datering folja vi Jon Sigurdssons

uppgifter (jfr långre fram).

Under Gissurs åmbetstid (1082
—

1118) infaller endast

ett ^skrå' om donation till ett ^sæluhiis' (herberge for fat-

tiga resande) : n<* 24.

Till biskop porlåkr Runélfssons tid (1118—1133) hor

en måldage om donation till kyrka (n** 26).

Till biskop Magnus Einarssons tid (1134
—

1148) lika-

ledes blott en kyrkomåldage (n° 28).
— Till tiden omkring

1150, då ånnu ingen biskop hunnit invigas efter Magnus,

hora 4 ^kristbii'-måldagar (och ett med dessa något samman-

hångande ^skrå' om strandråttigheter).

På biskop Klængr porsteinssons åmbetstid (1152
—

76)

kommer blott en kyrkomåldage (n** 37).

Talrika bli kyrkomåldagarna forst på den tid, då por-

Idkr porhallsson, sedermera Islands nationalhelgon, var biskop

(1178
—

93); hit hora ej mindre an 23 kyrkomåldagar och

ett ^skrå' om klostret på Helgafell.

Från biskop Påll Jonssons tid (1195
—

1211) har man

6 kyrkomåldagar.

^) Ehuru vi nårmast skola >ysselsåtta oss med kyrkornas mål-

dagar, maste vi dock åfven taga mycken hånsyn till klostrenSy

hvilka icke synnerligen skilja sig från de forstnåmda; andra

måldagar (t. ex. de f8r fattighusen) komma blott undantags-
vis att nåmnas.
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Till biskop Magnus Gissurarsons ambetstid (1216—36)
hora 18 kyrkomåldagar samt 7 måldagar eller ^skrår', som

rora kloster (i synnerhet det år 1226 inrattade Vi5ey).

Den siste Skålaholtsbiskopen under fristatstiden var

den norskfodde Sigurdr^) péttmarsson (1238—68); från hans

tid eger Diplomatariet blott 4 kyrkomåldagar.

Som man ser, år det egentligen blott från biskoparne

porlåkr porhallssons och Magnus Gissurarsons styrelsetid,

något betydligare antal af måldagar finnes i behåll. Sår-

skildt den omståndigheten, att de aldre biskoparnes mål-

dagar nastan alla gått forlorade, minskar betydligt mojlig-

heten att bland fristatstiden s måldagar påvisa utvecklingsgång

från aldre till yngre. Hvad man i detta afseende antråflfar,

bor endast i sådant fall tagas for visst, om det bestyrkes

af fakta, som åro kånda från annat hall.

Angående måldagarnas alder bor tillåggas, att de i

Diplomatariet tryckta texterna nåstan alla åro tagna från

unga afskrifter, enår sjålfva originalen ej mera finnas i

behåll. Endast till Beykjaholts måldage (n"« 68, 94 och 120)

samt till de båda ^skrår', som hafva afseende på pingerjra

klosters tillhorigheter (n"^ 80 och 101) ega vi kvar de gamla

originalen. Det år tydligt, att en afskrift, hålst från en tid,

då »diplomatisk« noggrannhet ånnu var okånd, icke eger lika

stor vittnesgillhet som originalet. Men i det hela torde

dessa afskrifter efter den kritiska behandling, Jon Sigurdsson

underkastat dem, befinnas ganska pålitliga^) ;
for ofrigt, om

^) I diplomen kallas han ^Sigvar9r'.

*) Endast betråffande några få stallen komma vi att långre

fram uttala betankligheter.
— Då Jon Sigurdsson aftryckt

dessa unga afskrifter, har han ofta sokt att i flere enskild-

heter restituera originalets sannoUTca språkform (se hans egna
uttalanden i DI pp. 169, 254, 401); detta kunna vi ej gilla,
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och i hvad man deras trovårdighet lemnar något ofrigt att

onska, bor kunna uppvisas just på grundvalen af fortsatta

specialundersokningar sådana som dem, vi hår vilja foretaga.

Ofversigt af kyrkomåldagarnas innehåll.

De uppgifter och beståmmelser, som kunna forekomma

i en kyrkomåldage , åro af ganska många slag; men ingen

måldage upptager alla dessa arter.

Det torde vara låmpligast att hår, innan vi behandla

någon sårskild afdelning, uppstålla en forteckning på de

olika rubriker, under hvilka måldagarnas våxlande innehåll

kan sarnmanfattas.

Måldagen borjar*) all tid med uppgiften, hvar kyrkan

år belågen (d. v. s. med angifvande af namnet på den gård,

uppå hvars område kyrkan år bygd, ofta med tillågg af

»håradets« namn). Dårvid anforas stundom ett namn på

sjålfva kyrkan (t. ex. Mariukirkja) eller omtalas uttryck-

ligen, åt hvilka helgon kyrkan blifvit invigd.

Notiser om måldagens tillkomst, om donatorer m. m. —
tåmligen sållsynta.

.Beståmmelser om ratten till forvaltning af kyrkans

egendom,
— åfvenledes ovanliga.

Forteckning på kyrkans egendom — nåstan alltid — ;

vanligen åfven uppgifter om vissa hennes råttigheter och

inkomster (t. ex. tionde).

utan anse, att ett diplomatarium bor så noga som mojligt

återgifva just det foreliggande aktstycket, vare sig det år

original eller afskrift. En annan sak år det naturligtvis,

att då i denna uppsats infOras åtskilliga islåndska citat ur

så val diplomatariet som andra skrifter, dessa citat tryckas
med s. k. normaliserad ortografi: hår år det fråga om att

gora dessa citat begripliga åfven for den, som ej år van vid

hånd skrifternas våxlande Ijudbeteckningar.

^) For ofriga rubriker kan icke någon allmångiltig ordnings-

fdljd uppstållas , om det också år vanligast, att kyrkans

egendom omtalas nåst efter kyrkans plats och namn.
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Beståmmelser om presten och hans afloning
—

vanligen;

någon gang åfven om diakon.

Foreskrift, huru ofta gudstjånst skall hållas,
— mycket

vanlig; i sammanhang dårmed, men icke lika ofta, fore-

skrift om den tid, då kyrkan skall hållas upplyst.

Beståmmelser om kyrkans skyldighet att underhålla

fattighjon, gifva allmosor, o. s. v. — mera sålian.

Uppgift om råttighet att begrafva folk vid kyrkan och

inskrånkningar i denna råttighet
—

tåmligen sålian.

Måldagarnas begynnelseord. Dedieatio.

De vanliga begynnelseformlerna åro : »Kyrkan (el. Marie-

kyrkan, Nicholausk. o. s. v.) i N. N. eger . . .«, »Detta år

måldagen for kyrkan i N. N., att hon eger . . .« ;
mellan dessa

formler kan ingen beståmd skillnad med afseende på åldern

uppvisas.i) Dåremot år det endast i måldagar tillhorande

periodens sista decennier, som mer an ett helgonnamn såttes

i genitiv beståmmande ordet kirkja (se n"" 113, 115, 147,

149) ;
och i allmånhet torde det bora anses som tecken till

jåmforelsevis sent ursprung, då måldagens borjan har for-

meln: »Kyrkan i N. N. år helgad åt...«, hvarefter alltid

flere helgonnamn folja; detta forekommer i 5 måldagar från

tiden omkring 1220 (n"« 105, 108, 111, 112, 114), i en

från 1224 (n° 119), i en från 1226 (n« 122), i en från

1258 (n" 148) samt i det ånnu yngre tillågget till Reykja-

^) På islåndska lyda begynnelseformlerna: Kirkja (Mariukirkja

etc) 1 (at, å, undir) N. N. å . . . ; |)essi (Sjå, Så) er kirkju

måldagi i (at , å) N. N. , at hon å . . . Såsom moderni-

serade af en senare tids afskrifvare torde man få beteckna

begynnelseorden i n" 61 : petta (!) er måldagi kirkjunnar (!)

å Melum . . ., och i n° 135: Item (!)
er {)etta (!) måldagi i

Gufudal ... — Alldeles enstående år den begynnelseform,
som finnes i n" 56: Kirkja å ok in helga Agatha alt land å

Ingunnarsto5um . . .
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holts måldage (se ii" 120); tidigast forekommer formeln uti

n° 78 (från 1198) och n» 97 (från 1211). ^
På sjalfva kyrkoinvigningen syfta begynnelseorden endast

i n« 115 (omkr. 1223) och ii° 135 (1238).

Bruket att egna kyrkan åt något eller några helgon

(dedicatio ecclesiæ) fortjånar hår omtalas, i synnerhet som

måldagarna synas antyda vissa oregelbundenheter vid bru-

kets iakttagande. Afven en undersokning af, hvilka helgon

våra måldagar nåmna, skall, hoppas jag, icke blifva så

ofruktbar, som det vid forstå anblicken mojligen kan tyckas.

Uti Historia Ecclesiastica Islandiæ I 171-2 skildras

utforligt ritualen for kyrkoinvigning; dår såges, att biskopen

strax i borjan af hogtidligheten forkunnar for forsamlingen

^cui templum sit dedicandum', och vid slutet af akten be-

gagnar formeln: »Sanctificetur et consecretur hoc templum,

in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, et gloriosæ vir-

ginis Mariæ, et in memoriam omnium Sanctorum, in memo-

riam Sancti N.« Invigning af altaren åt sårskilda helgon
—

något, som forekommit i Vi5ey klosterkyrka (se n'' 122) ^)
—

skildras i Hist. Eccl. Isl. I 173.

Oaktadt biskopen således hade att nåmna helgon, åt

hvilket eller hvilka kyrkan egnades, år det otvifvelaktigt,

att bonden^ hvilken uppfort kyrkan och betraktade sig som

dess egare, haft ett ord med i laget, åfven om biskopens

bifåll till hans forslag alitid var nodvåndigt.

Upplysande i detta afseende år en liten beråttelse i den

yngre sagan om den hel. Thorlak (Biskupasogur I 293).

Den måktige hofdingeu Jon Loptsson^) låt bygga en kyrka
och ett klosterhus samt åmnade sjålf bli munk i klostret.

^) Åntalet helgon, som nåmnas , år stOrst i n° 122, som upp-

tager 15; n°114 har 11, n"«lll och 112 hvardera 6, n«105 har 5.

^) Sjalfva kyrkan var dår egnad åt 5 helgon, nordaltaret åt 5

andra och sydaltaret åt ytterligare 5 andra.

^) Om en strid melian honom och biskop Thorlak få vi långre
fram tillfålle att tala.
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Når biskop Thorlak en gang horde några man tala dårom,

fragåde han, liksom visste han det icke, huruvida Jon

amnade bygga ett kloster. »Ja«, svarade man. Han sporde

ytterligare: »At hvilken helig man åmnar han gifva klo-

stret?« De, som voro tillstådes, svarade: »At Johannes

doparen«. Då sade biskopen: »Det vore mycket underligt,

om denne vill taga emot det, så illa som Jon har forberedt

saken« [^til aflat'].
— Hela foretaget blef om intet.

Att Jon Loptsson valt just Johannes doparen, beror

val dårpå, att han ansett sig vara uppkallad efter denne,

som således varit hans skyddshelgon. Det forefaller också,

som om biskopen, hvilken redan forut hade agg till Jon,

rojde fortrytelse ofver att ej hafva blifvit rådfrågad.

I ett annat tillfålle tyckes samme biskop Thorlak hafva

sjålf gifvit forslag på skyddshelgon till en kyrka. Det galler

den lilla kyrkan i Streiti (se n° 46, från år 1179); denna

år nåmligen uppkallad efter S:t Germanus, som eljest torde

ha varit okånd på Island (jfr långre fram). Mycket plau-

sibel forefaller Jon Sigurdssons formodan (DI p. 250), att

denne Germanus varit det i Frankrike hogt dyrkade hel-

gonet (biskopen i Auxerre), att biskop Thorlak från sin

studietid i Paris erinrat sig helgonet, och att invignings-

dagen (^kirkjudagr') just varit S:t Germani dag, den 31 juli. *)

Vi hafva sett, att det forst i de yngre af måldagarna

blef sed att uppråkna flere helgon, åt hvilka kyrkan blifvit

egnad. Det kan ifrågasåttas, huruvida en kyrkas alla skydds-

helgon blifvit nåmda redan vid kyrkans invigning, eller om

ej något kan hafva tillkommit efteråt. Att de aldre mål-

^) Jfr måldagens egna ord: »Dår skall hållas gudstjånst
32 enligt lag heliga dagar, bland hyilka skola vara . . . samt

8 socknedagar, dåribland askonsdag (onsdagen nåst efter

fastlagssondag) samt Germafiusdagen.«
— Kyrkans invignings-

dag (^kirkjudagr') skulle, enligt Grg. la 14, II 15-16, firas

och hållas lika helig som påskdageu.
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dagarna omtala blott ett lielgon eller t. o. m. intet als^),

bevisar ingalunda, att kyrkorna icke redan haft flere; ty då

dokumentet afsåg blott att redogora for kyrkans egendom,

råttiglieter och skyldigheter, hade man ingen anledning att

uppråkna skyddshelgonen; kom något att namnas, så var

det dårfor, att detta namn i det dagliga språkbruket var

fast vid kyrkan. Så kunde ske åfven i senare tid: medan

Vi5ey klosters ålsta måldage (n" 122, från år 1226), som

handlar om klosterfolket och gudstjånsten, upptager alla de

15 helgon, åt hvilka klosterkyrkan och dess båda altaren

hade invigts, anvånder den yngre (n« 128, år 1234), som

handlar om klostrets jordegendom, endast benamningen ^Mariu

kirkja'.^) Hårmed jåmforligt kan vara, att blott det yngsta

tillågget i Reykjaholts måldage nåmner de 4 helgon, åt

hvilka kyrkan var invigd, medan uti måldagens aldre be-

ståndsdelar, enligt den ena texten (120 B) als intet helgon

omtalas, enligt den andra (120 A) kyrkan blott kallas

^Pétrskirkja'.

Men misstånkt blir saken, då man betraktar de båda

måldagarna från Mela kyrka. Den aldre (n° 61, år 1181),

som år utforlig med afseende på jordegendomens grånser,

men icke sager något om gudstjånsten, upptager intet helgon-

namn, hvaremot den yngre (n° 114, år 1220), som åfven

innehåller beståmmelser om gudstjånst, nåmner 11 sårskilda

helgon och bland dem sjålfva biskop Thorlak, som ju skulle

^) Inemot 20 måldagar från denna tid nåmna intet skyddshelgon.
Men ingen af dessa måldagar har uttrycket »Ecclesia non

dedicata« (som jag funnit på 8 stållen i Auduns måldaga-

bok) ej haller något motsvarande.

^) Jfr biskop Magnus' bref (n 123) , dår han endast nåmner

Maria och ignorerar de 14 andra helgonen.
— Jfr åfven

Auduns måldagabok (Ti'marit II 84): »Kyrkan år med Gud

helgad åt apostlarne Petrus och Andreas, Olaf och Magnus
och Nicholaus , och heler Olafs kyrka. v^ — Jfr dessutom

Jon Sigurdssons anmårkning Dl p. 469.



ISLANDSKA KYRKOMÅLDAGAR FRÅN FRISTATSTIDEN. 15

ha visiterat (eller invigt?) kyrkan år 1181, och som ej

blef forklarad helig forr an. 5 år efter sin dod, eller

år 1198. Så mycket år då visst, att kyrkan omojligen

kunnat vara helgad åt honom fOre sistnåmda år.

Nu synes det vara ganska såkert, att, åfven om den

aldre måldagens datering icke skulle vara fullkomligt riktig,

Mela kyrka verkligen funnits till under biskop Thorlaks

leftiad.^) Men om så år, har Thorlak sedermera tillkommit

såsom skyddshelgon
—

anti7igen genom ntj inrngning, eller

ock har kyrkan tillegnat sig honom utan någon hOgtidlig

dedicatio. Ny invigning omformåles i Hungrvaka (Biskupa-

sogur I 77 och 82); på det senare stallet såges, att Skåla-

holts domkyrka helgades åt aposteln Petrus, »så som det

forut hade varit« ; dessa ord torde val innebåra, att vid ny

kyrkoinvigning nya helgon kunde tagas. Att man ~ åt-

minstone i senare tid — utan hogtidlig dedicatio kunnat

nåmna kyrkan efter ett helgon, vittnar måldagen for Sta5ar-

bakka kyrka (i Auduns måldagabok, IV 51); denna mål-

dage borjar med orden: ^Kirkja hins heilaga Jons baptistæ

å Bakka . . .', men har långre fram uppgiften : ^Ecclesia non

dedicata'.

Hårmed torde vara ådagalagdt, att, når en måldage

uppkallar kyrkan efter helgon eller sager henne vara helgad
åt sådana, man icke kan med visshet sluta till, att kyrkan
blifvit vid sin forstå invigning »dedicerad« åt dessa. 2)

Hvad angår de forut anforda dedikationsorden (^Sanc-
tificetur et consecretur hoc templum, in nomine Patris, Filii

et Spiritus Sancti, et gloriosæ virginis Mariæ, et in memoriam

*) Delta torde framgå af det, luaD kånner om den i båda

niåldagarna nåmde hofdingen Magnus porlåkssons alder (se
Jon Sigurdssons upplysningar DI p. 271).

^) Att man dåremot med afseende på måidagens alder kan

draga åtskilliga slutsatser af de i måldagen anforda helgon-
namnen, få vi långre fram se.
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omnium Sanctorum, in memoriam Sancti N.'), så motsvaras

de icke fullt af måldagarnas uttryck.

De tre guddomspersonerna nåmnas aldrig, men val

heter det: ^Kirkja at . . . er helgu5 med gudi hinni helgu

gu5s m65ur Marie ok . . . (flera lielgon namnas darefter);

så har n° 112 och (med obetydliga variationer i Marias

epitet) åfven n''" 119, 120 B (slutet), 122. Ånnu storre år

afvikelsen från ritualens ord, då tvånne måldagar (n"» 114

och 148) hafva denna borjan : ^Kirkja at (i) ... er helguS

gu9i almåtkum ok Sancte Marie (Mariu drottningu) ok . . .'

(flere helgon).
— Maria nåmnes alltid i begynnelseformeln

^Kirkja at ... er helgu6'. ^) Då mer an ett helgonnamn

står i genitiv beståmmande ^kirkja*, år det forstå namnet

Marias i alla tillfållen (n"« 115, 147, 149) utom ett (n« 113).
— Man ser således, att måldagarnas forfattare icke iakt-

tagit skillnaden mellan in nomine och in memoriam. Huru

detta forhållande råtteligen bor tydas, maste vi denna gang

lemna dårhån.

«4//a helgon u forekomma blott i 3 måldagar och då

alltid sist i en lang uppråkning, borjande med ^Kirkja . . .

er helgu9'.^)

Hvad angår sårskilda helgon, vill jag forst påpeka ett

egendomligt forhållande, som icke gårna kan bero på till-

fålligt sammantråffande. Enligt n 122 (från år 1226) var

nordaltaret i ViSey klosterkyrka helgadt ^Martino, Nicholao,

Thorlaco, Agathe, Lucie'; alldeles samma namn och i

samma foljd^) återfinnas i n° 114, från tiden omkr. 1220,

således nåra samtidig med n° 122.

^) Om sexton kyrkor begagnas i måldageus borjan helt enkelt

uttrycket Mariukirkja.
— Icke Maria, utan ett annat helgon

nåmnes i måldagarna n'" 45, 46, 47, 52, 56, 79, 120 A, således

i jåmforelsesvis gamla måldagar.

2) ... ok ollum helgum (n''* 112 och 114, båda omkr. 1220);

... ok 5llum gu9s helgum monnum (n° 148, år 1258).

^) ^Kirkja at Melum er lielguå gu9i almåtkum ok sancte

Marie, Péturi ok Andree, Stephano, Olavo, Laurentio,
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Samtidigheten år hår utan tvifvel af stor vigt. Åfven

af våra sammanstållningar i det foljande skall det visa sig,

att når något helgon forekommer i flere måldagar, dessa

ofta nog ligga hvarandra nåra i tiden. Det forefaller, som

om några helgon varit mera omtyckta och anlitade under

en viss tid; till några såkra slutsatser har man svart att

komma, då materialet år så ringa, men bidrag till frågan

om måldagarnas datering kunna dessa uppgifter lemna.

Valet af skyddshelgon faller, såsom man kunde vånta,

hufvudsakligen inom de mest dyrkades krets. Bland de

helgon, hvilkas måssodagar voro i lag påbjudna (Jogtek-

nir', se Grg. la 30-31, II 38-40, III 32-34; jfr Hist.

Eccl. Isl. I 157-9), finna vi

Aposteln Petrus i n"« 52 (år 1179), 78 (1198), 105,

108 och 114 (omkr. 1220), 119 och 120 A (1224), 122

(1226), 147 (1257) samt 149 (1258),
= 10 ganger.

Biskop Thorlak (nationalhelgonet) i n'"'« 78 (1198), 79

(omkr. 1200), 111 och 114 (omkr. 1220), 115 (omkr. 1223),

119 (1224), 122 (1226),
= 7 ggr.

Konung Olaf den helige, Norges skyddshelgon, i n"' 105

och 114 (omkr. 1220), 119 (1224) och 122 (1226), = 4 ggr.

Biskop 1) Nicholaus i n''^' 45 och 47 (1179), 108, 111

och 114 (omkr. 1220), 122 (1226),
= 6 ggr.

Biskop Martinus (af Tours) i n"« 105 och 114 (omkr.

1220), 122 (1226) samt 147 (1257),
= 4 ggr.

Aposteln Andreas i n'"'« 114 (omkr. 1220) och 148 (1258).
» Jacobus i n^'« 111 och 112 (omkr. 1220).

Paulus i n« 122 (1226) [^Petro ok Paulo'].

Martino ok Nicholao^ Thollaco^ Agatte^ Lucie ok sanctarum

undecim miUium ok ollum helgum'.

^) Denna titel bar han i n"* 30 (kristburaåldage) och 108

i Hist. Eccl. Isl. I 157 kallas han diaconus. Angående hans

dyrkan på Island jfr Jon Sigurdssons anmårkning i DI p. 421.

Aarb. f, nord. Oldk. og Hist. 1887. 2
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Aposteln Thomas^) i n° 122 (1226).

.) Johannes i n<* 112 (omkr. 1220).

Johannes doparen i n'"'" 97 (1211) och 122 (1226).

Clemens i n"» 122 (1226) och 149 (1258).

Laurentius i n''» 113 och 114 (omkr. 1220).

Agnes i n« 111 (omkr. 1220).

Men vi påtråffa afven åtskilliga af de helgon, hvilkas

dagar voro s. k. leyfidagar (Grg. III 36) eller mindre

helgdagar (^dies semisacri', jfr Hist. Eccl. Isl. I 159-161),

namligen

Agatha i n"«56 (1180), 114 (omkr. 1220) och 122 (1226).

Stephanus i n"^ 114 (omkr. 1220) och 122 (1226).

Sebastianus i n^^« 112 och 113 (omkr. 1220).

Dionysius i n^'* 122 (1226) och 120 B (yngsta tillågget

till Reykjaholts måldage).

Maria Magdalena i n° 111 (omkr. 1220).

Vincentius diaconus i n° 112 (omkr. 1220).

Elfvatusen jungfrur^) i n° 114 (omkr. 1220).

Augustinus i n° 122 (1226), om Augustinerklostret
i ViQey.

Biskop Blasius i n° 148 (1258).

Barbara i n° 120 B (yngsta tillågget).

Slutligen upptaga måldagarna ett fåtal helgon, om

hvilkas dyrkan på Island fristatens lagbocker intet for-

måla, namligen

Årkebiskop Thomas ^ det engelska helgonet, i n"^ 112

(omkr. 1220) och 147 (1257)^).

Lucia i n''^ 114 (omkr. 1220) och 122 (1226).

^) Då måldagen endast nåmner ^Thoma' utan tillågg, kan hår

menas årkebiskop Thomas (jfr nedanfdr).

^) Det år ej yisst, att dessa hora hit, ty Grg. III 36 kan
med sitt uttryck ^virginum' [dag] mena andra; jfr Hist.

Eccl. Isl. I 161 not. 23.

^) Mojligt år ock, att detta helgon och ej aposteln, åsyftas
med Jhoma' i n° 122 (1226).
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Germanus i n° 46 (1179); jfr ofvan p. 13.

Gallus i n» 105 (omkr. 1220).

Det fortjånar anmårkas, att om samtliga hår anforda

helgon (utom Germanus, Gallus och 11000 jungfrur) finnas

mer eller mindre utforliga legender (»sagor«) på islåndska.

Vare sig nu, att sagans forfattande (el. ofversåttande) bor

antagas hafva till tiden gått fore eller foljt efter ^) invigandet

af de forstå kyrkorna till helgonets åminnelse, i hvilket fall

som hålst hafva dessa foreteelser såkerligen inverkat på

hvarandra, och vi hafva håruti ett af de många intygen om

den islåndska kyrkans folkliga karaktår.

Uppgifter om måldagarnas tillkomst.

Kristenråtten foreskref, såsom vi forut hafva omtalat,

att den man, som hade forvaltningen af kyrkans gods (^er

kirkja varSveitir'), skulle uppråtta måldage ofver alt, hvad

han eller andra skånkt till kyrkan. Men någon namnunder-

skrift eller annat omnåmnande af sin person har han ej varit

skyldig att ditsåtta. Och då namnet på någon, som gifvit

land eller losore till kyrkan, står utsatt i måldagen, fore-

kommer det på sådant sått, att vi nåstan aldrig med såker-

het kunna veta, om denne gifvare sjålf uppgjort måldagen
och dåri infort sitt namn. Vi vilja nu taga i betraktande

hithorande fall.

Tydligast år uttrycket i n° 28 (omkr. 1140): »Detta

år måldagen i Stafsholt, såsom presten Steini porvardsson

uppgjorde den. Han gaf till kyrkan hela hemmajorden

och« etc.2).

^) Det senare torde i allmånhet vara sannolikast. Jåmfor långre
fram, hvad som såges om boksamlingar i kyrkorna.

^) J>essi er måldagi i Stafsholti ep tir J)vi sem Steini prestr
Porvar5sson setti. Hann gaf til kirkju alt heimaland

ok . . .'
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N° 37 (omkr. 1170) borjar sålunda: »Detta år mål-

dagen for kyrkan i Hiisafell, att Brandr Ijorarinsson skanker

(^leggr') till kyrkan dårstådes Hiisafellsland och . . .« Långre
fram i dokumentet såges det: »Brandr porarinsson skall

forvalta dessa kyrkans egodelar, så lange han vill.« — Hår

torde man val få antaga, att Brandr sjålf skrifvit eller låtit

skrifva måldagen.

Ett gåfvobref, uppsatt af donatorerne sjålfva, år också

troligen n° 26 (omkr. 1120). Diplomet borjar sålunda;

»Tanni och Hallfri9r hafva gifvit till kyrkan Undir Hrauni

halfva denna jordegendom . . .« , och mot slutet heter det:

»Tanni och Hallfridr anhålla om Skålaholtsbiskopens be-

ståmmande, hvem som skall forvalta denna gård. «
^)

Egendomligt år forhållandet med n« 69 (1186), som

innehåller beståmmelser for munkarne på Helgafell och for-

teckning på klostrets egendom; forfattaren talar i forstå

person, och sammanhanget visar, att det år abboten sjålf,

men hans namn [Ogmundr Kålfsson] forekommer icke uti akt-

stycket.

Ovisst år, om n° 61 (1181) blifvit uppsatt af den

Magnus (porlåksson), som dår såges hafva gifvit ,gogn ok

gæSi' till kyrkan, och ur hvars slagt det fattighjon skulle

tagas, som kyrkan egde att underhålla. — Jon Sigurdsson

anser, att denna måldage år uppgjord af biskopen.

I det hela torde nog, såsom Jon Sigurdsson antager,

många måldagar hafva blifvit uppgjorda af biskoparne (eller

på deras foranstaltande) vid deras visitationsresor i stiftet

(se vidare långre fram). Men af våra måldagar år det

ytterst få, som direkt angifva sig vara uppsatta af biskopar.

Dessa åro: n° 148 (år 1258), som i slutet har notisen »denna

^) .Vau Tanni ok Hallfri5r hafa gefit til kirkju undir Hrauni

land J)at hålft . . . Pau Tanni ok Hallfri5r raæla forra5s

byskops i Skålaholti å l)at, hverr varSveita skal bu [jetta'.— Om Reykjaholts måldage skola yi yttra oss långre fram.
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måldage uppsatte (^setti') biskop SigvarSr, når han invigde

kyrkan«; n° 149 (år 1258), hvilken, åfvenledes i slutet,

har orden: »Herr biskop Sigvar5r har uppgjort (^hefir samit')

denna måldage, når han vigde kyrkan«. Något mindre be-

ståmd år uppgiften i slutet af n*' 147 (1257): »Detta år

skrifvet enligt biskop Sigvards forslag« (^samit me6 rå5i Sig-

varoar byskops').
— På biskopen (Påll Jonsson) såsom for-

fattare visar vål också den direkta formaning, som stålles

till presten och diakonen i slutet af n° 97 (från år 1211).^)

Tiden for måldagens uppråttande meddelas aldrig i år-

taP); dåremot får man i n"* 115, 148 och 149 (samt vål

åfven 135) veta, att måldagen uppgjorts vid kyrkans in-

vigning; n° 148 nåmner t. o. m. invigningsdagen. ^)

Då Grågås påbjuder, att kyrkomåldagen skall foretes i

lagråttan på alitinget, kunde man vånta, att våra måldagar

skulle innehålla uppgift, ncir och hur eller åtminstone att

sådant kungorande egt rum, samt hålst åfven, hvilka som

voro vittnen. Men något så når fullståndiga uppgifter dårom

finnas endast i 2 måldagar rorande klostren i Kirkjubær

och Vi5ey (n° 99, från 1218, och n« 124, från 1226);

vittnenas antal år ganska betydligt (minst 9).
— Kort upp-

gift, att måldagen blifvit foretedd i lagråttan, har n« 97

(1211); dessutom omnåmnes i n° 44 (1179), att forteck-

ningen ofver kyrkans strandegor (^fjorur')
— hvilken foljer

i måldagens slut — fOrut varit i lagråttan.

^) Prestr ok djåkn skal vera heimilisfastr å' Ålptamyri ok låta

skOmmum missa ottusongvar ok oracio [sic I]. Skry9izk opt i

messura ok var9veitid vel kirkju, g65ir bræ9r! ok gøri5 svå

fyrir gu9s sakir!

^) Beståmdt årtal fcirekommer i en måldage, som ej tillhOr vart

åmne , nåmligen om råttighet till fiske i EllidaåarDa , n° 130

(1235) ; jfr Jon Sigurdssons anmårkning DI p. 512.

^) Dylikt omnåmnande om invigningsdagen (^kirkjudagr', ^kirkju-

messudagr", åfven ^dedicatio ecclesiæ) forekommer ej annor-

stådes i DI ; uti Auduns måldagabok har jag funnit det på
25 stållen.
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Då vi således i måldagarna sjålfva finna så ytterst få-

taliga direkta meddelanden om deras uppkomst, nodgas vi

soka andra utvågar att beståmma, på hvad tid och satt

samt af hvilka personer de blifvit forfattade.

Utgående dels från Grågåsens beståmmelser om mål-

dagar (se har ofvan p. 7), dels från Reykjaholts måldage
har Jon Sigurdsson i DI pp. 466—7, 469 (jfr 472) fram-

kastat några tankar om olika slag eller, kanske råttare,

olika utvecklingsstadier af måldagar. Hans framstållning,

som tyvårr år altfor knapp for att gifva oss fullståndigt be-

sked om hans mening, torde kunna refereras på foljande sått.

For en och samma kyrka har man alt från borjan haft

tvd måldagar. Den ena var åmnad att foretes i lagråttan;

for att anses vårdig dårtill maste den vara fullståndig till

innehållet och omsorgsfullt ordnad i formen. Den andra

måldagen skulle man behålla hemma vid kyrkan och dar

en gang om året upplåsa for forsamlingen; denna måldage
har nog också i borjan varit ganska riktigt och konsekvent

uppståld, men den har efter hånd erhållit flere tillågg på

grund af nya gåfvor och åndrade beståmmelser i ofrigt;

dessa tillsatser gjorde, att det helas uppstållning blef något

oredig. Sådan måldage kallar Jon Sigurdsson »hemmamål-

dage« (^heimamåldagi') och anfor som exempel Reykjaholts

i original befintliga måldage (n° 120 B).

Men, sager han, snart tillkom ett tredje slag af mål-

dage. Ty, eftersom biskoparne hade uppsigten ofver kyr-

kans gods, låto desse afskrifva hemmamåldagarna, kanske

alt från borjan i en hufvudbok; men afskriften gjordes icke

alltid ordagrann, utan ofta med ordentligare uppstållning

eller med annan ordalydelse. Till exempel på sådan mål-

dage, som han kallar »stolsmåldage« ^) eller »biskopsmål-

dage«, anfor han texten i 120 A (af Reykjaholts måldage).

Det tyckes vara hans mening, att for hvarje kyrka i

^) Efter biskops<itolen eller residenset, dår den forvarades.
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regeln alla tre slagen existerat. Men då han sager, att i

det foregående (d. v. s. bland måldagar, som upptagas i

DI fore n° 120) funnits prof på båda de forstnåmda slagen,

maste invåndas, att han sjålf i sina anmårkningar ej har

påpekat, till hvilketdera slaget han anser hvarje sårskild

måldage hora^), och att det for ofrigt år ganska tvifvel-

aktigt, om dår verkligen finnas några for lagråttan åmnade

A;?/rA;omåldagar.

Från dessa Jon Sigurdssons åsigter år den uppfattning,

till hvilken jag kommit, i flere punkter afvikande. Men

innan jag forsoker utveckla dessa punkter, maste jag erinra

om svårigheten att hårvidlag vinna några såkra resultat, då

bevisningsmaterialet år så ofullståndigt, synnerligast i det

afseendet, att vi vanligen icke ega kvar mer an en måldage

for hvarje sårskild kyrka. ^)

Det år obestridligt, att det (åtminstone på vissa stållen)

funnits »hemmamåldagar«, att dessa kunnat vara forfattade

af donatorn-jordegaren (jfr ofvan sidd. 19, 20), och att dessa

hemmamåldagar kunnat efter hånd få åtskilliga tillågg. Sår-

skildt på det sistnåmda forhållandet lemnar det gamla perga-

mentbladet från Reykjaholt ett slående bevis genom de

många med stilar från olika tider skrifna småstyckena. Också

i flere andra, nu endast i afskrifter bevarade måldagar, kan

man urskilja dylika tillagda stycken om nya gåfvor eller

åndrade beståmmelser for gudstjånst o. s. v.^)

1) Jfr dock hvad som sages DI pp. 369—70, åfvensom 244—5,

401—2.

^) Undantagsfallen lemna inga bevis fOr eller mot Jon Sigurds-
sons teori; ffir kyrkan Undir Hrauni hafva vi två måldagar,
n° 26 (orakr. 1120) och n« 67 (1185), likaledes fSr Mela

kyrka n° 61 (1181) och n« 114 (omkr. 1220); i båda dessa

tillfållen år den yngre måldagen att betrakta som en full-

ståndig fornyelse, som åsyftade att ersåtta den fciråldrade. —
Om fcirhållandet mellan de båda exeraplaren af Reykjaholts

måldage skola vi sedan yttra oss.

3) Jfr i synnerhet n>^'* 57, 97, 102, 108, 113, 147 (mark i den

sistnåmda orden ^Nii hefir si5an' . . .).
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Dåremot har man, enligt min mening, icke rått till an-

tagandet, att hvarje egare eller forvaltare af kyrkogods efter-

kommit kristenråttens påbud om uppråttande af måldage

samt om dennas forevisande i lagråttan. Det synes mig

ganska osannolikt, att (sarskildt under den aldre tiden) i

hvarje kyrkas narhet funnits någon person, som kunde upp-

skrifva en måldage ^). Och vidare, — afven då det vid

kyrkan fanns någon i skrifning forfaren man, — år det val

så såkert, att jordegaren brydde sig om att låfa uppteckna

måldagen? Intet straff var stadgadt for uraktlåtenhet i

detta afseende; och att forvaltaren af kyrkans gods betrak-

tade sig som den ratte egaren af det samma, dårom vittna

kallorna tillrackligt (jfr långre fram); men då kunde han

ju icke anse det synnerligen vigtigt att uppgora måldage, ej

haller att, når hemmamåldage redan fanns, ofordrojligen låta

på denna uppskrifva, hvad han sjålf eller andra ytterligare

»lade till« kyrkan. 2).

Icke haller frambårandet i lagråttan anser jag hafva

varit allmånt bruk^); vi hafva i det foregående sett, huru

sparsamma måldagarnas intyg i detta afseende åro. Når

^) Af detta skål hyser jag tvifvel, huruvida stadgan angående

måldagar från borjan stått i lagen eller mojligen kan hafva

influtit något senare.

2) Emedan Reykjaholts måldage finnes kvar i original, lockas

man altfOr lått att betrakta denna som typisk. Men den

borde snarare anses for exceptionell, ty dels år kyrkan ovan-

ligt rik (jfr långre fram), dels år måldagen ovanligt lang,
oaktadt den nåstan uteslutande handlar om kyrkans egen-
dom och icke ens gifver fullståndig specifikation på dess

lOsOren, och slutligen bor det mårkas, att denna måldage till-

hor den trakt, som var mest kånd for literårt intresse, och

den gård, dår tidens stOrste skriftstållare bodde.

^) FOr att icke blifva missfSrstådd , vill jag hår uttryckligen

framhålla, att jag anser bSnderna i många tillfållen verkligen
hafva uppråttat måldagar och åfven framburit dem i lag-

råttan ; ett motiv, som ofta kan hafva fdranledt detta, var

det fOr islåndingarne utmårkande begåret att lysa med stor-

artad frikostighet.
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emellertid en måldage blifvit foretedd i lagråttan, så maste

man val antaga, att samma exemplar sedermera åter med-

togs hem till kyrkan^),
—

ty, att den skulle hafva stannat

i något slags arkiv, tillhorigt lagråttan, finnes val intet skål

att formoda; — men blir icke då denna i lagråttan kungjorda

måldage identisk med antingen »hemmamåldagen« eller »stols-

måldagen o ?

Ett bevis på riktigheten af mina påståenden, att jord-

egaren ofta forsummat uppgora måldage och att, åfven då

sådan var uppgjord, forete den i lagråttan, finner jag uti

den forut (sid. 7) citerade yngre lagstadgan (Grg. Ib 218,

II 58). Uttrycket: »Når någon gifver gods till kyrka . . .,

så skall detta galla lika fast, som om det vore bekråftadt i

lagråttan«, och sedan tillåtelsen for biskopar att underlåta

måldagens kungorande på alltinget, båda delarna tyckas mig

roja, att man under den foregående tiden icke hållit strångt på

måldagens frambårande i lagråttan. Vigtiga finner jag åfven

orden: »når de (biskoparne j vilja uppgora måldagar ofver

kyrkors egendomsrått i bondernas jordar« [^gera måldaga i

lond manna']; ty hvarfor skulle biskopen uppgora måldage,

om bonden forut uppgjort sådan?

Och då man af Thorlaks saga kånner, att denne biskop

vid sina visitationsresor uppråttade måldagar (se långre fram),

då några af våra måldagar uttryckligen angifva sig vara

forfattade af biskop Sigvard (se hår forut pp. 20, 21), då man

slutligen sett, att bonden åtminstone kunnat forsumma mål-

dagens uppråttande,
— så torde man ej ofverila sig, om

man antager, att det nyss citerade lagstållet blifvit foranledt

just dåraf, att biskoparne plågat vid sina visitationer upp-

gora måldagar ofveralt, dår bonderna sjålfva forsummat det,

och att detta håndt ganska ofta. Biskopen åtfoljdes vål

^) Eller till biskopsresidenset , om det var biskopen, som låt

kungora måldagen.
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alitid af flere skrifkunnige klerker, hvilka med låtthet kunde

uppsatta handlingen.

Men om biskopen vid sitt besok på stallet låt uppsatta

måldagen, då blef det naturligtvis ingen skillnad mellan

»hemmamåldage« och » stolsmåldage «
, annat an i det fall

att aktstycket skrefs i två exemplar, hvaraf biskopen till-

varatog det ena, och det andra fick stanna hemma vid kyrkan,

dår det ju kunde erhålla senare tillågg.

Utan tvifvel kan det också stundom hafva intråfFat, att

biskopen låtit forfårdiga en afskrift af en redan befintlig

»hemmamåldage« och sedan behållit afskriften; omojligt år

ju haller icke, att i denna afskrift (»stolsmåldagen«) någon

gang åndringar kunnat goras. Men forhållandet mellan de

båda texterna af Reykjaholts måldage gifver knappast något

stod åt det senare antagandet, ty den s. k. »stolsmåldagen«

har icke gjort något forsok att omordna innehållet, utan år

rått och slått en afskrift.^)

Medan således Jon Sigurdssons teori om måldagarnas

olika tillkomst icke synes oss alldeles riktig, kunna vi icke

annat ån godkånna de bevismedel, han i hvarje sårskildt

fall anvånder for att beståmma måldagars alder, och genom
hvilka han for ofrigt sjålf till en del vederlågger sin nyss-

nåmda teori. Man behofver blott genomogna Diplomatariets

register for att se, huru utgifvaren henåmner de flesta mål-

dagarna efter biskopen ,
under hvilkens tid de forfattats

(nris 44—52, 55—68 ^porlåks biskups', 78, 79, 92, 95, 97

^Påls biskups', 100, 102—116, 118, 119 Magnus biskups');

och i sjålfva verket år det också just de från andra kållor
(i

synnerhet biskopssagorna) hemtade uppgifterna om biskoparnes

visitationsresor, som få tjåna till hjålpmedel vid dateringen.

^) De afyikelser, som ej kunna bero på niissforstånd af origi-

nalet, åro ytterst ringa: att kyrkan nåmnes ^Pétrskirkja',
och att det talas om »hogaltare« i st. f. »altare« ; dessa

åndringar yittna bl-ott dårom att skrifvaren var bekant med
fdrhållandena på stallet.
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Under den forstå visitationsresa, biskopen foretagit i den

ifrågavarande landsdelen, antager utg. i regeln, att måldagen
blifvit uppråttad (se i synnerhet p. 264); detta i sig sjålf

sannolika antagande styrkes af foreskriften i Grågås (I b

214), att tiondens fordelning till vissa kyrkor finge bestå

oforåndrad under samme biskops hela åmbetstid.

Bland andra dateringsgrunder, som utg. anvånder, må
såsom synnerligen pålitlig (om ock stundom gifvande blott

approximativ tidsbeståmning) framhållas omnåmnandet i mål-

dage af personer, som åro kånda från andra kallor, genom
hvilka deras lefnadstid kan faststållas (se t. ex. DI pp. 271,

274, 464, 465 m.
fl.).

Vidare finner utg. i bruket af vårde-

beråkningen ^priggja alna aurar' ett sakert tecken, att mål-

dagen tillhor slutet af 12:te eller borjan af 13:de årh. (se

pp. 315, 401). Andra i måldagar forekommande uppgifter,

hvilka utgora hjålpmedel till ungefårlig datering, åro om-

nåmnandet (eller /cA-e-omnåmnandet) af Thorlak såsom helgon

(se t. ex. pp. 302—3), Thorlaksmåssan om sommaren (pp.

405, 407), Petersmåssan under alltingstiden (pp. 415— 16),

glasfonster (^glergluggar') bland kyrkans tillhorigheter (p. 407)
o. s. V. Men stundom har utgifvarens omdome om måldages
alder mast i våsentlig mån grundas dårpå, att måldagen uti

samlingshandskriften D 12 år upptagen bland de gamla mål-

dagarna (se t. ex. pp. 413—414, 420, 421, 464, 465), eller

dårpå, att den i ordalydelsen ofverensståmmer med sådana,

som på såkrare grunder kunna dateras (se t. ex. pp. 264,

464), eller slutligen på en jåmforelse med andra (yngre)

måldagar från samma kyrka (se t. ex. pp. 264, 420). Detta sist-

nåmda slags jåmforelse kan naturligtvis icke blifva foremål

for afgorande profning, forr ån hela handskriftmaterialet blifvit

publiceradt. Hvad dåremot angår sådana intyg om mål-

dagars alder, som kunna hemtas från dokumentets innehåll

och ordalydelse, så bora de erhålla någon belysning genom

undersokningar af det slag, vi hår foretaga.



28 ISLANDSKA KYRKOMÅLDAGAR FRÅN FRISTATSTIDEN.

Forvaltningsratten

(/orræ9i', ^forråd') till kyrkans egendom har under hela fri-

statstiden i de flesta fall tillhort lekmannen, nåmligen donator

och hans arfvingar eller den nye egare, som omhandertagit

godset. ^) En åndring i detta forhållande sokte biskop Thorlak

Thorhallsson att åvågabringa, men hade endast till någon
del framgång. Hufvudkållan till kånnedomen om detta for-

sok år den ijngre Thorlakssagan, som antages vara skrifven

omkring midten af 13:de århundradet (se foretalet till Biskupa-

sogur I, p. XLV)^), således betydligt yngre ån håndelserna

sjålfva. Men just emedan denna saga år så ung, blir det

af synnerlig vigt att med hennes uppgifter jåmfora de intyg,

som kunna hemtas af bevarade måldagar från Thorlaks tid.

Fornåmligast till att låtta denna jåm forel se — men åfven

på grund af det allmånna intresse, beråttelsen i och for sig

eger,
— meddela vi hår en något forkortad ofversåttning af

det stycke i Thorlakssagan, som år af den storsta betydelsen

for vart åmne, åfvensom ett referat af de i sagan foljande

stycken, hvilka for oss ega någon, ehuru mindre vigt (Biskupa-

sogur I 280—4, 284—7). s)

^) Om 5fverlåtelse till ny innehafvare handlar ett stycke i

Reykjaholts måldage; jfr afven det något dunkla slutstycket
i n« 103.

^) Anledningen, hvarfor den aldre Thorlakssagan icke beråttar

ifrågavarande håndeiser, utan blott med några allmånna ut-

tryck (BiskupasOgur 1 92 och 107) vidror dem, torde (en-

ligt foretalet pp. XLIII—IV) vara den, att sagans forfattare

var nåra van till biskop Påll och skref under hans lifstid ;

Påll var nåmligen son till Thorlaks fornåmste motståndare,

Jon Loptsson.

^) Dårvid forbigå vi helt och hållet sagans uppgifter om
den fOrnåmsta orsaken till de hår omtalade hofdingarnes

(Jon Loptssons, Hognes) bitterhet mot Thorlak, nåmligen den

strånghet, hvarmed han beifrade Ofvertrådelser af kanoniska

lagens forbud mot åktenskaplig sammanlefnad melian personer,
som stodo i vissa slågtskapsforhållanden till hvarandra (jfr

åfven Skriptabo(^ Porlåks biskups' DI n« 43, 1178).
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Når Thorlak hade suttit som biskop en vinter i Skålaholt,

foretog han sommaren dårefter [1179] sin visitationsresa till 6st-

fjårdarna. Och då han kom soder om Lomagniipssandr, tog han

in på Svinafell. Der bodde den tiden Sigurd Ormsson, en mycket
ansedd man, rik och åttstor. Biskopen blef dår val emottagen,
som sig borde. Men emedan bonden ville låta inviga en kyrka
dårstådes, så kallade biskopen honom till samtal nåsta morgon
och meddelade honom, att årkebiskop Eysteinn hade ålagt honom,

Thorlak, att kråfva under sin myndighet (,sitt vald') alla kyrkor
och alt kyrkogods i biskopsdomet. Sigurd ville icke lyssna hårtill

och sade, att han icke kunde gå in på att lemna ifrån sig det,

som han forut innehaft med fuU eganderått (^frjålsliga') enligt

gammal sed i landet. Biskopen svarade, att sjålfve apostlarnes
forordnande gaf honom oinskrånkt makt (vald fyrir utan alla

grein') (jfver alla till gudstjånstens uppehållande beståmda ego-
delar (.yfir oUum gu5s eignum'). »De helige kyrkofåderne och

påfvarne, apostlarnes eftertrådare, hafva bjudit och forordnat detta

samma i kyrkolagen for hela kristenheten. Så har ock nu påfven
befalt årkebiskop Eysteinn att infora den ordningen i Norge, och

så har denne gjort. Det år orått och orimligt, om detta fattiga
land icke skall fdlja samma lag som Norge och alla andra«. Si-

gurd genmålte: »Norrman eller utlåndingar kunna icke bortskånka

våra råttigheter«. Då sager biskopen: »Hår i landet har man
af okunnighet forbehållit sig makten ofver sådant gods, som man

gifvit åt (jud ; men detta år alldeles orimligt efter lagen [nåmligen
den kanoniska] och bor icke fortfara. Och så snart som bisko-

parne framfora laga kåromål hårofver , kan den , som tredskas,
icke hoppas på Guds nåd och hjalp ; ty en hvar, som vill envist

behålla for sig tionde eller helgonens gods (^tiundir eSa heilagra
manna eignir'), han bor fOrst få laglig varning och sedan bann-

lysas, om han icke vill gifva efter och upphcJra med sin orått-

fårdighet « .

Det led fram på dagen, och bonden såg, att ingen kyrko-

invigning skulle blifva af, om han icke gåfve efter. Då tog han

sitt fornuft till fånga och låt biskopen beståmma ofver måldagen
och kyrkan sjålf. Biskopen invigde då kyrkan och sjcing måssan.

Och efter måssan gaf han Sigurd kyrkogodset i lån tiis vidare,

och denne gick in på att behålla forvaltningen.
Dårifrån for biskopen till Rau5alækr. Orm den gamle [sanno-

likt fader till Sigurd] bodde dår. Biskop Thorlak framstålde

samma kraf som på Svinafell; utgången blef ock den samma, ty
Orm afstod sin rått Ofver kyrkan till biskopen (JagBi kirkju for-

rå5 undir byskop') , och denne satte honom till forvaltare. De
skiides i vånskap.
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Biskop Thorlak for sedan omkring i Ostfjardarna med samma

fordran; och de fleste, som innehade kyrkogods (^er
å std5um

såtu'), svarade liksom Sigurd. Men fastån de voro ovillige att

lemna ifrån sig sina arfvegods , så blef likvål slutet det samma
ofveralt, och biskop Thorlak fick myndighet ofver (/orræSi å')

alla kyrkogodsen 5ster om Hjorleifshof5i, utom Pvåttå och Hall-

ormsstaSir. Och som det då blef dfverenskommet, har det sedan

bestått.

På denna tid bodde Jon Loptsson på sin gård Odde och var

då den måktigaste af hofdingarne på Island. Han hade gode-

vårdighet, och han var mycket skicklig i presterliga kunskaper

(^klerkligar listir') som han lårt af sina aldre anhoriga (^af sinura

forellrum'). Han var vigd till diakon (^djåkn at vigslu'), och han

var kånd for sin vackra rost uti gudstjånsten. Mycken omsorg

egnade han dåråt, att de kyrkor, som tillhorde honom (,er hann

haf5i forræ5i yfir') , skulle i alla stycken vara så val forsedda

som mdjligt. Han var hogeligen stolt och ville aldrig gifva vika

for någon. Han hade barn med flere kvinnor. En af dem var

liagneiår, biskop Thorlaks syster; hon bodde tidtals på Odde hos

Jon. En son till dem var Påll, som sedan blef biskop.
Vid denna tid hade Jon forvårfvat HOfSabrekkuland ,

som

ansågs mycket vårdefuUt , innan Hofdån odelade det. Dår hade

en sydvestlig storm forstort två kyrkor, men nu hade Jon dår

låtit bygga en ny kyrka, mycket pråktigt uppford. Det var af-

taladt, att biskop Thorlak skulle komma dit på besok samma

host, som han reste från Ostfjardarna. Meningen var, att han

skulle inviga kyrkan. Ett ståtligt gåstabud var tillredt for honom.

Och på den utsatta dagen kommer biskop Thorlak med sitt

fdlje. Jon och mange andre utmårkte man togo emot honom.

Morgenen dårpå beredde sig biskopen till kyrkoinvigningen. Jon

och hans vånner (,|>eir menn, sem i rå5i våru meS honum') gingo
till biskopen , och det bragtes på tal , hurudan kyrkomåldagen
skulle vara. Biskopen , som hoU sig till hvad rått och billigt

var, sporde då, om Jon hade hdrt årkebiskopens budskap om

kyrkornas egendom. »Hdra det kan jag nog«, sade Jon, »men

lyda det vill jag icke; ty jag tror ej, att han år båttre eller

klokare an mina fdrfåder (^forellrar), Såmund den vise och hans

soner. Icke haller vill jag fdrdomma våra fdrra biskopars åt-

gårder hår i landet: de hafva aktat landets sed, att lekmån fått

råda ofver de kyrkor, som deras forfader gifvit åt Gud, men fdr-

behållit sig och sina afkomlingar att råda ofver« (^vald yfir').

Biskopen svarade med samma goda skål, som vi hort fdrr, och

många andra, så sågande: »Det vet du val, Jon, om du vill vara

uppriktig, att biskop har att råda dfver kyrkogods och tionde.
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enligt apostlarnes och andre helige faders stadgar. Och eftersom

lekmån icke kunna få myndighet ofver sådana ting, så kan ej

haller den myndiglieten skyddas åt dem af gammal håfd. Jag
tror, att kyrkans styresmån , som varit fore oss , kunna i hog

grad forsvaras på den grund, att de icke af sina ofverordnade

fått sig anbefaldt att taga kyrkor och tionde under sin myndig-
het. Men de, som med tredska vilja behålla tionde eller egen-

dom, som år beståmd fOr gudstjånsten (^tiundum eSa gu5s eignum'),

mot biskoparnes vilja och samtycke,
— de bdra bannlysaso. Jon

svarade: »I kunnen kalla den, I viljen, fcJr bannlyst; men aldrig

skall jag gå in på att lemna min egendom i edert våld, vare sig

det år en storre eller mindre kyrka, som jag råder ofver«.

De hade också en annan sak att tala om. Detta kom sig

af Hofdåns Ofversvåmning , ty hon hade fort bort många gårdar,

som lydde under Jon, och dåraf två, på hvilka kyrkor funnos.

Dårigenom blef tionden mindre och annexkyrkorna fårre (/ærri
hiis til brottsongs'). Jon ville dårfor, att det ej skulle vara mer

an en prest och en diakon vid kyrkan; forut hade det varit två

prester och två diakoner.

Biskopen gaf sitt bifall hårtill på det skål, som anfordes.

Men i den forrå frågan holl hvardera fast vid sin mening; och

det led langt fram på dagen. Men de, som sade sig vara vånner

till bagge, bådo biskopen afstå från sin fordran; och hela menig-

heten, som hångde vid den gamla, onda seden i landet [nåml. i

afs. på egendom sråtten], yrkade på det samnia.

Når biskop Thorlak såg, att folket holl med Jon i de kyrk-

liga frågorna, gaf han efter for den gangen. Men han tånkte,

att sedermera, med årkebiskopens bistand, skulle kyrkan få sin

rått. Dock, dårifrån som han våntade trost och hjalp, dårifrån

kommo sorgliga tidender, ty inom kort blef årkebiskop Eysteinn
drifven ur landet for sina åtgårder i kyrkliga ting. Och då tyckte
alla hår i landet, att de nog kunde gora efter, hvad folk i Norge
hade gjort.

Den dagen invigde biskop Thorlak kyrkan och sjong måssan,

fastån han icke hade fått sin vilja fram. Han var foga nojd med
sakens utgång. Också gjorde sedan alla efter Jons foredome, så

att ingen ville gifva sin kyrka under biskop Thorlaks herravålde

(,i vald porlåks byskops'), och denna fordran maste nedlåggas for

hans tid.

Att biskop Thorlak likvål fortfarande plågat framstålla

samma fordringar, visar skildringen af hans strid med Hogne

prest på Bær i Borgarfir5i och dennes mågar, Eyjolfr och
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f>6r5r. Af sagans beråttelse om denna tvist referera vi

korteligen sådant, som tor vart åmne eger betydelse (efter

Biskupasogur I 284—7).

Hogne liade bygt en kyrka på Bær, och Thorlak onskade

inviga den ; men eftersom Hdgne visste, att biskopen påstod sig

ega makt och myndighet (,forrå5 ok vald') ofver alt kyrkogods,
ville han icke låta någon invigning blifva af, utan sade, att han

hållre skulle anvånda kyrkan till stall, om han icke sjålf finge

behålla eganderåtten till den. Men biskopen ville ej gifva efter.

En annan tvistepunkt dem emellan var, att biskopen ansåg Hognes

måg, Eyjolfr, med orått innehafva Stafaholts kyrkogods (^staSinn

i Stafaholti'): bygdemannen hade, utan att hemstålla saken till

biskopen, låtit honom ofvertaga egendomen, fastån Steine prest^)
icke gjort den till arfvegods, utan blott beståmt, att två fattig-

hjon ur hans slagt ståndigt skulle underhållas på kyrkogodset.
—

Sedan Thorlak redan en gang varit utsatt for våldsamheter från

Eyjolfs sida , hånde det , att han vistades på Reykjaholt hos

Magnus prest och åmnade sig till Saurbær; fore afresan varnades

han af Magnus, som sade sig hafva h5rt, att Hogne hyste håmde-

tankar, emedan biskopen varit s trang mot hans mågar och dårtill

icke ville inviga hans kyrka utan att sjålf beståmma måldagen

(nema J)ér rå5it måldOgum'). »Hogne anser«, sade Magnus, att

I bryten landets lag mot honom«. — Mycket riktigt hade Hogne
med en hop folk lagt sig i forsåt for biskopen och tvang honom
att fdlja med till Bær. Dår ingicks genom forståndige mans be-

medling en fdrlikning ; Hdgne fick sin måldage, som han dnskade

hafva den, och biskopen fick trdsta sig dårmed, att tillråckligt

gods var anslaget till kyrkan.^)

Vi återgå till måldagarna sjålfva. Det galler nu att

profva, i hvad mån dessa bestyrka sagans uppgifter;* man

har ju enligt sagan rått att vånta, 1) att måldagar, for-

fattade under Thorlaks forstå visitationsresa (1179) for kyrkor

^) Donator, till hvilken Eyjolfr tydligen var slagting (dock ej

son). Måldagen finnes i DI såsom n° 28 (omkr. 1140) ; jfr

fdrut p. 19.

^) I sagans fdljande skildringar af Thorlaks stridigheter med

åtskilliga personer forekommer intet af specielt intresse fdr

vart åmne mer an den lilla beråttelsen om Jon Loptssons

plan att bygga ett kloster (se hår fdrut pp. 12, 13).
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på Ostlandet »oster om Hjorleifshof5i«, skulle starkt fram-

liålla biskopens rått att bestamma ofver kyrkans egendom,

samt 2) att ofriga (senare) måldagar från Thorlaks tid icke

skulle omtala biskopens ^forrå5', utan snarare bondens egande-

och forvaltningsratt.

På forhånd maste det betonas, att resultaten af under-

sokningen ej kunna blifva fullt afgorande, enår materialet

år ganska torftigt. Visserligen upptager DI 23 kyrkomål-

dagar, som hånforas till biskop Thorlaks tid, men af dessa

tillhora sju (n"^ 46, 47, 51, 52, 57, 58, 65) småkyrkor

(annex), vid hvilka ingen »hemmaprest« var anståld, och

for hvilkas obetydliga egendom uttryckliga beståmmelser om

forvaltningsratt måhånda ansetts mindre nodvåndiga, ivå

andra
(n''*=' 45, 56) rora kyrkor, dår sårskild prest blott

eventuelt skall finnas, en (n" 68, d. v. s. ålsta delen af Reykja-

holts måldage) innehåller endast uppråkning af kyrkans till-

horigheter.

Till antalet af måldagar, som uppgjordes under den tid

och i de trakter, som enligt sagan skulle hafva utmårkts af

biskopens framgång, hora endast tre'^), de for kyrkorna i

RauSalækr, Mynes och Streiti (n"^ 44—46), af hvilka den

forstå år just den hår ofvan omtalade, som Orm den gamle

skall hafva ofverlemnat åt Thorlak; de två andra åro helt

små och fattiga kyrkor, den i Streiti annex, den på Mynes
endast eventuelt sjålfståndig. Men då man granskar dessa

tre måldagar, gor man den ofverraskande upptåckten, att

de ej med ett enda ord antyda hiskopens forråd'',
—

ja, i

Mynes-måldagen såges, att det skall bero på landegaren

(? ^så er byr i Mynesi') '^) ,
om han vill hafva hemmaprest

^) Sdlheiraar (n° 48) ligger visserligen på Ostlandet, men vester

om Hjorleifshofåi ;
i nårheten af Solheimar torde man hafva

att soka Keldudalsholt (n*' 47; se Jon Sigurdssons anmårk-

ningar DI p. 251) ; orten namnes ej i Islands Beskrivelse.

^) Angående detta uttryck och sjålfva beståmmelsen jfr hvad
som långre fram såges om n° 56 m. fl.

Aarb. f. nord. Oldkynd. og Hist. 1887. 3
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eller ej. Sårskildt i måldagen for RauSalækr kunde vi jii,

efter Thorlakssagans uttryckliga uppgifter, med såkerliet

vanta att finna stadganden om biskops ^forrå5\ Huru denna

motsågelse skall bast forklaras, år svart att afgora. Emellertid

bora foljande omståndigheter beaktas: Rauåalækr och hela

den omgifvande trakten odelades år 1362 af ett forfårligt

vulkanutbrott, och det, som återstod af kyrkans egor, kom

sedan att låggas under Sandfells kyrka; till sistnåmda kyrka

horde det i slutet af 1400-talet (eller ånnu senare) skrifna

originalet till den nu bevarade texten (se Jon Sigurdssons

anmårkningar DI pp. 245—7). Men omkring år 1500 var

den kyrkliga besittningsråtten långesedan tryggad gent emot

lekmånnen; och då man till gagn for kyrkan vid Sandfell

tog en afskrift af den gamla Rauåalæk's-måldagen, kunde

dår befintliga stadganden om biskops /orrå(^' alldeles ute-

lemnaSj såsom då for tiden varande utan all praktisk bety-

delse ^); pietetskånslan kunde icke tala så starkt for deras

behållande, eftersom de icke galde hemorten. Jon Sigurds-

son meddelar (DI p. 245), att man eger i behåll en omkring

år 1340 uppgjord måldage for Rau5alækr; men tyvårr upp-

lyser han icke, huruvida denna, som utan tvifvel varit bygd

på den ålsta måldagen, innehåller något om biskops ^forrå5'.

Då likvål Jon Sigurdsson på ett annat stalle (DI p. 341) i

fråga om måldagen for Bessastads kyrka (på Ostlandet)

sager, att denna måldage ^^icke gårna kan hånforas till Thor-

laks tid, enår den icke framhåller biskops forråd', såsom

man kunde vanta af Thorlaks måldagar i Ostlandet«, — så

synes detta tyda på, att Jon Sigurdsson kant måldagar från

Ostlandet, hvilka visserligen varit uppgjorda efter fristatens

fall (och dårfor icke influtit i DI I), men innehållit stad-

ganden, som forskrifvit sig från tidigare, af biskop Thorlak

^) Detta skål kan naturligtvis åfven åberopas for uppgifternas
utelemnande i afskriften af måldagen for Streiti, knappast
i den for Mynes, hvilken ju synes gå i annan anda.
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uppråttade måldagar for samma kyrkor. Har han saknat

stod af några sådana urkunder, så maste hans nyss anforda

slutledning anses foga bindande.

Medan således de tre i samlingen DI I upptagna och

till år 1179 hånforda Ostlandsmåldagarna icke lemna några

t)evis for Thorlakssagans beråttelse om biskopens framgång
i sina hierarkiska stråfvanden, utan snarare tvart om (se

Mynes-måldagen), så forekomma dåremot i andra måldagar
från Thorlaks tid beståmda intyg, att han, betråffande dår

omtalade kyrkogods, i storre eller mindre mån fått sin vilja

fram; men icke haller detta låter Thorlakssagans uppgifter

synas fullt exakta, ty dår sades ju, att biskopens anstrång-

ningar ofveralt blefvo fruktlosa, sedan han mast gifva efter

for Jon Loptsson.

Anmårkningsvård år i synnerhet måldagen for Bakki i

Hrutafir5i (n° QQ, 1182); den slutar med orden: »Biskopen

skall råda ofver kyrkans gods,
' men Valgartir och hans son

Thorkel skola innehafva det, så lange de [af biskopen] an-

ses skicklige dårtill«. — Detta år en just så formulerad

beståmmelse, som man enligt Thorlakssagan kunde ha våntat

i måldagen for Rau6alækr och andra måldagar från Ost-

fjårdarna.

Utforligare och uttryckligare omtalas biskopens myndighet

uti slutet af måldagen for IngunnarstaBir i Kjos (n« 56,

1180): »Biskopen har beståmmanderått ofver alla dessa

kyrkans egodelar, och han ensam har makt och myndighet

att tråffa aftal om dessa kyrkans egodelar, såsom han vill,

och når han vill, vare sig till minskande eller okande af

godset eller skyldigheterna«.i)
— Men detta stadgande for-

svagas något genom det forut i måldagen sagda: »dår skal)

^) .Byskops handsol eru å J)essum kirkjufjåm ollum, ok hann å
vald ok forræSi einn at kaupa {)essum kirkjufjåm, svå sem
hann vill, ok {)å er hann vill, til J)ur9ar ok til miklunar
um fé e9a afvinnu'.
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vara bofast prest, om den man^ som bor dår^)^ vill det ocli

biskopen medgifver. Joan prest skall vara dår, så lange

lian vill, och hafva underhall af detta gods for bestandigt;«
— forbehållet om biskopens medgifvande år dock vigtigt.

Ett slags kompromiss tyckes foreligga i måldagen for

Hitarnes (n« 64, 1181), dår det heter: »Jorundr skall for-

valta dessa egodelar och [sedan] hans arfvingar, om biskopen

finner dem skicklige dårtill, men eljest den person ur Thor-

halls eller Stenunns^) slagt, som biskopen beståmmer.«

Liknande stadga har måldagen for kyrkan ^Undir Hrauni'

(n'' 67, omkr. 1185); slutorden lyda nåmligen: »Det skall

vara arfvegods, och den person af Tanne Torfasons slagt,

hvilken biskopen finner låmpligast, skall innehafva det«.

Men for samma kyrka finnes i behåll en aldre måldage

(n° 26, omkr. 1120), som gifver biskopen en mera oinskriinkt

myndighet: »Tanne och Hallfri^r anhålla om Skålaholts-

biskopens beståmmande, hvem som skall forvalta denna gård«

etc.^) Åfven har den aldre måldagen tvånne i den yngre

utelemnade beståmmelser om vålgorenhet: att på godset skall

underhållas ett manligt fattighjon, eller två, så framt ingen

diakon kan fås; vidare, att fattige och årlige fårdemån skola

få herberge och forplågning for en natt. Det år icke otro-

ligt, att dessa tilI fOrmån for de vårldslige innehafvarne gjoi'da

andringar stå i sammanhang med de motgångar och forodmju-

kelser, for hvilka biskop Thorlak var utsatt under sin visteise i

denna trakt (d. v. s. Borgarfjordr; se Biskupasogur I 284—8

^) Detta uttryck synes eljest beteckna jordegaren ; jfr hår strax

forut Mynes-måldagen och hår nedan flere stållen.

^) Thorhall och Stenunn (sannolikt åkta makar) torde hafva

skånkt godset* eller någon betydligare del dåraf till kyrkan;
forut i måldagen stadgas , att två kvinliga fattighjon af

deras slagt skola underhållas på godset.

^) Jfr hår ofvan sid. 20. — Fastån donatorerne icke gjort något
forbehåll till forman for sina slågtningar, år det ju ganska
sannolikt, att biskoparne regelbundet forlånat gården åt

Tannes slågtningar, så att detta blifvit håfdvunnet.
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och vart referat dåraf). Emellertid bor det anmårkas, hvad

de nåmda barmhertighetsverken angår, att den yngre mål-

dagen stadgar nya sådana, nåmligen underhall af två broar;

mojligen år det dårfore endast utbyte af skyldigheter och

ej minskning, som i detta afseende forekommit. ^)

De stadganden om kyrkogodset, som finnas i måldagarna
for Saurbær å Hvalfjar5arstrond och Vatn (Olfusvatn) i

Arness{)ingi (n"' 55 och 60, båda från 1180),
—

nåmligen

att innehafvaren ej får afhdnda kyrkan något af det till

hennes underhall anslagna godset, samt, i den forrå, att

innehafvaren år ansvarig for brandskada, — innebåra ingen-

ting annat, ån hvad som forekommer i sjålfva kristenråtten

(I a 13— 16), men utgora indirekte vittnesbord om bondernas

makt och sjålfrådighet.

Beståmmelsen i slutet af måldagen från Eyjar i Kjos

(n° 57, år 1180),
— att det skall bero på hiskopen, huru

mycket denna annexkyrka skall betala tjånstgorande prest,
— år underlig, ty samma måldage uppgifver forut en fix

summa (^skal . . . kaupa hundraM alna').^)

Endast landegaren, icke biskopen, omtalas i n**' 51

och 52 (från 1179) samt n° 58 (från 1180), uti alla tre

med afseende på prestens afloning. Ofriga till Thorlaks tid

hånforda måldagar nåmna hvarken biskop eller landegare.

Såsom vi sett, lemna måldagarna från biskop Thorlak

Thorhallssons tid rått mårkliga bidrag till historien om den

forstå Stora striden melian hierarkien och lekmannaintresset

^) Ett faktum, som måhånda bor inverka på sakens bedom-

mande, år, att kreatursuppsåttningen på gården år mindre

enligt den yngre måldagen, ån den år enligt den aldre.

^) Framfor hvardera uppgiften heter det: »hår skall vara guds-

tjånst hvarannan helgdag«. Denna upprepning — icke mindre

ån den påpekade motsågelsen — gor texten ganska miss-

tånkt. Besynnerligt nog har utg. ingenting anmårkt dårora

(DI p. 267).
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på Island. Dels till jåmforelse med det nu anforda, dels

på grund af den betydelse, uppgifterna i sig sjålfva ega, vilja

vi nu taga en ofversigt af hvad måldagarna upplysa om

eganderåtten ocli biskoparnes myndighet I) fore Thorlak

Thorhallsson, och II) efter hans tid.

I. Angående den gamla måldagen n° 26 for kyrkan

^Undir Hrauni', uppgjord omkr. 1120, altså på biskop Thorlak

Runolfssons tid, hafva vi redan sett, att donatorerne till-

delat biskopen stort inflytande ^), som sedermera tyckes hafva

blifvit minskadt. Nara beslågtad med n*' 26 ar n° 24,

hvari samma personer, Tanne [Torfason] och Hallfri5r, gora

donation till ett ^sælubii' (gård, dår fattige och resande er-

hålla fri forplågning) : i detta gåfvobref, uppgjordt omkring

år 1100 »pd biskop Gissurs råd« (^at rå5i Gizurar byskops'),

beståmmes, att Tanne sjålf skall hafva makten på stallet,

medan han lefver, men dårefter biskopen i Skålaholt..

Åfven från biskop Klængs tid finna vi ett medgifvande

åt den andliga makten, nåmligen uti Hiisafells måldage

(n« 37, omkr. 1170), dår det heter: »)Brandr Porarinsson

[d. V. s. donator] skall forvalta detta kyrkogods, så lange

han vill, och sedan hans soner, så lange de vilja; men om

de vilja lemna godset ifrån sig, så skola de taga en annan

till forvaltare. Men om de ej hafva några arfvingar, som

kunna beståmma ofver kyrkogodset (^er forrå5 kunni'), då

skall till godsets forvaltning våljas ur deras slagt en man,

som biskopen i Skålaholt finner låmplig«.^)

^) Uppgiften i n° 26, att det år biskop Thorlak (Runolfsson),
som anvisat de gårdar, hvilka bora gålda tionde till denna

kyrka, har yisserligen vigt fOr måldagens datering, men
lemnar intet nytt intyg om biskopsmyndiglieten , ty denna

rått fdrbehålles biskop redan i den gamla tiondelagen från

år 1096.

^) Jåmfor hår ofvan om beståmmelserna i n"^ 64 och 67. —
Uppgiften i n** 37 om biskop Klængs medgifvande ang. be-

grafning torde endast åsyfta ett allmånt råttsforhållande, se

Grg. III registret p. 618 (artikeln ^graptarkirkja').
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Dessa intyg aro visserligen knapphandiga (ofriga mål-

dagar från den aldre tiden innehålla intet om maktfrågan),

men gifva likvål vid handen, att biskoparnes personliga in-

flytande, redan fore Thorlak Thorhallssons tid, kunnat skafFa

dem tåmlig stor maktutvidgning.

II. Annat resultat gifva de vida talrikare måldagar,

som tillhora tiden efter biskop Thorlak Thorhallsson : det vill

synas, som om lekmånnen, varnade af dennes anspråk, då

varit på sin vakt mot altfor stora medgifvanden.

Bland kyrkomåldagarna från denna tid kunde den från

Skar5 hit eystra (n° 95, omkr. 1209) synas lemna storsta

utrymme åt biskopens myndighet genom det val obeståmda

slutstadgandet : »Den, som bor i Skar5, skall ansvara for

kyrkan och hennes gods på sådant sått, som hiskopen vilhi.

Men bruket af ordet »ansvara« (^åbyrgjask') torde icke kunna

åsyfta annat an de i kristenråtten forekommande påbuden

om landegarens skyldighet att behålla kyrkans gods ofor-

minskadt samt att återappbygga kyrkan, om den genom

olyckshåndelse forstordes; och eftersom biskopens vilja maste

inhemtas, vare sig det galde att afyttra kyrkogods eller att

bygga ny kyrka, så behofver uttrycket »som biskopen vill«

icke innebåra något utofver det, som redan fanns stadgadt

i lagen. Att de allmånna lagbuden stundom upptogos i

måldagarna, visa n^^* 37, 55, 60 (se hår ofvan), 79 (om
tiondens fordelning), 148 (om kyrkodagens helgd).

Tydligare forbehålles åt biskopen en sårskild, om ock

mindre betydande råttighet i n° 115 (omkr. 1223): utom

presten skall vid kyrkan finnas bofast en diakon (^messu-

djåkn'), om biskopen vill, eller en andlig af lågre grad (^mi5r

vig5r')^), om han vill det.

1) Jfr med detta uttryck ett stalle i ^Skriptabo5 porlåks bi-

skups' (DI 11° 43, p. 243): for samma synd stadgas storre

skrift Jær5um en 61ær5um, meira meir vi'gSum en mi5r yig-
5um'. — Det kan fortjåna anmårkas , att måldagarna från

fristatstiden endast undantagsyis namna de lågre graderna
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En annan tåmligen ringa forman tillerkånnes biskopen

i måldagen for Hof (n° 78, 1198), dår det såges, att bi-

skopen skall ,fyrir rå9a' det kvinliga^) fattighjon, som skulle

underhållas på stallet. Då måldagen sjålf stadgar om be-

skaffenheten af hjonets underhall^), kan med ^fyrir rå^a'

svårligen menas annat, an att biskopen har rått att utse

den person, som skall få formånen att underhållas på stallet.

Uti måldagar, som åro aldre an denna (n"-* 28, 37, 61,

62, 63, 64), stadgas, att fattighjonen skola tagas ur namn-

gifne donatorers slagt; i Reykjaholts måldage, stycket från

år 1206 (n° 94) forbehåller sig innehafvaren af kyrkogodset

(^så er i Reykjaholti byr') ratten att taga till fattighjon,

hvem han vill.

Betecknande for tidsforhållandena år, att de måldagar,

som enligt egen uttrycklig uppgift åro forfattade af (eller

åtminstone i nårvaro och under ofverinseende af) biskop Sig-

var9r I^éttmarsson (se n"* 147, 148, 149) als icke anfora

något medgifvande åt den biskopliga myndigheten. ^)

Vida oftare ån biskopen omtalas och framhålles lek-

mannen, som bebor och innehar det gods, på hvilket kyrkan
år uppford; och vanligen år omnåmnandet sådant, att upp-

fattningen om bondens eganderått ganska tydligt lyser fram.

inom kyrkan; ^subdjåkn' omtalas i ett ,skrå' om Helgafells
kloster (n« 69, omkr. 1186), .kanokar' i forstå måldagen for

Vi9ey kloster (n« 122, 1226). Enligt Porkell Bjarnason
Um Si5b6tina å Islandi (Reykjayik 1878), p. 12, skola alla

graderna hafya funnits på Island.

^) Ordet tolkas annorlunda af Vigfusson (se Oxfordsordboken) ;

men just denna måldages uttryck (^henni') åfvensom jåm-
forelsen med ordet .kvennomagi' synas mig tala for min upp-
fattning.

^) .l>ar skal vera . . . kvengildr omagi , så er sjålfr megi sér

vinna reiSu; henni skal få alla reiSu sem fiilgukonu ok rekkju
umfram'.

^) Mojligt år också, att detta i någon mån kunde bero på den

missaktning, hvarmed denne biskops personlighet betraktades ;

jfr de af Jon Sigurdsson samlade notiserna i DI p. 590.
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Omståndligast år måldagen for Hjorsey (n« 79, omkr. 1200),

hvars uttryck delvis åro mycket betecknande; dår heter det

bland annat: »Bonden, som bor på Hjorsey, skall behålla

(^heima hafa') sin egen tionde och alt sitt husfolks^) . . .«

Vidare såges, att bonden skall, om han vill, hålla bofast

prest (^heimilisprestr'), som uppehåller fullståndig gudstjånst

och får 4 marker i Ion; men hiskopen har tillåtit bonden

att hålla prest, som blott gor half gudstjånst och får i Ion

2 marker. Bonden år skyldig att brånna Ijus i kyrkan

vintertiden 2) och skall ansvara for all skada.

Att bonden tager upp tionden, såges åfven i n° 149

(1258),
— dår likvål presten får rått till »hotullar« (,hey-

tolla') från några gårdar. I n° 119 (1224) stadgas for det

fall, att landegaren år prest och villig att forråtta den be-

ståmda gudstjånsten.

Och vidare: Bonden har att beståmma, om vid kyrkan

skall finnas »hemmaprest« eller ej (n« 92, 1203; n° 148,

1258; jfr M}nesmåldagen). Bondens medgifvande erfordras,

for att hans hemmaprest skall få hålla gudstjånst i annan

kyrka (n« 106, omkr. 1220). Bonden utlofvar for sin egen

och sin sons tid, att presten skall hafva lika godt kosthåll

som husfadren sjålf (n° 147, 1257);
—

enligt lagen (Grg. I a

16) år bonden blott skyldig att »foda« presten. Och slut-

ligen, då det i måldagen for Ass (n« 148, 1258) såges, att

bonden, når presten kommer dit, skall vintertiden gifva mat

åt antingen en karl eller en hast, som år med presten, så

år detta icke att betrakta som en ny pålaga, utan som en

inskrånkning af lagbudet (Grg. la 16): »bonden år skyldig

att gifva presten mat till morgon och afton den dag, han

^) Nåmligen i motsats till a4:t sånda den till en annan bonde,

den, som forvaltade (den eventuella) moderkyrkan.
— Sedan

foljer fdreskrift om tiondens fordelning (enligt tiondelagen).

2) Åfven i n° 97 (1211) såges, att bonden skall »låta lysa«' ;

eljest år uttrycket ^lysa skal' utan angifvet subjekt.
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sjunger måssa dår, och (gifva mat) åt hast eller karl^),

om sådan foljer med«, — således icke blott vintertiden,

utan nar som liålst.

Medan altså kyrkorna och deras gods, såsom det fore-

gående visar, i många vigtiga afseenden lydde under lek-

mån, var forhållandet ganska olika med klostren. Hår år

det ej fråga om landegare eller bonde, utan klostret har

full eganderått ofver sitt gods samt styres af abboten under

biskopens uppsigt och ledning. Detta biskopens /orræSi'

framhålles uttryckligen och två ganger bevittnadt i måldagen

for Kirkjuhær (n 99, år 1218). I den ungefår 30 år aldre

måldagen for Helgafells kloster (n« 69, omkr. 1186) år haller

icke tal om annan myndighet ån biskopens och abbotens ;
men

likvål ser man, att måldagens forfattare, abboten Ogmundr

Kålfsson, som sjålf kopt jordagodset, i någon mån betraktat sig

som egare: han uttalar nåmligen en (visserligen modest och

vilkorlig) onskan, att till abbot efter honom måtte våljas

ndgon af hans slagt. Den gode abboten, som på det hela

yttrar sig ganska tveksamt och tviflande om klostrets fram-

tid, har tydligen icke varit genomtrångd af den hierarkiska

anda, som lifvade hans samtida, biskop Thorlak. Men

skarpast och beståmdast framtråder denna anda i ålsta mål-

dagen for Videij kloster
(n'^ 122, 1226). De mårkliga slut-

orden i denna måldage lyda (i ofversåttning) sålunda: »Ab-

boten skall råda ofver klostret och munkarne samt all

klostrets egendom, under ofverinseende (^me5r umsjå') af

biskopen i Skålaholt. Men hvarken de personer, som gifvit

egodelar till klostret, eller deras arfvingar skola ega an-

språk på eller beståmmanderått ofver dessa egodelar (^skulu

ekki tilkall eiga ok engi forræ5i'), utan klostrets forvaltning

^)
Hasten eller karlen skulle sannolikt båra prestens måssklåder

och" bocker samt andra for måssans hållande behofliga saker,

som ej funnos i kyrkan (jfr långre fram).
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och styrelse (^handsol sta5arins ok oli forråS') skola skotas

efter ordensreglorna och Guds lag [d. v. s. kanoniska ratten],

men icke ofvergå till vårldsligt arf« (^en hverfa eigi i verald-

ligar erfSir').

Dessa ord Ijuda som en med segervisshet uttalad for-

utsågelse om den islåndska kyrkans emancipation från lek-

mannavåldet. Och till denna emancipation hafva såkerligen

klostren i ej ringa mån banat våg; i dem hafva »romanismens«,

for gammalt nordiskt åskådningssått så fråmmande och från-

stotande grundsatser fått slå rot, praktiskt genomforas samt

åt sig fostra forkåmpar åfven utanfor klostermurarna^), tiis

slutligen, då landets politiska sjålfståndighet gått under, den

norska hierarkiens bistand kunde fullborda segern.

Olika slag af kyrkoegendom (ofversigt).

Uti en kyrkas inventarium våntar man naturligen i fråmsta

rummet att finna sådana saker, som tarfvas for sjålfva guds-

tjånstens uppehållande, for sakramentens utdelande, for andra

kyrkliga handlingar (t.
ex. begrafning) och dessutom for

kyrkans prydande på håfdvunnet sått. Dylika saker plåga

åfven anforas 1 måldagarna
— ehuru icke i deras borjan

—
,

och vi skola långre fram underkasta dem en nårmare granskning.

Men på grund af de for landet och tiden egendomliga for-

hållandena år det mycket annat, som »kyrkan eger«, och

hvars uttryckliga upptecknande i måldagen var vigtigare an

specificerandet af nyssnåmda, inom sjålfva kyrkan befintliga

effekter.

Den person, som låt uppfora en kyrka, anslog till

hennes underhall ett jordagods, eller egentligen blott så stor

del af jordens afkastning, som underhållet kunde kråfva.

Genom nya gåfvor kunde flere jordagods samlas till kyrkan.

^) Man b5r erinra sig, att Thorlak Thorhallsson, innaft han
valdes till biskop, var abbot i |>ykkvabær.
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Vanligen heter det dårfor i en kyrkomåldages borjan:

»Kyrkan i N. eger halfva [el. stundom »hela«] hemmalandet«

eller »det landet«, d. v. s. det gods, på hvilket hon ar uppford,

och efter hvilket hon benåmnes. ^) Dårnåst uppråknas namnen

på ofriga till kyrkan horande jordagods, om sådana finnas.

Egornas grånser beskrifvas stundom utforligt (se t. ex. n® 61).

Ibland anforas jordens taxeringsvårde.'^)

Nårmast i sammanhang med jorden upptages boskap;

vanligen anfores det antal kreatur af olika slag^), som kyrkan

for tillfållet eger, eller som bor finnas vid gården. I stallet

for eller jåmte antal uppgifves stundom en viss summa —
»hundraden« eller »kovården« — i kreatur.

Utom den jord, hvartill kyrkan (eller å hennes vagnar

bonden) har full eganderått, besitter kyrkan ofta vissa rattig-

heter antingen på andras jord (s. k. ^itok') eller på all-

månning. Hit hor det på den tiden vida mer an nu fore-

kommande åkerhruket; se t. ex. n*"'« 58*), 62, 103, 135 och

120 (d. V. s. Reykjaholts måldage; jfr monografien p. 28);
—

vidare betesrattigheter af flere slag, t. ex. vinterbete, vårbete

') Undantagsvis kan forekomma, att kyrkan icke har del i det

gods, på hvars grund hon står, utan eger jord på annat

stalle.

2) Detta år ofta (n"« 45, 47, 51, 52, 57, 104, 105, 108) ej

mer an ntio hundraden ^^. Vårdeenheten n hundrade u (ursprung-

hgen == 120 alnar vadmal) eller det dårmed lika gållande
Tukovårde« (^kiigildi') beråknas af Maurer (Island, p. 443) efter

det motsvarande silfrets pris till omkr. 30 tyska riksmark;

for nårvarande beråknas på Island ett » hundrade« till un-

gefår 70 kr. (se monografien ofver Reykjaholts måldage p. 28).— I n'** 59 och 107 taxeras kyrkojordens varde till tjugo

hundraden, i n:o 116 till fyrtiotvå o. s. v.

^) Håstar, oxar, kor samt får af olika kon och alder; dåremot

aldrig svin eller getter, ej haller fjåderfå.

*) Måldagen for Reykir i Kjalarnes{)ingi ; intressant år, att den

jåmforelsevis betydliga sådesodlingen på detta stalle torde ha

Serott på de varma kållornas inverkan, se Kålund, Islands

Beskrivelse I 47.
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och lamliage (n' 135), tjållbete (^selfor% t. ex. n"^'* 111,

120, 147) samt ofta s. k. ^afréttr' (ett slags afsides belågen

allmånning) ;
—

dårjåmte icke sålian skog^), eller åtminstone

råttighet att i andras skog hugga, hvad kyrkan behofde till

taksparrar (^raptviAarhogg' no 135), eller t. o. m. så mycket
som kunde behofvas till byggnad (reparationer?) och hus-

hållet^); ja, i det skogfattiga landet maste t. o. m. riset på
ett visst område forbehållas till kyrkans bruk (n" 135).

—
Råttighet att hemta torf (^torfskurt^r') omtalas blott i en af

de till denna tid horande måldagarna (Reykjaholts); huru-

vida torfven skulle anvåndas endast till brånsle eller såsom

i senare tid till byggnadernas tak och våggar, år vål svart

att afgora.
— Likaledes blott en gang (n° 62) omtalas rått

till att på andras mark bygga båthus och koka salt (^naust-

ger5 ok saltger5').

Vigtiga inkomstkållor hade kyrkorna uti strandgods, fiske

samt foget- och agg-fangst, framfor alt uti det forstnåmda.

Det vårdefullaste af strandgodset (reW) var utan tvifvel

hvalarna, dårnåst drifveden: huru hogt man skattade detta

forvårf, visa tydligt måldagarnas omståndliga uppgifler om

eganderått till kuststråckor (^fjorur') och delning af strandad

hval^). Men åfven tisket i åar och insjoar synes hafva

varit ganska gifvande, ty också i fråga hårom åre måldagarnas
beståmmelser både många och noggranna (se i synnerhet

n^ 130); for kyrkans råkning kunde åfven hafsfiske och sål^

^) D. V. s. småskog, ty verkliga timmertråd funnos då lika litet som
nu på on; att en del tråstammar kunnat anvåndas till tak-

sparrar (japtar', n"« 62, 135), kommer sig vål af de is-

låndska kyrkornas ringa omfang (jfr långre fram).

^) ,Vi9an til hiisa ok biinautnar' (n° 114) med det betydelse-
fuUa tillågget ^me5an l)ar getr', d. v. s. »så lange skogen
råcker till«. — De båda fattighusen å Dalbæ (n° 30) och

å UppsOlum (n« 31) fingo ndja sig med fem håstbOrdor

Cklyfjar') ved hvardera.

^) Se n° 34, som handlar endast om /jorur', vidare n"* 137,

143 om j'eh" samt kyrkomåldagarna n^^'^ 112, 113, 138 m. fl.
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fangst bedrifvas, ty då bland kyrkans (eller klostrets) till-

horigheter båtar och nat omtalas (n"« 69, 118, 150), fram-

hålles ibland, att det ar s tor re båtar (^skip sexært, ått-

ært') och s ål nat (^selnet, [)vitugr nætr kopheldr'). Insamling

af sjofoglar samt deras ågg och dun på klippor och skår

har åfven råknats bland kyrkors regelbundna inkomster, se

n« 44 och n° 103^).

Tionden omtalas i de flesta måldagar från denna tid;

stundom uppgifves från hvilka, stundom blott från huru många

gårdar tionde borde erlåggas till kyrkan. ^) Oaktadt tionden

på Island utgick efter synnerligen strånga beråkningsgrunder,

voro likvål flere andra afgifter eller s. k. »tullar« (^tollar')

till kyrkan påbjudna: »Ijmtullen^ (Jysitollr') ,
som forstå

gangen forekommer i måldagen for kyrkan ^at Reykjum' (n° 58,

år 1180), dårnåst i n° 65 (år 1181), men sedan flere ganger

omtalas (n° 92, 109, 147—150)^); >^h6tullen^i (^heytollr'),

*) På det senare stallet såges, att kyrkan har rått till alla

svanhon på ett visst område.

2) Dåremot saknas sådan taxering af tiondens belopp, som ofta

forekommer i Auduns måldagabok.

^) »Ljustullenn fOrtjånar en excurs. Endast i två af laghand-
skrifterna finnes den omtalad (Grg. III 144, 191 = DI pp. 128,

140) ; enligt lagen skulle den utgoras af 2 alnar vadmal eller

2 »ore« vax for hvarje person, som betalade tionde. Altså

vårderas hår en mark vax till 8 alnar, eller alldeles samma

pris, som uppgifves i den yngre Thorlakssagan (Biskupasogur
I 367) , dår sammanhanget tyckes antyda , att detta ansågs

dyrt. Betydligt hogre synes emellertid vaxet uppskattas i

måldagen n° 61 (1181), enligt hvilken en utskyld af en mark

vax kan utbytas mot ett får (,mork vax e9a sau9 å haust.

|3ann er jafng65r sé'). Mot dessa uppgifter strida — icke

annat an jag kan se — de markegångspris, som upptagas
i DI n« 23 (omkr. 1100) samt n"^'« 84 och 85 (omkr. 1200i,

enligt hvilka en mark vax synes vara vårderad till blott 3

alnar. Åro dessa beråkningar riktiga, så maste priset på
vax hafva undergått synnerligen starka våxlingar. Detta

vore i sig sjålf ej underligt, då alt vaxet torde hafva im-

porterats (biskdtsel har, så vidt jag kunnat finna, aldrig be-
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hvilken omtalas endast i n° 149 (1259); »osttullena (^osttollr,

ostgjald'), tydligen en rått god intågt (se n"* 44, 118 och 150,

samt n° 124, som handlar endast om osttullar till Vi()ey klo-

ster); nsockentullenAi (^[)ingatollr') blott i n° 65 (1181), jfr Hist.

Eccl. Isl. II 509.^)
— Ett par ovanliga inkomster har

drifvits på Island) och tillfOrseln val varit ojåmn, men åt-

gången af vaxljus i kyrkorna maste hafva varit rått stor.

Det var (enligt Grg. II 19) bonden, »kyrkans egare« (^så

raa5r, er kirkju å'), som skulle anskaffa vaxljus; han hade

visserligen att uppbåra kyrkans fjårdedel af tionden, hvilken

del alternativt skulle gåldas i vax (Grg. la 14, Ib 210, II

16, 53) ; men då det var brist och hogt pris på vax, har

naturligtvis foga influtit på detta sått, och vissa kyrkor
kunna hafva blifvit utan tillråckligt forråd; att så verkligen

intråffat, synes mig fraragå af foljande fakta. Biskop Thorlak

Thorhallssons eljest så strånga ^Skriptabo5' (DI n° 43, år

1178) sager i slutet (p. 244) , att om presten icke har vax-

ljus vid måssan, sådant ej skall galla for olydnad, utan en-

dast lindrigt straffas. Vidare heter det i måld. for Åsdlfsskåli (n°

50, 1179), att vaxljus skola brånnas vid ottesangen på de storre

helgdagarna. Och slutligen bor mårkas, att flere måldagar
från åren 1181—1223 (n'^^ 64, 94, 95, 103, 107, 109, 113,

115) , men inga andra , bland kyrkans tillhorigheter anfora

vaæ,, och det i tåmligen små kvantiteter (det hogsta år 2

pund, i n° 103; det minsta år 5 marker, i n° 107); fdr-

hållandet torde vål bevisa, att vaxet på den tiden var ganska
dyrt.

— Af hår anforda fakta drager jag foljande slutsatser:

1) att »Ijustullen« påbjudits på grund dåraf, att svårighet

yppat sig att forse kyrkorna med erforderligt vaxforråd; 2)
att den losen

(i vadmal) , som kunde komma i stallet for

Ijustullens vax, blifvit satt tåmligen Ao^ (kanske lika med
vaxets hogsta kånda pris), på det att verkligen så mycket
vax som mojligt skulle erhållas ; och 3) att tiden for »Ijus-
tullens« inforande icke får låggas langt fore den ålsta mål-

dage, hvari »tullen« nåmnes (d. v. s, icke langt fore år

1180, om n° 58 år riktigt daterad), enår påbudet ånnu i

borjan af 1200-talet icke hunnit medfora den åsyftade rikliga

tillgången. Ovissare år, om man af det åberopade stallet i

Thorlaks ,Skriptabo5' skall kunna sluta till, att »tullen« då
ånnu icke var påbjuden; kunde man det, så finge man tiden

for Ijustullens inforande beståmd till något af åren 1178—80.

nFisktull« (^fiskatollr'), som stundom nåmnes i Auduns mål-
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Gufudals kyrka (n° 135, 1238), namligen dels ett mål wjdlk,

dels ett alnslångt stycke skolåder från hvarje gård, som be-

talade tionde till kyrkan. Tvånne kyrkor (se n' 64, från

1181, och n° 116, från 1223) liafva att (årligen?) fordra

en viss vigt ))?7?a^(; i denna mat få enligt den aldre mål-

dagen icke sålar och fiskar ingå; den yngre medgifver, att

halften må bestå af fisk, om andra halften utgoras af smdr,

samt stadgar en viss losesumma for maten. Då for ingen-

dera kyrkan tionde omnåmnes, så torde just »maten« hafva

utgjort tionden.

Slutligen bor anforas, att Mngeyra kloster på Nordlandet,

enligt ett ^skrå', som finnes i original (n<> 101, omkr. 1220),

haft ganska mycket gods utestående på rånta.

Ofvanstående ofversigt visar, huru mångfaldiga de ut-

vågar voro, hvarpå man sorjt for kyrkornas och klostrens

behof. Att prestationerna voro »in natura«, bor icke våcka

forundran, då egentliga penningar icke begagnades på on.

Men arten af dessa naturaprestationer och dessa råttigheter

gifver oss en ganska fullståndig bild af de allmånna lefnads-

vilkoren på Island under fristatstiden.

Kyrkornas inredning, parament, karl m. m.

Når kristendomen ofverflyttades till Island, hade den

katolska liturgien redan nått en hog utvecklingsgrad; de tal-

rika ceremonierna forråttades med all mojlig prakt och

krafde en myckenhet af olika, delvis ganska dyrbara red-

skap och prydnader. Af dessa kunde troligtvis blott få till-

verkas på Island; de flesta hade man mast infora från ut-

landet, och transporten skulle i hog grad hafva fordyrat

dem. Det kunde dårfor omojligen blifva fråga om, att de

dagabok (t. ex. I 60 och III 96), forekommer icke i måldagar
från fristatstiden.
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islåndska kyrkorna yenast utrustades med alt sådant, som i

andra, rikare land ansågs erforderligt. Om också de en-

skilda personer, som åtogo sig kyrkobyggnad, af gudsfruktan

eller af årelystnad ville gora kyrkornas inredning pråktig, så

voro likvål deras medel vanligen ganska begransade. Ty
det var icke blott ett fåtal mycket rika personer, som upp-

forde kyrkor, utan antalet var i forhållande till befolkning i)

och formogenhetsvilkor oproportionerligt stort. Detta visar

sig tydligt af en uppgift från borjan af 13:de århundradet ;

då skulle i Skålaholts biskopsdome hafva funnits omkring

220 kyrkor, eller, då småkyrkor (utan bofast prest) ej gårna

kunna vara medråknade, snarare omkring 300^). Till folk-

mångden uti biskopsdomet kan man någorlunda sluta sig

från den råkning af de tingspligtige 3) bonderna, hvilken

foretogs 1102—5; dessa bonder befunnos då vara endast

omkring 3120 i alla de tre »fjordungarna« tillsamman. Och

eftersom man icke har skål att antaga någon våsentlig ok-

ning i deras antal under det foljande århundradet, skulle

det altså vid borjan af 1200-talet hafva i medeltal funnits

en kyrka for 10 tingspligtige.

Hvarje sårskild kyrka behofde således icke vara synner-

^) Man bor hårvid erinra sig, att ons befolkning var och år

utspridd langs en utomordentligt lang kuststråcka och tal-

rika floddalar, så att den blott undantagsvis når den tåthet,

som skulle erfordras for bildande af storre forsamlingar.

^) Se Pals saga biskups (Biskupasogur I 136) ; dår såges, att

omkring 990 prester behofdes till dessa (»220«) kyrkor; men

måldagarna visa, att, medan en kyrka endast sålian hade

mer da en prest, det dåremot var vanligt, att den vid en

kyrka bofaste presten maste gora gudstjånst i åtskilliga

annexkyrkor ; man torde dårfor drifvas till det antagandet,
att kyrkornas hela antal varit något storre an presternas.

" Afven synes sagans uttryck medgifva denna uppfattning.

^) Egentligen »de, som hade att betala fingfararkaup «
, en

ganska låg census, se Maurer, Island pp. 149—52; Are's

Islånderbuch, herausg. von Th. Mobius (Leipzig 1869) pp. 12,

26, 32—3.

Aarb. f. nord. Oldkynd. og Hist. 1887. 4
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ligen stor; och då darjåmte byggnadsvirket, som maste in-

foras från Norge, stalde sig ganska dyrt, hafva såkerligen

de allra flesta kyrkor varit mtjcket små. Några bestamda

matt kunna val numera endast undantagsvis uppgifvas; ty

ingen kyrka finnes nu i behåll från fristatstiden, och åfven

med afseende på de gamla »tomter« (grundmurar), som fler-

stådes antraffas, torde det vara svart att med bestamdhet

påvisa, hvilka som tillhort kyrkor. Sjålfva Skålaholts dom-

kyrka, af hvars gamla tomt spår finnas, har varit af excep-

tionelt Stora dimensioner^); såkrare ledning gifva måtten på

den tomt, som antages hafva tillhort klostret på Flatey (se

Kålund, Isl. Beskriv. I 540) : 10 X 6 alnar (!), och måtten

på den tomt vid Kirkjubær, å hvilken klosterkyrkan tros

hafva stått: 16 X 14 alnar (Kålund ib. II 317 not.). 2)

Dessa forhållanden, namligen å ena sidan egarnes ofor-

måga att anskafi'a fullståndig inredning, å den andra kyrkornas

ringa omfang, visa ganska tydligt sina verkningar i mål-

dagarnas uppgifter om kyrkornas losoren. Fattigdomen rojes

an i vårderingssummans obetydliga belopp, an i ett allmant

uttryck om kyrkans inredning och tillbehor^), an i den de-

taljerade forteckningens knapphet. Att ytterst ringa bohag

anskaff*ats for kyrkorna under den ålsta kristna tiden, kan

indirekt visas dårmed, att uttryck, angifvande, att foremålen

varit lange i bruk (vanliga i Auduns måldagabok) , hår

forekomma endast i den sista till perioden horande måldagen*).

^) Se Kålund, Islands Beskrivelse I 171, dår likvål inga matt

uppgifvas.
— Jfr åfven Biskupasogur I 81.

2) Om kyrkotomten på Ljåskogar sager Kålund (ib. I 474) blott,

att den år af .meget ringe omfang'.

^) »Kyrkan eger... sin inredning, sådan som den ar« (.allan

sinn biining, slikan sem er') n'^** 51 och 110; båda dessa

kyrkor visa sig åfven genom andra uppgifter i måldagarna
vara mycket fattiga.

**)
N° 150 (från 1259), dår det om bonaden eller våggomhånget
(,tjald')såges,att detta år »gammalt« (,fornt')samt om ett vatten-

karl och två oblatjårn, att de ej åro mycket vårda ( félitil').
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Kyrkornas små dimensioner forklara dels, att man så ofta

kunnat skaffa våggomhånge till hela kyrkan (se nedan),

dels ock, att mer an ett altare så sålian kan påvisas, m. m.

Det år icke alla våra kyrkomåldagar , som upptaga en

omståndlig forteckning på kyrkans losoren »inom våggarna«

(^innan veggja')^); några sakna alldeles uppgifter dårom

(n"« 61, 65, 68, 78, 79, 92, 135, 148) 2), några saga blott,

att »kyrkan eger fullståndig inredning« (^biining sinn allan'),

i n"* 51, 66, eller en smula utforligare i n<'57.^) Ganska

många (15) kyrkomåldagar hafva — stundom jåmte speci-

fikation, men vanligen utan sådan — allmån uppgift om

inredningens varde. Detta varde år synnerligen olika på
olika stållen.

Rikast år, bland kijrkorna, Reykjaholts, dår inred-

ningen uppskattas till »60 hundraden«
,
— eller i vart

mynt (jfr ofvan p. 44) ungefår 4200 kronor — hvari

dock åtskilliga dyrbara saker ej åro inberåknade (se n*>120).

Foga mindre uppgifver måldagen for Rau5alækr (n° 44),

nåmligen 50 hundraden
^i
messuskriiSa' och dessutom 12 hun-

draden i s. k. ^metfé'*), hvaraf vål åtminstone en del till-

hort kyrkans inredning. Dårnåst kommer Eystra-Skar5

^) Kallas ofta ^biisgogn ok husbiiningr' , som likvål kan inne-

fatta något mera; jfr n^ 69.

^) For Alptamyri kyrka (n® 97, 1211) tyckes ingen inredning
ånnu hafva blifvit anskaffad , ty i stallet for uppgift om

tillhorigheter »inom våggarna« har måldagen orden: »Till

kyrkan åro gifna 80 hundraden alnar; dessa penningar ligga
dårherama« ;

— denna jåmforelsevis betydande summa (jfr

nedan) år således ånnu oanvånd. Åfven måldagens slutord

håntyda på, att kyrkan år ny.

^)
') Kyrkan eger fullståndig inredning i våggomhangen , altar-

klåden, kors, klockor och Ijusstakar och alt, som man enligt

foreskrifterna (^at skyldu') behofver hafva vid gudstjånsten,
då måssa skall sjungas, utom det, som presten har med sig-.«

Det år, som också slutet visar, fråga om en annexkyrka.

*) Vårdefullare foremål, som hvart och ett for sig borde taxeras.

4*
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(se n° 95) med 40 hundraden. ^) Exempel på torftiga kyrkor

gitVa n° 67 med 8 hundra'den, n° 147 med 5 h.
,

n° 37 med

4 h., n° 62 med 3 h., n° 56 (Ingunnarsta5ir) med V/2 hun-

drade och n° 46 (Streiti) med endast 14 »ore« (== 84 alnar

eller mojligen ånnu mindre).

Men afven då specifikation på kyrkans tillhorigheter

»inom våggarna« forekommer (utan att åtfoljas af något

allmånt uttryck eller någon vårdeuppgift), så synes det ofta

nog tvifvelaktigt , huruvida verkligen alt kan vara upptaget

i måldagen. Når t. ex. kyrkans i Bildsfell hela egendom

uppgifves till »10 hundraden i jordagods, 2 klockor, 2 [om-

gångar] altarklåden, våggomhånge i koret samt en lykta«,

så har man svart att tro detta hafva varit tillråckligt for

gudstjånstens uppehållande, åfven om presten, som reste

dit for att sjunga måssan, fort med sig alt, hvad han kunde.

I några fall torde man visserligen få antaga, att mål-

dagarna afsigtligt utelemnat vissa verkligen befintliga artiklar,

når man ansåg sjålfklart, att hvarje kyrka skulle ega sådana,

och de i sig sjålfva ej voro af synnerligt varde (se hår nedan

om altarsten, kors, dopfunt m. m.) ; men de summor, i hvilka,

såsom vi nyss sett, vårdet på samtliga kyrkoinventarierna

stundom uppgifves, åro till stor del så låga, att de ifråga-

varande kyrkorna omojligen kunnat ega en fullstandig upp-

såttning af de vid katolsk gudstjånst brukliga tillbehoren.

Hår bor också påpekas, att måldagarna från denna tid

mycket sålian omformåla, det enstaka dyrbarare artiklar,

t. ex. kaikar eller klockor, blifvit skånkta till kyrkan;

exempel åro n® 102, dår det heter, att gifvarens »mårke«

*) Att Ålptamyri kyrka egde 80 hundraden till inkop af materiel,

år forut omtaladt. — Vida rikare an dessa kyrkor år klo-

stret i Kirkjubær, som år 1218 (se n° 99) i sin inredning

(^skriiå') samt bocker och klockor egde tillsammans »hundra

hundraden och tio tiotal af hundraden« , d. y. s. efter nyare

myntvårde omkr. 15,400 kr.
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(^einkunn') finnes på gåfvorna, samt Reykjaholts måldage,
dår Snorre Sturluson nåmnes bland gifvarne.

Efter dessa allmånnare anmårkningar gå vi nu till att

sammanstålla och granska sådana detaljupplysningar, som

fristatstidens måldagar lemna angående kyrkans inredning

och tillbehor. Vi skola dårvid forst upptaga sådant, som

ror kyrkan i dess helhet.

Kyrkans våggar torde vanligen hafva varit tåckta af

losa tygtapeter; sådana våggomhången (^tjold') kring hela

kyrkan nåmnas i ej mindre an 17 måldagar; dessutom talas

i n<» 26 obeståmdt om ^kirkjutjold' , hvarmed formodligen

åfven menas fullståndig våggbetåckning. Men i några kyrkor

fanns våggomhånge endast till koret (^songhiis') i), se n"* 104,

107, 108, 109, 115, alla tillhorande tiden omkring 1220—23. —
Det år ganska naturligt, att man sålunda hållre behållit det

i Norden af gammalt brukliga såttet att pryda och beklåda

våggar 2), ån efterliknat de i andra europeiska land brukliga

målningarna på kyrkans våggar; dessa senare voro nåmligen

på Island alltid af trå samt på grund af klimatet och tro-

ligen åfven genom sjålfva byggnadssåttet^) foga varaktiga.
—

Stycken af ett islåndskt våggomhånge från medeltiden for-

varas å Oldnordisk Museum i Kopenhamn (jfr afbildningen

n" 509 i Worsaaes Nordiske Oldsager, Kbhvn 1859); det år

broderadt och framståller fantastiska, prydliga och mycket
omvåxlande djurfigurer, inneslutna i en kedja af ringar,

som omgifvas af fina bladornament. I några måldagar från

*) I Auduns måldagabok, IV 50, omtalas våggomhånge endast

till kyrkans skepp (/ramkirkja').
— På tal om kyrkans

hufvuddelar kan anfciras , att en af måldagarna i DI (n° 62)

nåmner /orkirkja', hvarmed sannolikt menas vapenhus.

2) Jfr R. Keyser, Efterladte Skrifter II ii 43, samt H. Hildebrand,

Sveriges Medeltid II 239-40.

^) Så framt man nåmligen redan på den tiden brukade uppfora

våggarna af torf med brådbeklådning invåndigt; jfr notisen

om ^torfskur9r' sid. 45.
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senare tid nåinnas målade våggomhången (^steintjold')^);

ett sådant kan mojligen menas med uttrycket ^steinklæ5i'

i n°150, i synnerhet som det foljer nåst efter orden ^tjold

forn umhverfis kirkju'.

GlasfOnster (^glergluggr') forekommer endast i några

måldagar från tiden omkr. 1220 (n"« 102, 106, 107, 112,

113), hvarvid blott ett tillhor livarje kyrka, och i den till

år 1259 råknade måldagen for Skar9s kyrka (n° 150),

hvilken eger två glasfonster^). Då det i Biskupasogur I 131

omtalas som något mårkligt, att biskop Påll år 1195 forde

med sig till Island två glasfonster beståmda for Skålaholts

domkyrka, kan man dåraf sluta, att ej många, om ens några

glasfonster forut funnits på on; omkring år 1220 kunna de

dock ej hafva varit mijcket dyrbara, ty åtminstone två af de

ifrågavarande kyrkorna (n"« 106 och 107) voro ganska fattiga.

I detta sammanhang vill jag anfora ett par foremål,

om hvilkas råtta plats i kyrkan jag ej år fullt viss. Det

lås (Jåss'), som omtalas i n^'" 59, 63 och 150, tror jag

snarast vara låset for sjålfva kyrkdorren, ty Aud. måld.

namner flere ganger »kyrkolås« (^kirkjulåss' I 59^), III 83,

IV 38, 48, 50); dock talar Aud. måld. åfven någon gang

om låst och olåst kista (t. ex. III 82, 92).

I n*' 102 omtalas 2 ^bjorar'; enligt Oxfordsordboken

skall med ^bjorr' hafva menats en flyttbar skårm melian

koret och skeppet, forfårdigad af dyrbart tyg.
— Samma

måldage upptager tvånne »låktare« (Jektarar') jåmte om-

hånge (Jektaratjald'); dessa torde val, i ofverensståmmelse

med katolska kyrkans bruk hafva tjånat till platser åt fore-

låsarne och varit ståida på grånsen mellan kor och skepp.

^) Se Aud. måld. II 80, III 86 (.sæmiligt steintjald um song-

hiis'), IV 39.
.

^) I en yngre måldage från Nordlandet (Aud. måld. IV 47)

uppgifyes, att kyrkan i fråga har fem glasfonster.

^) Strax forut i måldagen nåmnes ett till 10 »ore« (i vart mynt
omkr. 35 kronor!) vårderadt lås, kanske just kyrkolåset.
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Altaret.*) Upplysande med afseende både på altarets

beskafFenhet och altartjansten år ett stalle i biskop Thorlaks

^Skriptabo5' från år 1178 (DI n« 43, pp. 243-4): »Om en

prest sjunger måssan, utan att hafva alt detta till reds:

amictus (^ametto'), måsskjorta, stola och måsshake, »hand-

linne« [vål
=- s. k. manipulus], corporale, kalk och patén,

vin och vatten, oblat, invigd altarsten, fast eller los,

så mycket bocker, som han behofver, Ijus och två fastande

man utom presten sjålf . . .
,

då skall biskopen beståmma

skriftens (strafFets) storlek.«

Ehuru en altarskifva af sten således åfven på Island

ansågs oumbårlig, nåmnes »altarstenen« likvål blott i tvd

af våra måldagar, n"« 56 och 67, båda skrifna kort efter

nyssnåmda ^SkriptaboS' (resp. 1180 och 1185); den senare

måldagen kallar stenen ^biiinn', d. v. s. forsedd med metall-

prydnader, sannolikt silfverinlåggningar (jfr Aud. måld.

III 79: ^altarasteinn silfri biiinn').

I den samling af islåndska fornsaker, som forvaras i

Reykjavik, finnes en altarsten från Skålaholts kyrka; den

beskrifves^) som 18 tum lang och 10V2 tum bred, af hvit

marmor med gul och rod tråinfattning rundt omkring.

Losa altarstenar forekomma ej i de aldre måldagarna ^) ;

det år knappast troligt, att dårmed menats s. k. »res-

altaren«, ty bruket af sådana var forbehållet åt fornåma

^) FOr det fdljande skola vi, så yidt mojligt, begagna samma

uppstålhiing och ordning, som H. H. Hildebrand anvåndt i

sitt arbete »Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid«

(Sthlm 1875); det bhr darigenom låttare for den, som så

onskar, att i nåmda verk finna motsvarande uppgifter om de

svenska medeltidskyrkorna åfvensom redogorelse for allmånna

liturgiska forhållanden , utforligare an vart utrymrae kan

medgifva.

^) Se »Skyrsla um Forngripasafn Islands i Reykjavik« n" 422.

^) Men vål i Aud. måld. I 70, II 82. Af de seæ altarstenar,

en kyrka egde (ib. III 79) maste vål de flesta ha varit losa,

ty man har ej tillråckligt skål att antaga så många altaren.
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personer^); och att for Island medgifvits något undantag

från denna regel, har jag mig ej bekant. Man maste val

antaga, att hvarje kyrka haft altarsten, men att denna

vanligen varit fastmurad samt just darfor icke kommit att

nåmnas bland de flyttbara foremålen i kyrkan.

Mer an ett altare uppgifves med beståmdhet^) endast

for Vi5ey klosterkyrka, dar det (enl. n" 122) fanns ett altare

norr i kyrkan och ett i soder, hvartdera invigdt åt 5 helgon.

Altarets betackning har varit af flere slag. Det fina,

hvita linne, som skulle holja skifvan, torde åsyftas med

ordet ^blæja' (egentligen: »lakan«)^) i n"* 56 och 103;

eljest synes detta linne vara inberåknadt i den koUektiva

benamningen ^^aUarklåde«^ (^altaraklæSi') , som forekommer

i 24 af måldagarna. »Altarklåde« har val i framsta rummet

afsett antependiet (el. frontale), men att åfven andra sidor

af altaret an framsidan kunnat holjas, framgår af n° 102,

som omtalar 4 altarklåden for insidan (^innar') och 3 for

utsidan (^litar'). Ordet ^briin', som forekommer i samma

måldage, lår val också beteckna något till altaret horande

tyg.'*)
—

Vanligast eger kyrkan 2 eller 3 »altarklåden«;

^) Se H. Otte, Handbuch der kirchlichen Kunst- Archåologie I

(Leipzig 1868) p. 111.

^)Dock bor val ordet ^håaltari' i n° 120 A antagas som bevis

på befintligheten af flere altaren, ehuru originalet (120 B) på
motsvarande stalle har endast ^altari' (jfr ofvan p. 26).

^) I Grg. I b 211, II 53, såges, att kyrkans fjårdedel af tionden

kunde gåldas »i nytt lårft, som vore passande till kyrkans

inredning« (^i léreptura nyjum, \>e\m er hcef sé til kirkju

biinaåar').

*) Beskrifningarna i ^Skyrsla um forngripasafn etc' n"*51, 52,

425 och 866 (den sistnåmda ofver en foregifven [?] ^altaris-

briin' från just den kyrka, som afhandlas i måld. n" 102
j

gifva icke klart begrepp om tygets beståmmelse. — Den
osåkra låsarten ^vængr' i n° 107 skulle enl. Oxfordsordboken

åsyfta en sidoduk på altaret. — Altfor allmånt år uttrycket
»duk« (»två dukar« i n" 58) , for att man skulle kunna

afgora, till hvad bruk dessa foremål varit beståmda.
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4 omtalas i n"« 49 och 58, 7 i n'^' 102 och 112, 8 i n« 150,

9 i n° 113. In« 150 uppgifves åmnet, hvaraf de voro

gjorda: »fyra altarklåden af pålP), två af fustan (ett

slags bomullstyg), två af siden.« De båda gamla altar-

klåden, som beskrifvas i katalogen (^Skyrsla') ofver Reykja-

vikssamlingen (n'^'^ 217 och 424) åro af lader med rika

prydnader, det forrå gult (måhånda ursprungligen rodt),

det senare med gron botten. Hvad fårgen betråiFar, kan

man icke antaga, att de s. k. liturgiska fårgerna under

fristatstiden varit faststålda for nltarets parament, ty då

maste ju hvarje kyrka hafva egt minst 5 uppsåttningar.

På eller ofver altaret funnos utan tvifvel ofta taflor

(^skript') eller akidpturhilder (Jikneski') af Maria eller några

andra helgon, hålst kyrkans skyddshelgon. ^) Bland våra mål-

dagar år det emellertid blott Reykjaholts, som uttryckligen

angifver bildernas plats vara ofver altaret. ^)
Taflor nåmnas

i n'" 102, 111, 112, 118, en tafla forestållande Maria

(^Manuskript') i n« 150.*) Dessa notiser åro påfallande

torftiga i jåmforelse med den utomordentligt stora mångd
bilder och taflor, som uppråknas i de något yngre mål-

dagarna från Nordlandet (Aud. måld.).

I tvånne måldagar från år 1180 (n"« 56 och 58) an-

foras skynken (gardiner) att hånga framfor taflor: ^brikar-

^) Sannolikt ett slags sideniyg (brokad); jfr Fr. Bock, Geschichte

der liturgischen Gewander des Mittelalters I (Bonn 1859) p. 45:

"pailes d'Adria«, — eller mojligen sammet, se ib. pp. 104-5

(»poéle«, »pallas«, »pallia«).

^) Se, betråffande Reykjaholts kyrka, monografien ofver dennas

måldage, p. 30; jfr åfven Aud. måld. II 90, III 77, 78, 82,

83, 91, 96 m. fl. — I en kyrka, som år helgad åt Johannes

doparen , finnas , utom hans egen bild , åfven bilder af hans

foråldrar, Zacharias och Elisabeth, Aud. måld. IV 41.

^) Om islåndska helgonbilder , som bevarats till vår tid, se

Kålund Isl. Beskriv. II 114, samt ^Skyrsla' n^'^ 74, 81, 323,

420, 580, 581, 598, 859.

^) Om ånnu befiutliga taflor från katolska kyrkor på Island

se Kålund Isl. Beskriv. II 114, 119, samt .Skvrsla' n*» 413.
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klæ5i' och ^brikarbiiningar' (tre stycken); dår har således

åfven funnits taflor (^brikr'), men huruvida dessa suttit

ofver altaret eller mojligen på dess framsida, kan jag

ej afgora.

Bland altarets tillbehor råknar jag åfven den bjornhnd

(^bjarnfeir) , som nåmnes i två måldagar från denna period

(n"* 102 och 150), men mycket oftare forekommit i kyr-
korna på Nordlandet*), dår ju också isbjornen oftare

infann sig. Då det af Norskt Diplomatarimn I 70 (omkr. 1280)

synes, att en man testamenterat ett bjornskinn till ett visst

altare i Stavangers Olafskyrka, så formodar jag, att sådant

skinn både i detta fall och på Island blifvit anvåndt till

matta, på hvilken presten under altartjånsten kunde stå

eller knåfalla.

Altarredskap. Det maste vål anses for såkert, att

hvarje kyrka, vid hvilken fast prest var anståld, och dess-

utom mangen annexkyrka, egde kalk och patén^)', i mål-

dagarna från fristatstiden nåmnes likvål kalken jåmforelsevis

sålian, paténen aldrig. Hvad den senare angår, har den

sannolikt råknats som tillhorande kalken och af detta skål

ej omtalats sårskildt. Svårare år att forklara, hvarfor

måldagar for några kyrkor, som haft »hemmapresto , uti

forteckningen på kyrkans inventarier ej nåmna kalken

(n"«64, 103, 112, 115, 149). 3)

Utan uppgift om materialet nåmnas kaikar i n'^'" 95,

111, 147 (blott en for hvardera kyrkan), 49 (två), 150 (»två

^) I Aud. måld. upptages ^bjarnfell' uti ej mindre an 19 kyr-
kors inventarier; 3 af dessa kyrkor hafva egt två skinn hvar.

^J Biskop Thorlaks foreskrift, att presten alitid vid måssan skulle

hafva kalk och patén (se ofvanfor), kan svårligen afse, att

dessa saker skulle vara prestens enskilda tillhorighet, och att

han vore skyldig att på egen bekostnad anskaffa sådana;
i Grg. (I a 21, b 205) nåmnas såsom prestens tillhorigheter
endast bdcker och måssklåder.

^) Ett forklaringsforsok år gjordt hår ofvan sid. 52.
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Stora«). Vanligast år, att kyrkan eger en silfverkalk (se

n"« 26, 50, 56, 59, 60, 63, 118); en silfverkalk, »som vager

en half mark«, omtalas i n° 67, en annan, något mer an

dubbelt så tung, forgyld silfverkalk (^så er stendr nær

IX aurum') i n° 102.^) Bast forsedd var Gar9a kyrka, som

(enl. n° 113) egde »tre silfverkalkar, en af dem forgyld, och

dessutom en guldkalkii.

Karl, hvari man mellan gudstjånsterna forvarat hostian

(s. k. ciborier, pixider eller viatica), synas icke hafva

forekommit på Island under denna period, så framt man ej

mojligen kan såsom sådana forstå de tre »burkar« (^bu5kar'),

som nåmnas i slutet af den långa listan i n° 102.^)

Corporale och duk, hvarmed kalken holjdes, kunna ej

med såkerhet påvisas i dessa måldagar^); mojligen inne-

fattas de i uttrycket »altarklåden«.

Då oblaterna maste tillredas hemma vid kyrkan*), år

det ej underligt, att några inventarier upptaga oblat-

jcirn^) (^bakstrjårn', n'^'« 56, 102, 150) och [hånd-] kvarnar

(n^i» 67, 69).

ROkelsekar menas tvifvelsutan med det ofta (i 16 mål-

dagar) forekommande uttrycket »glodkar« (^gl65ar'- eller

^gl65a-ker') ;
två af dessa måldagar (n''» 56 och 60) nåmna

1) En forgyld silfverkalk från medeltiden bevaras å Reykjaviks
museum och beskrifves i ^Skyrsla' n° 931. — I Aud. måld.

anfores ett par dyrbara silfverkalkar: en forgyld, som våger
12 5re, III 90, och en, som vårderas till 2 hundraden, III 92.

^) Till denna uppfattning af ordet ,bu9kr' fdranledes jag af

foljande uttryck i Aud. måld.: [)j6nustubu5kr II 90, J).
af

silfri III 77, 1).
af tonn III 81; l)j6nustuker af silfri II 79,

III 78; [)j6nustuhus af (me5) silfri IV 38, 48; silfrhir5sla

litil, er geymt i corpus Christi IV 41 (jfr åfven ,bu5kr

steindr, II a5rir' ib. III 81).

^) Corporale omtalas ofta i Aud. måld.

*) Hvetemjol skulle biskopen mot betalning tillhandahålla åt

presterna, om de så onskade ; se Grg. II 26.

5) Jfr Otte, Kirchl. Kunst-Archåologie I 177.
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tillika »glodjårn« (^gl69ajårn') , sannolikt eldtång , hvarmed

kolen lades in i rokelsekaret.

De vattenkårl, som oftast nåmnas, och hvilka utan

tvifvel gjort tjånst vid den liturgiska handtvagningen , aro

^munnlaugar' ; de forekomma parvis i 13 kyrkor; tre kyrkor

hafva tre hvar, två blott en. Om deras form och material

gifva måldagarna från denna period inga upplysningar.

I Aud. måld. III 81 omtalas »två hjortar af måssing«, hvar-

med sannolikt menas lavatorier^); uti Islands Beskrivelse

I 598 nåmnes ett lavatorium i form af ett lejon, hvilket

tillhort en islandsk kyrka och nu forvaras på Oldnordisk

Musemn i Kopenhamn. — Andra vattenkårl, hvilka om-

talas jåmte ^munnlaugar' och altså formodligen haft olika

anvandning, aro ^vatnskjola' (n® 49), ^skjola' (n"* 102, 107,

113), .vatnker' (n"M9, 59)^) och jatnkarl' (n« 150). 3)

Karl f6r den heliga oljan omnåmnes uttryckligen endast

i n° 112 (^krismaker'). Det »horn«, som forekommer i

n° 107, kan mojligen hafva haft samma beståmmelse.*)

Massklader var presten skyldig att sjålf skaffa sig

(jfr ofvan p. 58). Emellertid egde rått många kyrkor

dylika, delvis måhånda afsedda for prestens assistenter^)

vid måssan. Våra måldagar begagna vanligen det kollek-

tiva uttrycket »massklader« (^messufof i 12 måldagar,

^prests' eller ^prest-messufot' i n"^ 49, 60, 63, eller ock

^messuklæSi' i n"« 48, 150); dessa sagas vara »fullståndiga«

(/uir) i n° 60; utan uppgift om antal eller fullståndighet

anforas massklader i n"« 56, 59, 103, 147 samt i 120 (,en

^) Samma måldage nåmner långre fram (p. 82) en »munnlaug«.

2) Kanske snarast vigvattenskårl, jfr nedan.

^) Till sin samraansåttning kan ordet jåmforas med ^saltkarl',

Aud. måldag. II 83.

*) Jfr Otte, Kirchl. Kunst-Archåologie I 194; dock forekomma
horn åfven som relikgommor, ib. I 159.

^) Dylika »ministri« åsyftas med uttrycket »två fastande man«
i Thorlaks ,Skriptabo5', se hår ofvan p. 55.
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beztu'); en uppsattniiig nåmnes i n® 50, två i n"' 49, 62,

111, 112, tre i n''^' 67, 102, fyra i n'> 48, fem i n° 150, sex

(^VI manna', »for 6 personer«) i n^ 113. Dar ett storre

antal uppsåttningar forekommer, hafva dessa såkerligen

varit af olika farger for att motsvara den foreskrifna om-

våxlingen for olika hogtidsdagar. Det år emellertid blott

den yngsta af de ifrågavarande måldagarna (n"* 150), som

ger någon upplysning om fårgolikhet; dår omtalas »två upp-

såttningar måssklåder med måsshakar af påll och två andra

med grona och svarta^) måsshakar och en, den billigaste,

med måsshake af lårft« ; då den sistnåmda troligen var hvit,

återstå fårgerna rodt och violett for »pållw-klåderna.

Måsshakar af dyrbart tyg forekomma åfven i n° 120

och n° 147; i den forrå år materialet s. k. »gudvåf« (,gu9-

vef), i den senare siden.

Mdsskjorta (^sloppr') upptages i n^" 49, 59, 102, 111,

112, en i hvarje, två forekomma i n° 150, fyra i n'' 113;

måsskjorta af linne (Jinsloppr') nåmnes i n° 56.

Stola upptages endast i n° 112^).

Amictus och manipulus omtalas ej i måldagarna (jfr

Thorlaks SkriptaboS) ;
den senare kan dock åsyftas med

»handklåde« : fyra sådana upptagas i n° 102, ett obeståmdt

antal i n" 107.

Pluviale'^) bår i måldagarna namnet ^kantarakåpa' ;

dylika kåpor omtalas i n"" 102, 111 och 112, en for hvarje,

tre i n** 113, två i n** 150, dår man tillika får upplysningen.

*) Så torde ordet ^hlår' har bora tolkas, snarare an som »violett«.— En hel, »mycket garamal« måsshake af svartblått ylletyg,
med kors af rodt siden, forvaras på Reykjaviks museum, se

.Skyrsla' n" 277. Om bevarade stycken af måsshakar se ib.

n"^'l6, 265, 321.

^) Två stolor af hvitt siden med gul kant forvaras på Reykja-
viks museum, se ,Skyrsla' n° 423.

^) Andra namn åro — enligt Fr. Bock, Geschichte der litur-

gischen Gewånder des Mittelalters II (Bonn 1866) 287 foljj.
—

cappa^ cappa choralis^ casula cucuUata eller processoria.
—
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att den ena varit af »piill«, den andra af ett slags boraulls-

tyg (Justan').

Handdukar kunna menas med det nyss anforda ut-

trycket ^handklæM', åfvensom med »dukar« (se p. 56, not. 4).

Till underlag for måssbok kan den dyna hafva tjanat,

som omnåmnes i n°112. ^)

Bftcker blifva i måldagar från denna tid ej synnerligen

ofta omtalade. Med måssbOcker skulle visserligen presterne

sjålfva hålla sig. Men bland kyrkornas tillhorigheter upp-

tagas några ganger handbocker for gudstjansten under

olika benåmningar, som delvis tyckas angifva oiika innehåll :

^handbok' n« 112 (^2 handbækr' n° 102); ^tolf måna5a ti9a-

bækr' (= missale eller, breviarium for hela året), fuU-

ståndiga i n"« 56, 67, 102, 111, ofullståndiga i n« 150;

^plenarium' (= missale plenarium) i n'^^" 67 och 112 samt

i Reykjaholts måldage ^); vidare ^aspiciensbok'^), ofullståndig

På grund af samme fOrfattares yttranden ib. pp. 288-9 vill

det synas, som om den islåndska benåmningen ^kantarakåpa'
kunnat inkomma från England, dår åfven den folkliga namn-

fonnen cantercappa kan påvisas.
— I Aud. måld. kallas plagget

en gang (IV 42) ^cantoris kåpa' , hvarmed kan jåmforas ett

citat hos Bock, anf. skr. p. 290, från en fransk forf. på
1200-taIet : ^cappa propria vestis est cantorum'.

*) Dock år det anmårkningsvårdt , att i samma raåldage åfyen

omtalas bolster (^hægendi'), hvilket måhånda jåmte dynan
varit i bruk till sångklåder; bolster fdrekoramer åfven i n^lOT,

dår utg. vill låsa håndskriftens jængi' (jfr ofvan p. 56, not 4)

såsom ,sæng I'.

^) I monografien dfver denna måldage (p. 28) antages, att ordet

hår skulle beteckna relikskrin; men uttrycket ^buning (== ut-

smyckning) å plenario' behofver ej leda till denna tolkning;

ty, att bocker under medeltiden kunnat på Island lika så val

som i andra europeiska land forses med dyrbara praktband,
år val ej i sig sjålf osannolikt och gores troligt af det hoga
vårde, hvartill några bocker taxeras i Aud. måld. (jfr nedan),

samt synes slutligen i ett par fall kunna beståmdt påvisas,

då nåmligen i Aud. måld. dels I 72 talas om ^texti biiinn',

dels III 90 ibland flere bocker nåmnes ^plenarius (!) silfrbiiinn'.

^) Denna titel forekommer ofta i Aud. måld. ; kan benåmningen
vara tagen från textens begynnelseord ?
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i n° 49, och slutligen ^målbok' (enl. Jon Sigurdsson ^ Jes-

bok', s. k. lectionarium) i n° 50. Dessutom forekommer

psaltare (^saltari') i tvåmie måldagar, n"^ 47 och 50.

Någon gang egde kyrkorna åfven andra bocker an dem,

som brukades vid sjålfva gudstjånsten. I n° 50 upptages

ett jafnlengdarskrå', hvarmed sannolikt menas ohitunriuw

for hela året^), en lista, som ju till någon del kunde vara

behoflig for sjalamåssornas skull. En annan bok, som man

kunnat vånta att oftare påtråffa bland kyrkornas tillhorig-

heter, år kristenråtten (^kristinna laga jaåttr'); den upptages

endast uti n° 49.

Om bokskrifning vid kyrkorna aro intygen ytterst spar-

samma: i slutet af Reykjaholts måldage uppgifves antalet

kalfskinn (tillsammans omkr. 40), som af åtskilliga per-

soner, dåribland Snorre Sturluson, blifvit skånkta till kyrkan;

dessutom omtalas i n° 56 en ^lysisteinn', hvarmed man svår-

ligen kan forstå annat an en (rod) fårg till att infora ofver-

skrifter och initialer, mojligen åfven miniatyrer, i bocker.

Vi se således, att kyrkorna under fristatstidens sista

århundrade i regeln icke egt något bokforråd, samt att

undantagen åro sållsynta och obetydliga; bland de citerade

måldagarna år n** 50 den, som nåmner storsta antalet

bocker — tre stycken ! ^) Synnerligen i ogonen fallande

blir denna kyrkornas fattigdom på bocker, om man till

^) Obituarier åro flere ganger tryckta, senast i Vigfussons

upplaga af Sturlungasaga II 392-6 och 472-3 Under benam-

ningen ^årtiSaskra' forekomma de några ganger (Il 83, III 78,

92, 94, IV 44) i Aud. måld., hvilken dessutom nåmner /irtida
nm' (I 62, 64), om hvilkas beskaffenhet numera intet torde

vara bekant. — ^Skrd\ utan uppgift om innehållet, fore-

kommer i Aud. måld. III 78 (/orn skrå'
, III 81 (,IIII skrår',

och for en annan kyrka: ^X skrår fornar'), III 97 (.fornar
skrår II') och IV 48 (.bokarskrår XII'); ovisst ar, i hvad
mån .skrår' hår syftar på obituarier eller måldagar.

2) Om ett par egendomliga fall, dår man kan formoda storre

samlingar, skola vi hår nedanfor tala.
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jåmforelse undersoker biskop Auduns måldagabok (från 1318,

delvis yngre). Hår finna vi nåmligen hos nåstan hvarje

kyrka ett rått betydligt bokforråd: Vallna kyrka har i alt

65 bocker (III 82), Grimsey kyrka eger omkring 30 (II 82-3),

Miila kyrka knapt fårre (I 72); och samlingar på 10—15

volymer åro ganska vanliga. Utom de egentliga måss-

bockerna, som finnas i stort antal och under eri mångd
olika titlar, upptagas många andra latinska uppbyggelse-

skrifter samt dårjåmte åtskilliga skrifter på modersmålet,

framfor alt helgonsagor^); hvarje sårskild kyrka har gårna

sagorna om sina skyddshelgon (jfr ofvanfor om invigning

p. 19 och om helgonbilder p. 57).

Ehuru naturligtvis enskilda personer, både andliga och

vårldsliga, kunde ega rått betydliga boksamlingar, medan

sådana ånnu saknades i kyrkorna, så maste i alla håndeiser

bokforrådet inom ett storre antal kyrkor vara en ganska

god måttstock, val i fråmsta rummet på presterskapets bild-

ningsgrad, men dårjåmte på bockernas spridning och antal

i landet, på allmanhetens lust och formåga att låsa och

skrifva. I dessa afseenden blir resultatet for fristatstiden

icke synnerligen lysande. Visserligen hafva vi ej haft till-

fålle att jåmfora forhållandena inom samma landsdelar på
de olika tiderna; men intet skål finnas till antagandet, att

på ISordlandet intresset for låsning och skrifning skulle hafva

^) Med full såkerhet kan man ej af latinsk eller islandsk titel

sluta till bokens sprak; stundom finnes tillågget ,å norrænu'

(eller ^å låtinu'). Det vill synas , som åtminstone foljande
bocker varit på islåndska: Andreas saga, Ceciliu saga,
Gu5mundar saga biskups , Jons saga, Mariu saga (fore-

kommer 5 ganger), Marteins saga, Nicholaus saga (3 ganger),

Ni5rstigningar saga, Olafs saga (4 ganger), Pétrs saga (2 gan-

ger), Postula sdgur, Stephanus saga, Thomas saga och Thomas

sonyp (I 64), hvilken sistnåmda nu torde vara forlorad. En
»>gammal« sagobok, innehållande »många« sagor, anfores II 88,

en annan sagobok med »många« helgonsagor II 90. Kristen-

råtten omtalas 4 ganger, dåraf 2 ganger med tillågget /orn'.
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varit storre an annorstådes ; tvart om år det, såsom man val

vet, Vestlandet, som i detta afseende tager priset. Skill-

naden maste altså bero på afståndet i tid.

Från detta alimanna resultat om bockernas ringa antal

under fristatstiden foreligga några undantag, hvilka dock ej

åro fullt tydliga och såkra. I den del af Reykjaholts mål-

dage, som hånfores till år 1206, då Snorre Sturluson mottog

gården, uppskattas kyrkans egendom »i hOcker , måssklåder

och kyrkoinredning« till 7200 alnar (jfr ofvan p. 51); att

bockerna nåmnas forst, torde vål visa, att forrådet varit

vårdefullt; men huru stor del af hela summan, som beråk-

nats for bockerna sårskildt, och om dessas varde berott på
antal eller dyrbar utsmyckning^), år naturligtvis omojligt

att afgora. Lika obeståmd år uppgiften om bocker i mål-

dagen for klostret på Kirkjubær (n° 99, 1218; se hår

ofvanfor p. 52, not. 1).^) Men utan tvifvel år man be-

råttigad att på båda stållena antaga befintligheten af stOrre

boksamling, ån vi funnit i någon af de måldagar från

fristatstiden, hvilka lemna specificerade uppgifter.

Mårkligast år uppgiften i n« 69, att Helgafells kloster

omkr. år 1186 skulle hafva egt ^)hundra [d. v. s. 120] bOcker^^

(^hundraS bækr'). Men just det, att denna uppgift står så

enstaka for tidehvarfvet , gor den misstånkt. Visserligen

kunna vi icke gårna forutsåtta någon afsigtlig ofverdrift hos

forfattaren ^) ; men vi ega numera ej originalet till ifråga-

*) Jfr hår strax forut (p. 62) , hvad som sades om plenariets

utsmyckning.
—

Foljande vårdeuppgifter på enstaka exemplar
af psaltaren forekomma i Aud. måld. : till 1 mark (I 64),

9^/2 ore (III 76), 2 marker (II 73); dessa hoga pris på en

allmånt forekommande och ej sårdeles omfångsrik bok angifva
sannolikt dyrbar utstyrsel.

2) Jfr åfven den yngre måldagen for Mela kyrka (n" 114,

omkr. 1220): »kyrkan eger ... 25 hundraden i bocker och

måssklåder och all slags kyrkoinredning « .

^) Jfr likvål Aud. måld. III 91: ^boekr eptir porstein prest
Torfason XVII, ok våru kallaSar C, ok var ilt'.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 5
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varande måldage (eller ^skrå'), utan blott afskrifter af en

afskrift, och kunna dårfor icke neka mOjligheten, att det

ursprungliga uttrycket varit: »[ett] hundrade i bOckeru eller,

med en af kopisten utlemnad siffra; » . . hundraden ibOckern,

hvarvid »hundrade« varit endast vårdeenhet, anvånd alldeles

på samma sått som i de hår forut citerade måldagarna
från Reykjaholt, Kirkjubær och Melar. ^)

Men åfven om det skulle hafva sin riktighet med de

120 bockerna, så bevisar detta blott, att abboten Ogmundr
Kålfsson var en for sin tid ovanlig, ja, enstående bibliofil,

utan att dåraf kan rubbas det hufvudresultat, hvartill

vi kommit.

Kors och reliker. I alla kyrkor har tvifvelsutan fun-

nits koi's; då åtskilliga måldagar, som eljest hafva (sken-

bart) fullståndig uppgift på inredningsartiklarna, ej nåmna

något kors^), så torde val detta angifva, att de begagnade
korsen varit af ringa varde (jfr ofvan p. 52). Dår kors

forekomma, får man sålian veta mer ån antalet; benåm-

ningen år antingen ^kross' eller ^r69ukross% hvilket senare

allmånneligen antages beteckna krnci/ix; men då åfven

^kross' kan hafva denna betydelse samt hår aldrig anvåndes

jåmte och liksom i motsats till j65ukross', får man ej veta,

i hvad mån enkla kors utan Kristusbild forekommit. Sju

kyrkor hafva haft blott 1 kors (eller krucifix) hvar, for tre

uppgifvas 2 i hvar, for två 3, for två
(n"^^^ 49 och 113) 5 i

hvarje, och for en
(n*> 102) t. o. m. 7. Ett obeståmdt antal

forekommer i n° 150: »ett emaljeradt kors och några^) af

trå«. Af de forut omtalade krucifixen uppgifvas två (de i

1) Jfr åfven Aud. måld. I 60: ,CC i bokum', I 65: ^hålf nuirk

i bokum', III 83: ^V hundrud i bokum'.

2) Detta intråffar i n''' 50, 58, 63, 64, 67, 104, 108, 111, 115,

147, 149.

^) I texten står ^nokkurs', hvilket troligen bor låsas ^nokkura'

(eller mOjligen ,nokkurir').
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Reykjaholts måldage forekommande) hafva varit emaljerade;

ett af de 5, som namnas i n" 113, har varit forgyldt.^)

Om korsens speciella anvandning beråtta våra mål-

dagar intet; man torde dock få taga for gifvet, att några

af dem plågat baras i processioner (jfr långre fram); att

några andra varit relikgommor, år val mojligt^), men

mindre troligt.

På relikskrin finnas blott två fullt såkra exempel i

dessa måldagar, nåmligen dels det »skrin med helgedomar«,

som stod på altaret i Reykjaholts kyrka, och hvilket torde

hafva varit ganska dyrbart, då de båda rike och måktige

månnen, Magnus Pålsson och Snorre Sturluson, gifvit

hålften hvar af dess pris, dels ett »forgyldt skrin med

helgedomar« , som tillhorde den ovanligt pråktigt utrustade

Gar5a kyrka (n° 113).^) Det år mojligt, att de »skrin«,

som forekomma i n"« 49, 69, 102 och 112, eller »kistorna«

i n"' 112, 150, eller »hornet« i n" 107 tjånat till forvarings-

plats for reliker; men på grund af tidens vordnad for sådana

ting skulle man hafva våntat uttryckligt omnåmnande, om så

verkligen varit fallet.

Dopfuntar nåmnas ganska sålian : i n« 113 forekommer

en funt (/ontr'), i n°150 »funt jåmte klåde«, i n^ll5 nåmnes

endast »ombonad (^umbiinaQr') kring funt«,
— ett uttrycks-

sått, som torde visa, att funten sjålf var af ringa varde.

Ett annat namn år »dopsåi^ (^skirnarsår') i n"^ 49, 60, 102.

Dessa fåtaliga exempel knnna måhånda okas med ånnu ett,

om nåmligen, såsom jag tror, den i n° 102 omtalade kiteln

(^ketiir) brukats vid dop. I Tyskland forekommo dopkitlar

^) Uti Reykjaviks museum bevaras åtskilliga kors från katolska

tiden: ett emaljeradt, se ^Skyrsla' n" 788, ett forgyldt, ib.

n° 911, två af brons, ib. n"^ 240 och 341.

^) Ett silfverkors med »helgedomar" omtalas i Aud. måld. IV 41.

^) Det dyrbaraste helgonskrin på Island var den hel. Thorlaks,

hvilket kostat »fyra hundra hundraden« (i vart mynt ungefår
33,600 kronor), se Biskupasogur I 134-5.

5*
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redan under 12: te århundradet (se Otte, Kirchl. Kunst-

Archåologi I 219 foljj.) ,
och i Aud. måld. omtalas ofta

kitlar, stundom omedelbart fore eller efter funt eller dopså;

afven i n** 102 heter det: ^skirnarsår ok ketilF. Se for

ofrigt Oxfordsordb. ^skirnarketill'.

Vigvattenskarlen hafva val lika litet som funtarna varit

af synnerligt varde ^), ty i måldagarna finnas endast få

uttryck, som kunna hafva afseende på dem; ett sådant ar

»vattensten« (jatnsteinn') i n° 107, troligen afven »vatten-

kar« (^vatnker') i n"' 49, 59, kanske ock ^skjola' eller

jatnskjola', jfr ofvan p. 60. Till vigvattenskaret hor i

n° 107 en stånkvippa (^stokkvill').

Stolar nåmnas parvis i n"« 103, 107, 150, tre och tre

i n"^ 49 och 113; en ensam »kyrkostol« forekommer i

n° 56 ; ingenstådes sages, att de varit forsedda med snide-

rier, hvilket dock år fallet med åtskilliga ånnu bevarade

kyrkostolar från Islands medeltid.^)

Eistor och skrin omtalas, som vi nyss sett (på tal om

reliker), några ganger utan nårmare beståmning. Andamål

uppgifvas i några måldagar från tiden omkring 1220: kista

till måssklådernas forvaring (^messufatakista') finnes in°113,

och val afven i n^ 112^), till bocker (^bokakista') i n« 102 —
dår, for ofrigt, hela bokforrådet utgores af två »hand-

bocker« — samt till forvarande af Ijus (^kertastokkr')

i n° 113.

^) På Island finnas ånnu utanfor kyrkor, eller dår kyrkor
fordom stått, klumpiga stenblock med en skålformig fdr-

djupning, hvilka torde hafva varit vigvattenskårl (någon

gang kanske dopfuntar), se Kålund, Islands Beskrivelse I 89,

och Islands Fortidslævninger (åarbøger 1882) p. 90; ^Skyrsla'

n" 116.

^) Se afbildningen n* 556 i Worsaaes Nordiske Oldsager; jfr

afven Islands Beskrivelse II 113-114 och Skyrsla n"' 50, 443.

*) Om man, såsom utg. foreslår, låser ^mesaufatSikistUl* (i
st. f.

-.kyrtiir).
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Belysning. Enligt det liturgiska bruket (och biskop

Thorlaks Skriptabo3) skulle vaxljus brinna på altaret under

måssan. Men åfven vid andra tillfållen behofdes konst-

gjord belysning. Sårskildt år att mårka, det flertalet at*

våra måldagar påbjuder kyrkans upplysning under vinter-

nåtterna, livarje natt for de storre, formognare kyrkorna,

nåtterna fore helgdagar i de mindre.

Också åro Ijusstakar (^kertastikur' el. ^kertistikur')

bland de i måldagarna oftast nåmda foremålen. Vanligen

forekomma de parvis (i nio kyrkor), men icke sålian i

storre antal (3, 4 eller 5); allenast den lilla kyrkan på

Ingunnarsta9ir (n°56) nojer sig med en enda stake. I n^'llS

omtalas »tre Ijusstakar och en stor jårnstake« ; denna notis

(den enda i dessa måldagar, hvilken sager något om mate-

rialet, hvaraf stakarna voro gjorda) innebår tydligen, att de

mindre Ijusstakarna voro af annat åmne ån jårn. Uti Aud.

måld. anforas flere ganger måssingstakar, vidare stakar af

jårn*), af trå^), som åtminstone i ett tillfålle (III 94) var

måladt; en gang (III 82) forekommer en stake, gjord af

hvalbarder (^tålkn'), såkerligen ett utom Island ovanligt

material.

Utan uppgift om form, storlek eller material omtalas

lampa (Jysikola') i två måldagar (n"^ 60 och 112, i hvilken

senare (re lampor forekomma) samt lykta (^eldberi') i åtta

måldagar, en for hvarje.
— Elddon nåmnes i n*' 49 och i

sammanhang dårmed »brynsten« (?) : ^slikisteinn ok eldsvirki'.

Processioner, som foretogos de s. k. »gångdagarna«

(^gangdagar' el. ^gagndagar') , d. v. s. tre dagar nåst fore

Kristi Himmelfårdsdag, kråfde åtskilliga tillbehor: kors

(jfr ofvan), Ijusstakar (jfr hår strax forut), måhånda åfven

*) En stor Jan?stake, som hångt i 5glor, forvaras på Reykjayiks-

museet, se Skyrsla n" 107.

^) Två stora processionsljusstakar af trå finnas ånnu i behåll,

se Kålund, Islands Beskrivelse II 114.
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lampor^), och sist men icke minst fanor, hvilka, att domma

efter ett annu bibehållet exemplar^), varit ganska praktiga.

Tamligen få kyrkor hafva, enligt måldagarna, egt sådana

fanor: kyrkorna i Asolfsskåli (n° 50) och Saurbær (n** 102)

hvar sin, de i Mi5arnarbæli (n° 49) och Skar5
(n*' 150)

två hvar^).

Klockor forekomme i stort antal: for hvar och en af

10 kyrkor anforas 2 klockor, for 18 kyrkor 3— 10. Det

bor likvål anmårkas, att i antalet »klockor« inberåknades

småklockor, som begagnades inuti kyrkan till att under

gudstjånsten gifva tecken åt menigheten. Sannolikt år det

sådana småklockor, som åsyftas med det stundom fore-

kommande ordet ^bjollur'*). En kyrka (se n° 102) upp-

gifves hafva »fyra klockor inne och en ute«^). I samma

måldage omtalas, att den klocka, som »Arne bonde« gifvit

kyrkan, vågde 14 »fjordungar« (en fjordung år, enl. Fritzners

och Vigfussons lexika, = 10 y^); uppgiften har sannolikt

influtit i måldagen af det skål, att man ansett klockans

vigt vara ganska betydlig; om så varit, får man vål antaga,

att de utom kyrkan begagnade klockorna på denna tid voro

tamligen små.

Hvad Tyskland angår, beråttar Otte (Kirchl. Kunst-

Archåologie I 245) om medeltidsbruket att gifva klockor

^) Se Augusti, Denkwiirdigkeiten aus der christlichen Archåologie
X 60-61.

^) I Reykjaviks museum , se Skyrsla n" 256. Att denna fana

år af tjockt siden ^ ursprungligen rodt till fårgen , ofverens-

ståmmer med en uppgift om en annan processionsfana i Aud.

måld. IV 41 (,rautt silkimerki').

^) I de tre aldre af dessa måldagar (n'*' 49, 50, 102) år namnet

^gunnfåni' , i den yngsta (n** 150) ^merki' ; det forrå ordet

begagnas , så vidt jag kunnat se, endast en gang (III 93)

i Aud. måld.

*) Se n° 56: bjOUur V, n«* 58: bjOUur III, n° 150: klukkur X
me9 bjoUum.

^) Någon uppgift om klockstapel (eller torn) finnes ej i våra

måldagar.
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namn efter deras egenskaper, beståmmelse eller gifvare, samt

anfor bland annat, att i Merseburgs domkyrka en klocka,

som sannolikt hårstammar från tolfte århundradet , bar

namnet »Clinsa« (die Klingerin). Ett intressant motstycke
hårtill erbjuder uppgiften i Reykjaholts måldage om de

6 klockor, som Snorre och Hallveig (år 1224) forårade:

»två Sångmdr, två Arnanotar (d. v. s. som tillhort Arne),
Solmundsnot år den femte och Petersnot den sjatte«.

Begrafning tick icke forsiggå vid alla kyrkor, utan

blott vid vissa (^graptarkirkjur') ; och flere af våra mål-

dagar innehålla noggranna beståmmelser dårom, hvilka lik

som fingo begrafvas vid kyrkan. ^) Namnen på de redskap

for begrafning, hvilka tillhort kyrkan, åro delvis svåra

att forklara; något slags bdrtåcke torde menas med orden

^åbreizr (nM02) och jikvitill' (n« 103; jfr forklaringen i

DI p. 726); verktyg till uppkastande af grafven (^verkfæri

lik at grafa' n° 115) voro sannolikt Jikakråkr' (n« 113;

enligt Oxfordsordboken ett slags påle; kanske snarare spade?)

och hacka (^t)elahogg' ;
n° 102), som behofdes, då marken

var frusen. 2)

De i Diplomatarium Islandicum I befintliga uppgifterna

om kyrkoinredningen, hvilka vi nu sokt granska och ordna,

torde få anses tillråckliga till att gifva en god forestållning

^) Stundom inskrånkes begrafningsråtten till de gårdar, som
betalade tionde till kyrkan (se n'" 59, 111; jfr nM47);
stundom år ratten vidstråcktare (se n"" 61, 64, 79, 112, 149);

besynnerligt år forbehållet i n° 115: »dår få alla månniskor

begrafvas utom prester u. — Grafvar inuti kyrkan, som fore-

kommit i Skålaholts domkyrka enl. Kålund, Isl. Beskr. I 171

(jfr Biskupasogur I 132), antydas ingenstådes i måldagarna och

kunna svårligen hafva forekommit i de små och fOga varaktiga

landtkyrkorna.

^) Måldagen n" 102 nåmner också nskafjårrm (^skafjårn'), men
lemnar ingen antydan om det åndamål , for hvilket kyrkan
egde ett sådant verktyg.
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om de liturgiska forhållandena uti Islands kyrkor under

fristatstidens sista århundrade. Att uppdraga grånser melian

aldre och yngre forhållanden inom denna period faller sig

i allmånhet svart på grund af den korta tidrymden och de

fåtaliga uppgifterna; ett och annat drag har emellertid synts

egendomligt for någon viss del af perioden. Men då vi

understundom kunnat jåmfora denna period med en yngre

(representerad af Auduns måldagabok), hafva ganska ut-

pråglade olikheter yppat sig; detta våcker hos oss for-

hoppningen, att, vid en slutlig undersokning af alla de

islåndska måldagarna, sammanstållandet af uppgifterna om

kyrkoinredningen skall blifva fruktbårande for tidsbeståm-

melserna, och att vår hår gjorda granskning dårvid skall

blifva till något gagn.



MIDDELALDERENS KIRKELIGE MONUMENTER.

MINDRE MEDDELELSER.

Brahetrolleborg Kirke.

Kun sjeldent modtage vi ved Beskuelsen af en af vore

mere anselige Landsbykirker et saa pyntelig-koldt og ny-

modens Indtryk som af Brahetrolleborg Kirke. I det Ydre

fængsles Øjet allerede paa lang Afstand af et slankt, spir-

dækt Taarn, der set paa nærmere Hold viser sig ganske

at tilhøre vor Tid, og lade vi Blikket glide hen over selve

Kirken, som bestaar af en ualmindelig høj, aflang-firkantet

Bygning, hvis Mure overalt ere dækkede med Cementpuds,

da søge vi ogsaa dér forgjæves det svageste Spor af ældre

Former. Ejheller Kirkens Indre synes at frembyde Noget

af antikvarisk Interesse. De store, hvidtede Vægflader fattes

Alt, der kan tildrage sig Opmærksomheden, Krydshvæl-

vingerne, som fire i Tallet dække over Rummet, mangle

enhver Prydelse og Inventariegjenstandene, der skrive sig fra

vort Aarhundrede, ere med en enkelt Undtagelse blottede

for alt kunstnerisk Værd. Og dog maa denne Bygning
—

de sidste synlige Rester af Kirken ved det i Middelalderen

saa ansete Cistercienserabbedi Holme Kloster — siges at

være et af de interessanteste arkitektoniske Mindesmærker,

vi eje her i Landet fra den gotiske Stils Blomstringsperiode.
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Gaa vi op over Kirkens Hvælvinger, da blive vi hurtig

overtydede om, at det er her, vi maa søge hen, for delvis

at komme til Kundskab om, hvorledes den Kirkebygning
var inddelt og udsmykket, som rejstes efter Klostrets Brand

i 1243. Den nuværende 48 Al. 6 T. lange og 15 Al. brede

med store røde Tegl opførte Kirke udgjør Klosterkirkens

Midtskib. Saavel paa den nordre som paa den søndre Væg
viser der sig at have været fem, en halv Sten frem-

springende, spidsbuede Skjoldbuer, der noksom vidne om.

Fig. 1.

^.^rny.

Fig. 2.

Tværsnit af Højkirliens Skjoldbuefag.

ikke blot, at man har haft til Hensigt at dække Rummet
med fem Fag Krydshvælvinger, men tillige om, at disse

vare bestemte til at skulle løfte sig langt højere end de

nuværende. Skjoldbuerne, der mod Nord ere noget rigere

i Ledføjningen end mod Syd og afsluttes i Centrumslinien,

have aldrig løbet ned paa Vægpiller. Mod Nord, hvor deres

Undersider ere svagt afrundede, træde de frit ud fra Væggen,
medens de mod Syd forneden gaa umiddelbart over i en

fremspringende Murflade paa en halv Stens Bredde (se Tvær-

snittene Fig. 1, A-A' og Fig. 2, B-B') i). Uvist af hvilken Grund

*) Hvor Skjoldbuernes underste Partier ikke dækkes af de

yngre Hvælvinger ere de nu overalt skjulte under Dynger
af Murgrus og sønderslaaede Tagsten.
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— vel nærmest foranlediget ved pekuniære Vanskeligheder
—

ere de i den oprindelige Plan paatænkte Hvælvinger al-

drig blevne indbyggede, og Midtskibet maa da gjennem

lange Tider have staaet dækket med et Bjælkeloft, indtil

man evnede at opføre de fire Hvælvinger, vi nu se. Naar

disse ,ere indbyggede, vide vi ikke med Sikkerhed, men

det maa være sket i Aarene mellem 1536 og 1589 og vel

snarere tidligt end sent i dette Tidsrum i).
— Midt i Skjold-

buerne findes til begge Sider Højkirkens oprindelige, for-

længst tilmurede og nu desværre tildels ødelagte Vinduer 2).

Paa Nordsiden ses i hvert Fag et anseligt, med pyntelige

Ledføjninger omgivet, spidsbuet Vindue, som ved let, muret

Stavværk har været inddelt i tre Partier, til hvilke der

foroven sluttede sig dels tre- dels firkløverformede, aabne

Roser (Fig. 1)*). Det er altsaa det gotiske Vindue i dets

rigt udviklede Form, man her har søgt at gjengive med

Tegl til Materiale. Paa Sydsiden har man med Middel-

alderens ofte saa forbavsende ringe Hensyn til Symmetriens

Krav og dens Lyst til at bringe Afvexling til Veje, i hvert

Skjoldbuefag anbragt en Gruppe paa tre slanke, spidsbuede

Vinduer, af hvilke det midterste er betydelig højere end

de to ved Siderne (Fig. 2). I høj Grad karakteristisk er

her Indfatningens Ledføjning med det fremspringende skarpe

Hjørne, som Forfatteren kun véd at nævne ét Sidestykke

til, nemlig i Fodslette Kirke paa Langeland. I Midtskibets

vestre Gavl ses en lignende Gruppe paa tre spidsbuede

Vinduer, der dog her sidde noget længere fra hinanden end

mod Syd, og umiddelbart over Stikket omkring det mid-

terste Gavlvindue ses Toppunktet af Skjoldbuen, der her

har samme Profil som paa Sydsiden. Den vestre Gavl er

^) Jvfr. Jacob Madsens Visitatsbog S. 270.

^) Tilmuringen er foretagen med store, røde Tegl, der ikke ere

lagte i middelalderlig Skiftegang,

^) I vor Profiltegning have vi suppleret Stavværket efter de til-

bagestaaende Rester.
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det eneste Sted i Bygningen, hvor den øvre Del saavel af

et Centralvindue som af en Skjoldbue er bevaret^). Gaa

vi til Rummets østre Side, da synes det ved første Øjekast,

som om alle oprindelige Former paa dette Sted vare til-

intetgjorte, idet nemlig hele Taggavlen er opført af nyt

med smaa, gule Tegl. Søge vi ned til Murværket under

denne, da viser det sig imidlertid, at vi ogsaa her kunne

finde Oplysninger, der ere af stor Interesse overfor Spørgs-

maalet om Kirkens oprindelige Udseende. Omtrent midt

paa Muren ses en 6 Al. bred Aabning, hvis Sideflader

skraane stærkt ind ynod Skibet. Skraafladerne ere lod-

rette med Undtagelse af de to øverste Skifter paa hver Side,

som krumme sig svagt over imod hinanden og altsaa med

Bestemthed godtgjøre, at vi i dem have den underste Del

af Aabningens nu tilintetgjorte afsluttende Bue. Hvorledes

denne Muraabning bør opfattes kan der ikke være nogen

Tvivl om; det er Resterne af Buen, som oprindelig satte

Midtskibet i Forbindelse med et Tværskibs centrale Del,

Korsskjæringen. Uvist af hvilken Grund ligger Aabningen
ikke lige midt i Muren (ca. 1 Al. nærmere mod Syd end

mod Nord), og ved et nøjere Eftersyn af Murværket Nord

for den, viser det sig tydeligt, at Skjævheden ikke skyldes

det oprindelige Anlæg, men en som det synes under selve

Arbejdet foretagen Forandring, ved hvilken Bueaabningen
er bleven ca. 1 Al. smallere end fra først af bestemt. Til

begge Sider for denne Forbindelsesbue med Tværskibet findes

de underste Partier af de fremspringende Skjoldbuer, der

^) Tilintetgjøreisen af disse Bygningspartier skriver sig først

fra Kirkens »Restauration« i 1868—69, ved hvilken man
lod nedbryde ikke mindre end 2^/4 Al. af Højkirkens Mure,

og derefter spændte flade Buer over Vinduesaabningerne.
Hvad man tilstræbte ved denne Fremfærd var det: »at

bringe Kirkens usædvanlig høje Mure mere i Harmoni med
dens Længde«. (Rasmussen Søkilde : Brahetrolleborg og

Omegn S. 190).
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have samme Profil som paa Nordsiden, Af oprindelige Byg-

ningsdele maa vi endnu nævne Resterne af en muret Trappe,

der ses i Tagrummets nordvestre Hjørne og som altsaa har

ført ned til det forlængst nedbrudte nordre Sideskib i).
—

Ved Betragtningen af Midtskibets Indervægge fremgaar det

med Bestemthed, at disse have staaet med Teglens naturlige

Farve. Kun den indre Del af Vinduesbuerne paa Syd- og

Vestsiden har været dækket med Puds 2), og Stavværket i

de nordre Vinduer synes lige fra først af at have været

overhvidtet. — Nede i Kirken, hvor Sidemurene altsaa inde-

holde de blindede Arkader mellem Midtskibet og Sideskibene,

kunne vi nu kun skimte Rester af en enkelt saadan Bue

paa den nordre Væg, men ved Bygningens i antikvarisk

Henseende saa uforsvarlige Istandsættelse i Aarene 1868—69

bleve fire Arkader synlige, der vare afsluttede med spidse

Buer og indbyrdes forbandtes ved firkantede Piller^).
— Af

oprindelige Enkeltheder fra Klosterkirkens Ydre staar kun

saare lidet tilbage. Betragte vi den vestre Gavl, som nu

for største Delen er dækket af Taarnet, se vi, at der hen

over den ovenfor omtalte Vinduesgruppe løber et Tand-

skifte, som lige over Midtvinduets Toppunkt afbrydes af en

lille Blinding, og oven over dette Skifte igjen synes selve

Taggavlen at have været smykket med tre B lindinger.

Endnu skulle vi kun bemærke, at der forneden paa
Midtskibets Vestside findes en anselig, nu tilmuret, spids-

buet Aabning, der næppe kan forklares paa anden Maade,

end at man i sin Tid (efter Reformationen) har haft til

Hensigt at opføre et Taarn. Et saadant er dog sikkert

*) Som det vil erindres er en saadan Trappe endnu bevaret i

Sorø Kirkes sydvestre Hjørne.

^) Pudsen paa disse Bueflader, som vi ogsaa kjende andet Steds

her hjemme , er ikke anbragt som en Å.rt Dekoration , men
blot for at skjule Stenenes Tilhugning og uregelmæssige

Sammenføjning.

^) Rasmussen Søkilde: Brahetrolleborg S. 178.
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aldrig blevet rejst, og indtil Opførelsen af det nuværende

Taarn i 1869 fandtes paa dets Plads kun et lille Vaaben-

lius^), der først skal være bygget i 1817.

J. B. Løffler.

Kong Svens Grav og Capel paa Grathe Hede.

Da Sven Grathe var falden, begravedes han af Bønderne

uden Æresbevisninger paa lidet hæderlig Maade, fortæller

Saxo. Supplementet til Roskilde-Krøniken, der hidrører fra

en lidt yngre Tid, fortæller, at han begravedes i en ringe

Landsbys Kirke (in ecclesia villulæ), og Aarbøgerne fra Ry
Kloster i Slesvig, der slutte 1288, sige ham begraven »in

capella Grathæ« ^).

I forskjellige haandskrevne og trykte Fortegnelser fra

Begyndelsen af forrige Aarhundrede hedder det derimod, at

Sven Grathe laa begraven i Viborg Domkirke i det lille

Capel paa nørre Side, som kaldtes St. Kjelds Capel ^).
Det

er imidlertid for ikke lang Tid siden paavist af Dr. A.

Heise, at disse forskjellige Optegnelser pege tilbage til én

fælles Kilde, der neppe naar tilbage til Middelalderen*). I

Betragtning af de ældre Kilders samstemmende Vidnesbyrd

stiller man sig derfor tvivlende om dens Correcthed. Dens

Værd bør imidlertid nærmere prøves.

St. Kjelds Capel i Viborg Domkirke kan ikke bevises

at have været ældre end fra Midten af det 13de Aar-

hundrede; i 1251 begravedes Biskop Gunner her ^).
Danske

^) Rasmussen Søkilde: Brahetrolleborg S. 183.

2) Script, rer. Dan. I. 163. 386.

^) Blandt de Skrifter, hvori denne Efterretning er optagen som

historisk vis, maa fremhæves Traps Beskrivelse af Danmark.

^) Diplomatarium Vibergense S. 364. 365 Anm.

5) Script, rer. Dan. V. 581.
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Atlas henfører vel Stiftelsen til 1189, men Grunden til

denne Antagelse er tydeligt kun den, at det nævnte Aar

var det, i hvilket St. Kjeld blev skrinlagt d. Ilte Juli.

Helgenskrinet med Relikvierne af Domkirkens Skytspatron

er sikkert ikke blevet hensat i et Sidecapel opført i

Hjørnet mellem Skib og Korsarm paa Domkirkens Nordside.

Det maa efter Analogi andenstedsfra antages hensat i

umiddelbar Nærhed af Domkirkens Højalter. De Ringe,

hvori de gyldne Kjæder skulle have være fæstede, der siges

at have baaret Helgenskrinet, angives da ogsaa at have

været anbragte i Hvælvingen over Højalteret^).

Og det er allerede paafaldende nok, at vi træffe et St.

Kjelds Capel tilbygget Domkirken saa tidligt som 1251.

Det er ellers først senere i Aarhundredet, at Capel-Stiftel-

serne bestaa i nye Tilbygninger, almindeligt bliver det endda

først fra Slutningen af det 14de og navnlig i det 15de Aar-

hundrede. Høyen turde efter Architekturen i Capellet kun

erklære, at det »kjendelig var ældre end 1500, men uom-

tvistelig en hel Del yngre end Domkirken«. Ved Nedbryd-

ningen af denne viste man som bekjendt ikke den Interesse

for Tilbygningerne, at man gjorde sig Umage for nærmere

at undersøge de Bidrag, deres Bygningsforhold ydede til

Domkirkens Historie. Højst betegnende i denne Henseende

er Høyens Ytring: »St. Kjelds Capel var især forkludret

. . . ved paa værdig Maade at frede om Grunden, hvor

det stod, vil Erindringen derom ukrænket kunne overleveres

Fremtiden«. (!) 2)

Jo fjernere Stiftelsen af et tilbygget St. Kjelds Capel

ved Domkirken maa synes at ligge Sven Grathes Død og

Begravelse paa Grathe Hede — alene inden St. Kjelds

Canonisation var der forløben over 30 Aar — desto ringere

^) Mag. Chr. Eriksens Beskr. over Viborg. Universitetsbibl.

Manuskr. Additamenta 80.

^) Danske Mindesmærker I. 43. 51.
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er Sandsynligheden for, at det er faldet nogen ind at vise

den Pietet mod Svens jordiske Levninger at flytte dem

til dette Capel. Og en Flytning af Sven Grathes Ben

maatte dog netop snarest tænkes sket, medens der endnu

var Personer i Live, der paa en eller anden Maade havde

staaet ham nær, først og fremst hans Dronning Adelheid

og deres eneste efterlevende Barn, Datteren Luccardis, ihvor-

vel begge tidligt bleve gifte med Fyrster i Tydskland, hvor

de opholdt sig. Valdemar viste som Sejrherre stor Skaan-

somhed mod Svens Tilhængere. Der er derfor Grund til

at antage, at han ikke vilde have modsat sig, at hans

faldne Frændes Lig blev ført til Viborg, hvor han dog

mindedes ved Messer i Domkirken. Selv i Domkirken i

Roskilde lød Sjælesangen for Sven Grathe. Men mod en

Flytning indenfor et Tidsrum 1157 til 1200 vidne Saxo og

Roskilde-Krøniken. Ry-Aarbøgerne maa antages at vidne

om, at Kongen endnu i Slutningen af det 13de Aarhundrede

hvilede in Capella Grathe. Og der fandtes, som det strax

nedenfor skal godtgjøres, hans Grav endnu tre Aarhundreder

efter.

Fra Middelalderen er der ikke levnet os nogen nærmere

Efterretning Grathe-Capellet angaaende. Registeret til 2det

Bind af »de ældste danske Archiregistraturer« har vel peget

paa Muligheden af, at det St. Margarete Capel, der anføres

i et Brev fra 1499, idet to Mænd kjendes dem ikke at

have Del i den Jord, hvorpaa det staar, kunde være Grathe-

Capellet, men der gjøres samtidigt opmærksom paa, at det

ogsaa kunde være det Capel ved Karup, der forekommer

uden særligt Navn 1482. Grathe-Capellet maa antages

nedbrudt efter Reformationen; da vi c. 90 Aar efter træffe

det omtalt i Præsten Anders Pallesens Indberetning til Ole

Worm 1623 er det som Ruin^).

1) Danske Samlinger 2 R. VI. 157.
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Indberetningen er udskreven afLangebek i de udførlige

Noter, han har vedføjet Thorning og Karup Sogne i Danske

Atlas, og en Afskrift af den findes mellem hans Excerpter

paa det kgl. Bibliothek (Fase. 61).

Anders Pallesens Meddelelser lyde forsaavidt de angaa

Thorning Sogn saaledes:

1. Wid en eniste Gaard her vdi Thorning Sogn, kalldis RafFn-

holt, ligger nogle Skandzer og kaidis Knap Digge, huor

at Suend Knap slog sin Leyr en Dag, førend hans Broder

blev kronet i Viburge.

2. Sigis en Bonde att haffue giort hannem sit Banesaar

med en Øxe, der hånd flyede for sin Broder, vdi en

Mose heder Graa Mose icke langt fra Leyren.

3. Der effter er hans Legem begraffuit paa en Mark der

strax østen fra hos en eniste Gaard kaidis Graae eller

Graagaard.
•

4. Er Graffuen endnu kend paa Kirkegaarden norden op

till nogle Rudera af et Capell, som der samme tid er

opbygt aflf graae huggen Stene.

5. Wid begge Endene aff Graffuen stode tho wdhugne tue-

kløfftede Steene, wdi huilcke Graffstenen laa med begge

Enderne offuer Graffuen.

6. Disse tre Steene siges at wære wdført till en Borgere i

Aarhus s wid NafFn Niels Storm. War der Bogstaffue

paa eller ey er icke witterligt.

7 Legger ,denne Graffsted synden fra Wiburge 2^2 Mile

østen fra den stor Alfare vey, som løber fra Wiburge
til Kolding.

Ved den gamle Beretning stilles vi umiskjendeligt di-

recte overfor en stedlig Tradition. Der er ikke Spor af

Forsøg paa en saadan Tilpasning efter trykte historiske

Kilder, som saa ofte vækker Mistillid til Sagnenes Værd.

Knaps Dige
— Kong Knaps Dige forvansket til Koksnaps-

diget ogsaa kaldet Bækmarkdiget — ,
er en c. 700 Fod lang,

c. 10 Fod bred og et Par Fod høj Vold med en 3—4 Fod dyb
Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. Q
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Grav langs den søndre Side
, tydeligt opkastet af militære

Hensyn til Passagen over den umiddelbart Nord for løbende

Haller Aa^). Vejen, der her fører over Aaen, var sand-

synligvis dengang en Hovedvej. Volden, hvis Ender ere

støttede til Bakkekamme, maa antages som Forskandsning at

have været befæstet med Palisadeværk.

Et Slag paa Grathe-Hede kan efter Terrainforholdene

tænkes væsenligt at have drejet sig om for en Syd fra

kommende Hær at forcere Overgangen over Haller Aa vest

for dens Udløb i Have Sø og de store impassable Mose-

strækninger. Ifølge Saxos (og Knytlingas) Fremstilling har

Sven besat Viborg, efter at Valdemar er brudt op mod

Randers. Fra denne By fører Valdemar sin Hær sønden

for Gudenaaen, over hvilken Sven ikke kan forfølge ham,

da han har afbrudt Broen. Det gjælder nu for Sven at

afskære Valdemar Vejen mod Jyllands Hovedstad. Efter at

Valdemar har styrket sin Hær ved at trække Tropper til

sig fra det sydlige Jylland drager han mod Viborg og slaar

Lejr paa Grathe-Hede 3 Mil sønden for Byen, hvor Slaget

stod d. 23 October.

Efter Sagnet, som Anders Pallesen forefandt det, kunde

det nu antages, at Knapsdiget var et af Svens Hær opkastet

Værn, en Art Brohoved, og hermed stemmer det, at Graven

løber langs Voldens søndre Side. Saxo har ikke i sin

Skildring af Slagets Gang noget, der tyder paa Kamp om

en Forskandsning. Det Pælehegn, han omtaler som en

Hindring for Rytteriet, leder ikke Tanken hen paa Palisade-

værk. Saxo kalder det kun en Indhegning om en dyrket

Plads (sepes frugum ambitrix), og endnu fjernere kommer

man Tanken om Forskandsning, naar han fortæller, at begge

Hære vare lige ivrige for at rydde Pælene afvej en.

Efter Nederlaget flygter Sven mod Nord og kommer til

^) Den østligste, bedst bevarede Strækning (200M.) er fredlyst
i 1879 under Direct, f. Mindesmærkernes Bevaring.
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et moseopfyldt Terrain, der nøder ham til at staa af Hesten.

Han indhentes og dræbes ved Graamosen, og hans Lig be-

graves tæt Østen for denne Mose, hvor altsaa Graven end-

nu i Christian IV's Tid havde været kjendt paa den nordre

Side af Ruinerne af Capellet.

Pladsen for Capellet er nøjagtigt afmærket paa et Kort

fra 1793 over den senere udstykkede Graagaards Jorder under

Kjærsholm Gods, hvilken Gaard da laa umiddelbart ved Søen

(se hosstaaende Situationskort). Capelpladsen ligger 250 Al.

fra Have Sø. Tomten har været tydelig endnu i vore Dage, og

Situationskort for Grathe-Capellet.

skjøndt den atter og atter har været angreben for at vinde

Byggematerialier, hvorfor mange af Capellets hugne Kva-

derstene findes i de omliggende Gaardes Bygninger, kunde

Lieutenant Both endnu 1860 fremgrave hele Grunden. Der

var da endog kort i Forvejen i Capellets Tomt fundet et

Røgelsekar med flettede Kjeder fra den ældre Middelalder

(afbildet i Illustr. Tidende 1860. Nr. 69). Det kom i Fre-

derik VH's Eje og efter ham til Museet (Inventarieprotokol

Nr. 21561).

6*
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Den Planskizze, Botli i nævnte Nr. af Illustr. TidJ)
har meddelt af sin Udgravning, viser, at Capellet har haft

en firsidet Grundform, uden Chorfrem spring, forholdvis bred,

21 Al., 25 Al. 1.. Da i 1879 Dr. S. Muller for Direc-

tionen for Mindesmærkernes Bevaring berejste Lysgaard

Herred, var Pladsen for Capellet kun kj endelig ved de i

Jordskorpen spredte Kalksmuler, og Rydningen af Tomten

viste sig i 1885, da jeg lod grave paa Stedet, destoværre

saa grundig, at det hverken lykkedes at constatere Plads

eller Retning for en eneste af Capelmurene. Efter Oplysning

af en tidligere Ejer var den af Both afdækkede Grund alle-

rede bleven ryddet i 1864—65. Grunden var dannet paa

den Maade, at der i en gravet Rende af IV2 Al. Bredde var

lagt Koltringer og paa disse de store brede Grundstene.

De sidste Kvaderstene mentes bortførte fra Tomten 1852.

Man har ikke sporet Menneskeben ved Pladsens Rydning.

Med Hensyn til Sven Grathes Grav, som efter de

citerede Beretninger fra Middelalderen fandtes i Capellet,

maa det bemærkes, at Anders Pallesen siger, at »Sven

Knaps« Grav laa ved Capellets nordre Side paa Kirkegaarden.

Han taler om en Sten, der dækkede denne; var den end

bortført, da han skrev til Ole Worm, maa den dog vist

have været tilstede endnu i hans Minde. Og ved hans Be-

skrivelse af Gravstenen, der hvilede med Enderne paa

^)
I samme Nr. har Both for end nogen anden ved Betragtning
af selve Terrainet søgt at skildre Slagets Gang , som en

vedføjet Kortskizze oplyser. Men han har bundet sig for

stærkt til den Form , hvori han 1860 forefandt den stedlige

Tradition, der ved flere umiskjendeligt nydannede Stedsnavne

ses lempet efter historisk Viden. At Valdemar skulde have

opstillet sin Hær med Haller Aa i Ryggen er meget lidet

sandsynligt. Navnet Graamose synes givet forskjellige Mose-

partier om Have Sø; men Retningen, hvori den Graamose
skal søges, som den rene Tradition 1623 udpegede som

Stedet, hvor Sven fangedes, fremgaar af, at det siges, at

Capellet laa øst for den.
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to tvekløftede Stene staa vi jo umiskjendeligt overfor

et Gravminde af samme Art som Prinds Buris og liden

Kirstens paa Vestervig Kirkegaard'), som Bispegraven ved

Sjøring Kirke 2) og som Gravstenen fra Kjerte Kirkegaard

ved Assens (nu i Museet)^), altsaa overfor et Gravminde

fra 12te Aarhundrede.

Gravminder af denne Art lagdes sikkert kun over Per-

soner, der i levende Live havde haft nogen Betydning i

Samfundet eller vare af anset Æt. Men Grathe-Capellet

stod i en lidet folkerig Egn paa Grændsen til Heden, fjernt

fra alle Herresæder. At vi ved det træffe en Grav, hvori

en efter Stilling eller Byrd anset Person hviler, skyldes

sikkert tilfældige Omstændigheder ved hans Død. Det locale

Sagn fortalte 1623, at der under Stenen laa en falden

Fyrste, hvis Broder, som havde overvundet ham, Dagen
efter blev kronet til Konge i Viborg. Dette passer jo sær-

deles godt til Historiens Beretning om, at der sammesteds

jordedes en falden Fyrste, hvis Modstander strax efter

Sejren hyldedes som Enekonge i Danmark paa Viborg Thing.

Men vi maa lade Sagnet faa Ret, naar det pegende paa en

Gravsten fra 12te Aarhundrede af en saadan Art, som sikkert

kun anbragtes i fri Luft, siger, at Graven laa ved og ikke

i Capellet. En slig ubetydelig Fejl kunde let indsnige sig

hos Krønikeskriverne, naar de ikke selv havde været paa

Stedet, hvad for Roskildekrønikens Forfatters Vedkommende

særlig fremgaar af hans Betegnelse af Capellet som »ecclesia

villulæ « .

Gravstenen, der dækkede Sven Grathes Hvilested, bort-

førtes vel, men hans Ben hvile sikkert den Dag idag ufor-

styrrede, hvor Bønderne gravede Liget ned. Til Anders

Pallesens Meddelelse om, at Stenen førtes til Aarhus, an-

') Afb. i Aarbogerne 1876, S. 41.

2) Afb. i Aarbøgerne 1877, S. 87.

3) Afb. i Aarbøgerne 1868, S. 147.
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mærker Langebek i Danske Atlas, at andre paastaa, at

Gravstenen af en Bonde »navnlig Anders Graa« skal være

solgt til Viborg og lagt paa Graabrødre Kirkegaard^).
—

Et Spørgsmaal, der til Slutning paatrænger sig, er,

hvorvidt Sven Gratlie begravedes ved Capellet, eller om

dette senere opførtes ved det Sted, hvor hans Lig var gravet

ned paa Marken i uviet Jord, som et Bodscapel for den

slagne Konges Sjæl. Capellets Beliggenhed paa den lave

flade Del af Terrainet, der stiger nordenfor dets Plads,

kunde maaske tale for, at man har været bundet i Valget

af Stedet, hvor Capellet skulde bygges, skjøndt der vanskeligt

lader sig sige noget afgjørende for en Egns Vedkominende

som denne, hvor Naturforholdene, Skov og Mose, og særlige

Opdyrkningsforhold kunne have bundet Valget.

Naar man ved en første Betragtning maa nære Betænke-

lighed ved at antage Capellet for Bodscapel, er Grunden

særlig den Vægt, man formentlig maa lægge paa, at Graven

laa paa Capellets Nordside — den mindst ansete, endnu i

vore Dage i mange Egne skyede Side af Kirkegaarden.

Et Bodscapel maatte snarest antages bygget saaledes, at

Alteret stilledes umiddelbart ved selve det Sted, hvor den

Afdødes Lig var nedgravet i uviet Jord.

*) Skulde man forsøge en Forklaring af, hvorledes Efterret-

ningen om , at Kong Sven hvilede i Viborg Domkirke i et

Capel paa nørre Side er opstaaet i 16—17de Aarhundrede,
maa man udentvivl særlig fæste Opmærksomheden ved , at

Talen ogsaa i dette Tilfælde er om Svens Grav til den nørre

Side af en Kirke og i et Capel. Det hele kunde altsaa

muligt bero paa en urigtig Opfattelse af vedkommende Adels-

dame (?), der først førte Efterretningen i Pennen, af en Med-
delelse om det factiske Forhold : Svens Hvilested paa nørre

Side af Capellet paa Grathe Hede. At en Konge, der var

falden i et Slag ved Viborg, maatte være ført til Domkirken
i denne By , laa det paa Forhaand nær at antage , og da

der af Capeller paa nørre Side af Domkirken kun var det

saakaldte St. Kjelds Capel, er det intet Under, at netop
det saaledes nævnte Capel angaves at være det, der inde-

sluttede Sven Grathes Grav.
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Saxos Beretning gaar ikke ud paa, at Sven begravedes

som Hedningene i uviet Jord; han udtaler blot, at Sven

ikke begravedes paa en saadan Maade og paa saadant

Sted, han som Konge havde Krav paa. Det samme tænkte

aabenbart Roskilde-Munken, da han skrev, at Sven be-

gravedes in ecclesia villulæ.

Det er derfor ikke usandsynligt, at der i Forvejen har

staaet et Capel der paa Stedet, og man har, maaske efter

Anvisning af de Høvedsmænd, der maatte syne Svens Lig

for at constatere hans Død for Valdemar, vist Kongen den

Yeneration at begrave ham paa en viet Plads. At man

indskrænkede Hædersbevisningen til det mindst mulige og

begravede ham paa Capellets Nordside lader sig paa den

anden Side vel forklare af de raadende Stemninger overfor

hans Færd i Livet. Om de af Bornholmerne 1658 nedhuggede

svenske Soldater hedder det, at de begravedes i christen

Jord med brugelig Jordpaakastelse »dog i Nordsiden eller

mod Nordostkanten af Kirkegaardene« ^).

Det maa man nemlig lægge Mærke til, at det ikke

var en raa efter blodig Hævn tørstende Fjendehob, der

tog Sven tilfange. Fjenderne viste, ifølge Saxo, tværtimod en

overraskende ærbødig Ærefrygt for Kongen, hvem de trods

Forklædningen strax kjendte; de hjalp den udmattede Fange

op paa en Hest og vare i Begreb med at føje ham i hans

Ønske at føre ham for Valdemar. Da først er det, at en

Mand pludselig springer ind i Hoben og kløver Svens Hoved

med en Øxe^). Hurtigt ilede han bort igjen; det blev de

^) Cfr. Skovgaard: Bornholms Saga. S. 77.

'•^j
Efter Saxos Fortællinger maa Øxen ogsaa efter Normanner-

tiden have været et meget almindeligt Vaaben for de danske

Krigere. Selv Absalon bar, som han siger, sædvanligt en

»securicula«. Museet i Kjøbenhavn har, ligesom enkelte af

de jydske Samlinger, oftere erholdt Øxeblade fundne paa
Grathe Hede. Fiere tilhøre efter Formen bestemt det 12te

Aarhundrede og kunne saaledes betragtes som Minder om
Svens og Valdemars Kamp.
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andres Sag at sørge for Kongens Lig. Efter deres Optræden
overfor den levende er der al Grund til at tro, at de

ogsaa til en vis Grad have draget Omsorg for den døde,

og naar et Capel stod lige ved Grathemosen, da have lagt

hans Lig hen ved dette, for senere at begrave det der. —
Ved Dobbeltgraven paa Vestervig Kirkegaard møde vi

noget lignende som ved Sven Grathes Grav. Buris og

Kirsten havde forbrudt sig i Livet mod Gud. De stededes

til Hvile paa Kirkens Nordside. Men trods Fordømmelsen

af deres Færd dækkedes deres Grave med en ved Størrelse

og Udsmykning anselig Mindesten.

Capeller vides fra den tidlige Middelalder opførte mange
Steder omkring i Landets Kirkesogne. Alle maatte de falde

efter Reformationen. Men unægtelig vilde det være paa-

faldende, om der i en Egn som den omhandlede, nær Mose

og Hede, allerede saa tidligt som 1157 stod en saa anselig,

af hugne Kvadersten opført Capelbygning, som Grundplanen
af Grathe-Capellet med det ejendommelige Forhold mellem

Længden og Breden tyder hen paa. Boths Opmaaling svarer

til den Udstrækning, der paa Kortet fra 1793 er angivet

for Capeltomten.

Man ledes derfor til at fremsætte den Gisning, at det

Capel, der stod der 1157, har været opført af Træ, som

en tarvelig Andagtsplads for Egnens spredtboende Op-

dyrkere, men at det efter Kong Svens Begravelse er om-

bygget til hans Ære som et anseligt Bodscapel, hvorfra

Messerne for hans Sjæl under dens Pine i Skærsilden lød

ud over hans Grav. Mangen Udaad vidstes alt ved Svens

Død at tynge paa ham. Ved Arkonas Indtagelse 11 Aar

efter hans Død fandt man mellem Svantevits Tempelskatte
et Bæger, han havde ejet; strax dømtes det, som Saxo

beretter, derved aabenbaret, at han havde sveget sin Gud

og ofret til Hedningernes.
For den saaledes forsøgte Forklaring af Grathe-Capellets

Fremtræden som en anselig Stenbygning, træder atter kun
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det hindrende ivejen: Gravens Beliggenhed paa Capellets

Nordside. Men nogen Tid er der jo altid gaaet inden Grund-

stenene lagdes til denne Nybygning. Det engang overleverede

Forhold ved Anlæget kunde da uvilkaarligt have gjort sig

gjældende, uden at man nu tillagde det nogen særegen Be-

tydning.

Enhver der paa Grathe - Heden følger Sporene af en

Kamp, der har haft den største Betydning i Danmarks

Historie for Rigets Bestaaen, vil nu med Beklagelse finde

Grunden, hvor Capellet stod ved Sven Grathes Grav, som

Centrum for alle de Minder, der knytte sig til St. Severini

Episcopi Dag 1157, sløjfet og ukjendelig. Pladsen burde

og liunde forlængst have været fredet og hegnet.

Men ønskeligt var det, at Tomten endnu, mens Kalk-

smulderet røber Pladsen, hvorunder Sven Grathes Ben

hvile, kunde mærkes for kommende Tider paa en Maade,

der drager Øjet, binder Erindringen og vækker Sandsen i

Befolkningen for vore historiske Minder. For et saadant

Mærke vilde Korset ved Visby afgive et smukt og stem-

ningsfuldt Forbillede.

Henry Petersen.

Om en aaben Tagstol i vore romanske Smaakirker ^).

Det er naturligt, at Tagkonstruktionerne i vore romanske

Smaakirker og selve Loftsdækket, naar dette ikke bestod i

Hvælvinger, hvad der overordenlig sjælden var Tilfældet, i

et Klima som Danmarks i Regelen ikke have kunnet mod-

staa Aarhundreders Angreb af Storm og Fugtighed. Derfor

^) Denne Artikel, hvis Indhold allerede har været forelagt i det

Kgl. Nord. Oldskriftselskabs Møde d 25. Marts 1884, grunder

sig paa Iagttagelser, som Architekt E. Schiødte og Med-
deleren have gjort paa Undersøgelsesrejser for Dircctionen

for de antiqvariske Mindesmærkers Bevaring.
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antages det ogsaa sædvanlig, at der næsten ingen Data

foreligger til Oplysning om disse Dele af vore gamle Kirker,

hvad der er et meget føleligt Savn; Tagets Form, navnlig

dets større eller mindre Høide, er af største Betydning for

Bygningens Ydre i det Hele, og ligeledes bidrager Dæk-

ningen af de indre Rum meget væsenlig til at give disse

deres hele Charakter. Hvad der hist og her er ytret om

disse Forhold gaar kun i al Almindelighed ud paa, at vore

romanske Smaakirker havde fladt Bjælkeloft, idet man her-

ved sandsynligvis dels sluttede fra Forholdene i de nær-

meste Dele af Tydskland, dels gik ud fra, at de gamle

Bjælkelofter, der endnu ofte dække Kirkernes Indre, navnlig

i Jylland, have afløst ganske lignende ældre Loftsdækninger.

Man mente at have fundet disse bevarede i enkelte Kirker,

om end ikke i ganske oprindelig Skikkelse^).

Til disse Anskuelser bringe de sidste Aars Iagttagelser

et stærkt Korrektiv, som muligvis vil vise sig at have en

videre Betydning.

S æ ding Kirke i Bølling Herred er en usædvanlig

smukt bygget Granitkirke, opført af huggen Kamp baade

udvendig og indvendig. Den er tillige sjælden vel bevaret:

Murene ere ikke omsatte, hver Kvader indtager endnu sin

oprindelige Plads i de glatte Murflader, af de oprindelige

Vinduer ere endnu 6 synlige, og begge Døraabningerne og

Triumphbuen have bevaret deres gamle Form. Men iøvrigt

frembyder Kirken for en overfladisk Betragtning Intet af

særlig Interesse.

Om man imidlertid stiger op over det flade Loftsdække

over Skibet, ses det, at en Del af Spærene ikke som sæd-

vanlig er forbunden forneden med Loftsbjælkerne; disse

tjene alene til at bære Loftets Bræddebeklædning. lait 9

Fag Tagspær over Skibets østlige Del ere reiste paa korte

Bjælkestykker, Spærfødder, der ligge umiddelbart ovenpaa

1) Ny Kirkehist. Samlinger, I. S. 616.
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Murtykkelsen, med et ringe indvendigt Fremspring foran

Murfladen. De sammenholdes ikke ved Loftsbjælkerne, men

alene ved Hanebjælker, der ere anbragte omtrent i Tag-
vinkelens halve Høide. Til Støtte for Konstruktionen er

der fremdeles imellem Spærenes Fod og Hanebjælken ind-

ført rundede Stivere, som i Forbindelse med en svag Ud-

skæring i Hanebjælken danne en fuldstændig Halvcirkel.

Hele dette gamle Tømmerværk er af Eg og særdeles om-

hyggelig behandlet; Bjælkerne ere glat tilhuggede og samlede

alene ved Træbolte og Overskramninger. Over den øvrige

Del af Skibet findes et yngre Tagværk, dog med Bevaring

af enkelte gamle Spærfødder ved Siden af de nyere Lofts-

bjælker.

At det gamle Tagværk ikke har været bestemt til at

skjules i Mørket over et lukket Bjælkeloft, og at man ikke

vilde have undladt at sikre Spærene ved at forbinde dem

med Loftsbjælkerne, om der oprindelig havde været saa-
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danne, er sikkert ingen Tvivl underkastet. Tagværket, som

danner en gjennembrudt Tøndehvælving, maa oprindelig have

været synligt fra Skibet, og det nuværende Bjælkeloft er

senere indlagt.

Om man imidlertid skulde nære Betænkelighed ved,

alene efter denne Betragtning af Tagværket i Kirken at

antage, at Tagstolen har været aaben, vil denne Tvivl

svinde ved Iagttagelsen af et andet Forhold i den samme

Kirke. De indvendige Sider af Skibets og Chorets Tag-

gavle ere satte af glathugne Kvadre, som staa uden Hvidt-

ning. Det er lidet sandsynligt, at man oppe i Taggavlen

skulde have anvendt hugne Sten, saafremt dette Murværk

ikke havde været synligt fra Skibet.

At det ikke er Sæding Kirke alene, som, muligvis paa

Grund af et Indfald hos en enkelt Bygmester, har manglet

det flade Loft, fremgaar af forskjellige Iagttagelser i andre

nærliggende Kirker fra romansk Tid.

Rester af en ganske lignende Tagkonstruktion, findes

vestligst i Skibet i Borris Kirke, ligeledes i Bølling

Herred. Ogsaa her ere de tætstillede Spær ikke satte i

Forbindelse med Loftsbjælkerne, men reiste paa korte Bjælke-

stykker, og den samme smukke Rundbue er dannet under

Hanebjælken. At der ogsaa i denne Kirke oprindelig har

været en, aaben Tagstol kan næppe betvivles; men der haves

her tillige en ret interessant Tidsbestemmelse for — det

tør vel siges
— den første Indlægning af et fladt Loft. Paa

en af Loftsbjælkerne er der nemlig udhugget en Række

skraatstillede Vaabenskjolde af d. 15. Aarhundredes Form.

Atter i Velling Kirke, Hind Herred, findes det samme

Tagværk, kun endnu fuldstændigere bevaret. I Choret staa

alle Fagene endnu i deres oprindelige Skikkelse, de senere

Loftsbjælker ligge ved Siden af dem, og Muren mellem

Skib og Chor er, med Undtagelse af en ubetydelig Trekant

øverst oppe, beklædt paa begge Sider med hugne Granitsten.
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I Kirkens Gavlmure mod Øst og Vest ere de tilhugne Sten

derimod kun bevarede i Gavltrekanternes halve Høide ^).

Fremdeles kan det, som Bevis for, at der oprindelig

har været en aaben Tagstol i Vor god Kirke, Bølling

Herred, anføres, at Kvadrene indvendig gaa helt op i Tag-

gavlene, for Skibets Vedkommende dog kun imod Øst, idet

Kirken er forlænget mod Vest og Muren saaledes her er

af nyere Oprindelse. Denne Kirke er ogsaa baade udvendig

og indvendig bygget af huggen Kamp, som nu er over-

hvidtet; men indvendig i Taggavlene staa Kvadrene uden

Hvidtning. Ganske lignende er endelig Forholdet i Faster

Kirke i samme Herred. Ogsaa her ere Taggavlene paa

begge Sider beklædte med glat huggen Kamp, dog med

Undtagelse af Vestgavlen, hvis indvendige Side er sat af

utilhugne Sten.

Om man fra de nævnte 5 Kirker uden videre vilde

slutte til Forholdene overalt i Jylland eller til Kirkerne i

andre Dele af Landet, da maatte dette sikkert kaldes dri-

stigt; men man vil dog ved en nøiere Betragtning nødes

til at tillægge selv disse faa Exempler en stor Betydning.

Det vil nemlig overhovedet kun i overmaade faa Tilfælde

være muligt at gjøre Iagttagelser af den nævnte Art.

At det oprindelige Tagværk kun sjældnere kan antages

at være bevaret, er paa Forhaand givet. Men selv om

dette ialfald delvis maatte være Tilfældet paa ikke faa

Steder, vil det, dersom Tagkonstruktionen ikke er udstyret

med Rundbuer af den omtalte Art, men alene bestaar af

Spær, Hanebjælker og Kryds, være overordenlig vanskeligt,

om ikke umuligt at adskille et saadant ældre Tagværk fra

et yngre, der har en lignende simpel Bygning. Ved ind-

lægningen af det flade Loft maa det desuden have ligget

nær at forbinde Loftsbjælkerne med Spærværket for at give

dette en større Fasthed. Man er da alene henvist til at

*) Architekt Erik Schiødtes Beretning i Antiqv. topogr. Archiv.
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Søge Vidnesbyrd om en oprindelig aaben Tagstol i Behand-

lingen af Taggavlenes indre Flader; men et afgjørende Bevis

ville atter kun de Kirker kunne afgive, som have de ind-

vendige Murflader beklædte med huggen Kamp — og disses

Antal er i det Hele ikke stort. Tillige vare Gavlene jo de

mest udsatte og tidligst brøstfældige Dele af Kirken, som

i mange Tilfælde ere blevne omsatte, selv om det ikke

har været nødvendigt at foretage dette Arbeide med hele

Kirken .

Paa Grund af disse Forhold er der sikkert al Grund

til at tillægge de nævnte Exempler en særlig Vægt og til

at antage, at den aabne Tagstol oftere har været anvendt i

de jydske Smaakirker. Ved Siden heraf kan der imidlertid

vel have været anvendt et fladt Loftsdække andetsteds, og

det, at der i Kirker, som ere prydede med Kalkmalerier,

endnu aldrig er truffet en Decoration af Gavltrekanten, viser,

at dette særdeles ofte har været Tilfældet, navnlig paa

Øerne. Men hellerikke for disse Landsdeles Vedkommende,
hvor Kirkerne gjennemgaaende have faaet indbygget Hvæl-

vinger, og hvor man saameget mindre kan vente at træffe

gamle Lofter og Tagværker, mangler der Antydninger af,

at der oprindelig har været en aaben Tagstol.

Der kan erindres om, at der her undertiden, ligesom iøvrigt

ogsaa i Jylland, findes Vinduer eller Lysaabninger i Tag-

gavlene, dels i Skibet, dels i Choret. De ligge nu over

Loftsdækket og tjene til at oplyse Tagrummet; men forstaae-

ligere vilde Anbringelsen af disse Aabninger være, naar det

kunde antages, at de oprindelig have ført Lys ind i den

aabne Tagstol. Fremdeles vil sikkert en nøiere Undersøgelse

af selve Taggavlen vise, at denne oftere maa have været

synlig nedenfra og ikke har staaet skjult over Bræddeloftet.

Saaledes findes der i Tveie Merløse Kirkes vestre Taggavl

tre høie, zirlig murede Buer, som aabne sig ind til Taarn-

rummet, og i de romanske Sandstens-Kirker i Valdby og

Veilby, begge i Holbo Herred, er Lidersiden af en Spidsgavl,
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det ene Sted i Clioret, det andet i Skibet, opmuret i et

regelmæssigt Zikzakmønster. Større Betydning maa man

dog tillægge det gjennemgaaende Forhold, at der aldrig findes

anbragt en oprindelig Gjennemgang i Taggavlen mellem Chor

og Skib; det er stedse senere gjennembrudte Aabninger, som

nu forbinde Tagrummene. Men havde der oprindelig været

lukkede Loftsdækninger i disse Kirker, da vilde der sikkert

være sørget for en Forbindelse mellem de Tagrum, som man

tilmed undertiden tilførte Lys gjennem særlige Vinduer^).

Endnu tør der mulig anføres et Træk, som kunde

vidne om, at den aabne Tagstol har været anvendt i det

østlige Danmark.

I adskillige romanske Kirker paa Sjælland
— saaledes

i Herfølge, Gjørslev og Sæder Kirker, alle i Bjeverskov

Herred, — hvor der, som det saa ofte er Tilfælde, findes

senere indmurede Hvælvinger, ses der over disse, et Par

Fod under Murenes Overkant, c. IV2 Fod over de oprindelige

Vinduer og i en indbyrdes Afstand af 2—3 Fod, en Række af

firkantede Huller til Bjælker, hvori der ofte sidde korte

Bjælkestykker, som springe noget frem foran Murfladen.

Man kunde antage, at dette er Rester af et ældre, fladt

Loft; men forunderligt vilde det dog være, om man gjennem-

gaaende havde afsavet de gamle Loftsbjælker i Stedet for

helt at borttage dem, og usandsynligt er det, at man skulde

have lagt Loftet ned i Murtykkelsen i Stedet for ovenpaa

denne. Disse korte Bjælkestykker ere formentlig Fødder

for Stivere, som have grebet ind i en aaben Tagkonstruktion.

At disse sidstanførte Enkeltheder mulig kunne finde en

anden Tydning, skal ikke benægtes, men ogsaa bortset fra

dem maa der vistnok siges at foreligge tilstrækkeligt til at

svække Troen paa den engang fæstende Anskuelse, at det

lukkede Loft er uadskilleligt fra vore romanske Kirker.

^) Alle disse sidste Iagttagelser og Bemærkninger skylder jeg-

Architekt J. H. Løfflers venlige Meddelelse.
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Hertil kommer, at Forholdene i Udlandet, hvorfra man

væsenlig har sluttet, hverken synes at være klare eller af-

gjørende^). Vel antages det for fuldstændig sikkert, at der

i Tydskland ikke har været anvendt aabne Tagstole; men

om dette vil blive Forskningens sidste Resultat, turde

maaske være Tvivl underkastet, da Forholdet fremstilles

ganske anderledes for det sydlige og det østlige Europas
Vedkommende. Den romerske Konstruktion af Tagværket,

hvori Spærene fastholdtes baade ved deres nederste Ende og

ved Midten af horizontale Bjælker, og hvortil der hørte et

fladt Loftsdække, skal være anvendt i de ældste romanske

Kirker i Syden, som ikke dækkedes med Hvælvinger, kun

med den Forandring, at Tagstolen ofte var aaben, og at

det indre Rum ikke afsluttedes med et lukket Loft. Denne

aabne Tagstol, som siges først at være kommen i Brug i

den ældste Middelalder, bevaredes senere i Italien. I Frankrig

kjendes der fra det 12. Aarh. Exempler paa, at der til

Støtte for Reisningen og for at give en Erstatning for

Hvælvingen indsattes buede Stivere mellem Strækbjælken

og Hanebjælken, saaledes at der fremkom en Række Rund-

buer ligesom i de jydske Kirker, kun at Strækbjælken ved

Spærenes Fod endnu ikke er opgivet. Det at denne er

bortkastet, og at Spærene udgaa fra korte Bjælkestykker,

som kun have et lille indvendigt Fremspring foran Murfladen

— altsaa ganske det samme Princip, som har raadet i vore

Kirker — kjendes fra det nordlige Frankrig, hvor man

endog, vel med liden Grund, antager, at denne Konstruktion

er indført af Normannerne. Det Samme forekommer frem-

deles i England, med den rigeste Udvikling gjennem den

senere Middelalder. Endelig kjendes den aabne Tagstol,

uden Strækbjælker og med rundede Spærstivere, fra de

norske Stavkirker, hvor den næppe kan forklares som en

1) Se bekjendte Værker af Otte, Semper, Viollet-le-Buc,
Liibke o. A.
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Følge af, at Kirkerne ere byggede af Træ, men snarere

skyldes Indflydelser fra det vestlige Europa.

Det paafaldende ved at træffe den rundbuede, aabne

Tagstol i tidlig middelalderlige Kirker i Danmark falder

saaledes bort: de tre bestemmende Træk, Tagkonstruktionens

Rundbuer, det at Strækbjælkerne mangle ved Spærenes

nederste Ende og navnlig det, at Tagstolen er aaben, har

havt en udbredt Anvendelse samtidig i andre Lande. Vore

Kirker afgive saaledes gode Exempler paa et Forhold, som

var almindeligt ialfald i det sydlige og det vestlige Europa.

Men ved Siden heraf have de omtalte Tagkonstruktioner i

og for sig et betydeligt Værd som Rester af et væsenligt

Led i Middelalderens Architektur, der hidtil maatte antages

at være gaaet fuldstændig tabt hos os, og hvoraf der i Ud-

landet kun kjendes overordenlig lidt fra saa fjærn en Tid.

Det Indre af vore romanske Smaakirker vil faa et ganske

andet Præg, naar man i Stedet for det tunge, lukkede Loft,

som hidtil antoges for oprindeligt, tænker sig et aabent

Tagværk, som med store Buer har dannet et høit og luftigt

Dækket over Rummet.

Sophus Muller.

Om Afbildninger af »Lykkehjulet«

Under de Arbejder, som Direktionen for de antikvariske

Mindesmærkers Bevaring i Sommeren 1885 lod foretage i

Udby Kirke ved Vordingborg for at fremdrage og istand-

sætte de i denne Bygning af Architekt Gudme opdagede

gamle Kalkmalerier, et Foretagende, der var mig betroet,

fremkom foruden Hvælvingsprydelser fra Middelalderen og

Vægdekorationer fra Renaissancetiden (de sidste daterede

1578), ogsaa enkelte Figurmalerier, der ikke vare uden anti-

kvarisk Betydning.
Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 7
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I den vestlige Ende af Kirken, nærmest det i Slutningen

af Middelalderen tilbyggede Taarn, findes et Hvælvingsfag,

der ved en lav Spidsbue skilles ud fra den større Del af

Langhuset. Dette Afsnit er smallere end den øvrige Kirke,

og Hvælvingen er lavere end de nærmest tilgrænsende, lige-

som ogsaa Muren er tykkere og bygget af raat tildannede

Kampesten. Paa nordre Væg er en lav rundbuet, men nu

tilmuret Dør. Betragter man Nordsiden udvendig, ser man

tydeligt, at dette Afsnit er en Tilføjelse til det oprindelige

Langhus, hvis gamle nordvestre Hjørne endnu træder frem,

og det viser sig klart, at det er Underdelen af et ældre

allerede i Rundbuestilens Tid tilbygget Taarn, man her har

for sig. Overdelen af dette Taarn er da kort før Reforma-

tionen bleven brudt ned og det nuværende Taarn tilføjet

mod Vest.

Høit oppe paa nordre Væg i det omtalte Afsnit af Udby
Kirke var der allerede før min Ankomst blevet afbanket

lidt Kalk, og nogle Figurer og Farvepletter viste sig, uden

at man dog kunde gjøre sig nogen Forestilling om, hvad

Betydning de havde. Kalkmaleriet var malet paa en Hvidtning

umiddelbart paa selve den ujævne Kampestensvæg, og det

var forbundet med Vanskelighed at afdække hele Væggen;
men da dette var sket, fik jeg dog et Overblik over de

billedlige Fremstillinger, hvormed Væggen havde været ud-

smykket, men de forefandtes desværre i en temmelig defekt

Tilstand. Ved en smuk Zikzak, der endnu mindede om den

romanske Stil, var Væggen delt i to vandrette Felter, hvis

Bund var prydet med et Liliemønster. I det øverste Felt

saas nu Abraham, der vil ofre sin Søn Isak, men en Engel

svæver ned fra Skyerne og standser hans Haand.

I det nederste Felt var der malet et Billede af et mystisk

'Indhold, der hidtil kun en enkelt Gang er forefundet i

vore Kirker. Man ser et stort gult Hjul, midt i hvilket

der staar en ung kronet Kvinde i en prægtig, halv grøn, halv

hvid, lang Kjole med vide Ærmer. Hun har langt udslaget
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Haar og griber med begge Hænder om Hjulegerne som for

at sætte Hjulet i Bevægelse. Uden om Hjulet bemærkes tre

Personer, af hvilke den tilvenstre dog næsten var ganske

udvisket. Man saa kun saa meget, at Figuren har fremstillet

en ung Mand, der griber fat i Hjulet. Øverst oppe paa
Kanten af Hjulet sidder en paa Grund af Pladsen liden

Figur, som er prægtig klædt i en tvedelt grøn og gul Dragt,

med Bælte om Hofterne og Dolk, Krone paa Hovedet og

Scepter i Haanden. Tilhøjre sés en skægget Mand i rød

Kjortel og med Hoftebælte at styrte paa Hovedet ned fra

Hjulet. Et Skriftbaand nedenunder indeholdt enkelte Maju-

skelbogstaver, men var nu ulæseligt. Figurernes Dragter,

Hoftebælter, de tofarvede Klæder, Fodtøjet m. m. viste hen

til omtrent 1400.

Den gamle Kunstner har her saa godt, han har for-

maaet, villet give en Skildring af Lykkehjulet, en som

vi skulle se i andre Lande ikke usædvanlig Fremstilling.

Den Tanke, at Menneskenes Skjæbne er omskiftende

som et rullende Hjul, er jo gammel i Verden. Fortuna

og hendes Hjul var en velbekjendt Skikkelse hos Ro-

merne, og den gamle hedenske Overtro, der knyttede sig

til Hjulet, var, som vi nedenfor skulle se, ikke let at ud-

rydde. Kirken søgte i slige Tilfælde at læmpe sig efter Folket

og give, hvad den ikke kunde faa Bugt med, et kristeligt

og kirkeligt Udseende. Man henviste derfor til, at allerede

Apostlen Jacob taler om »vor Fødsels Hjul« ^). kirke-

faderen Augustinus udtalte sig om Lykken eller Skjæbnen

saaledes: »De jordiske Riger styres ganske af det gud-

dommelige Forsyn. Dersom nogen tillægger Skjæbnen det,

fordi han kalder Guds Villie og Magt Skjæbnen, da bør han

bevare Tanken men rette Ordet.« 2)

^) Jacob III, 6: ntQO^og Trjg yavtaeæa«.

^) St. Augustinus: »De civitate Dei«, Libr. V, Cap. I.

7*
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Efter denne gamle kirkelige Anvisning maa vi derfor

forstaa Billedet i Udby saaledes, at den i Midten staaende

kronede Jomfru, der sætter Lykkehjulet i Bevægelse, betyder

Forsynet. Den unge Mand tilvenstre er Mennesket, som

skal begynde sin Livsgjerning, og til hvem Lykken smiler.

Den kongelige Skikkelse øverst oppe, der troner i sin Pragt,

er Mennesket, der er naaet til Lykkens Top; men han til-

højre, der styrter hovedkulds ned for at knuses, er den, for

hvem al jordisk Lykke er forbi. Det gamle naive Kalk-

maleri indeholder saaledes i Virkeligheden en dyb philosofisk

Betragtning over Menneskelivets Usikkerhed og Verdens

Ustadighed, der var vel skikket til at holdes de Kristne

for Øje.

Som det saa ofte gaar med antikvariske Fund af et

eller andet, som hidtil ikke er forekommet, at de hurtig

følges af andre lignende af samme Art, saaledes er det og-

saa gaaet her, idet der nys er fundet endnu et Exemplar
af Lykkehjulet, der imidlertid er ringere end det første og

daarlig bevaret.

I Vinderslev Kirke ved Silkeborg foretog jeg sidste

Sommer paa Foranstaltning af Direktionen for de antik-

variske Mindesmærkers Bevaring en Undersøgelse af nogle

derværende Kalkmalerier, af hvilke det, som jeg nu skal

beskrive, var opdaget af Architekt Uldall.

Paa nordre Side af en af Langhusets Hvælvinger ser

man et stort rødt Hjul, hvis ydre Rand er udtakket ligesom

i Trappetrin. Midt i Hjulet findes ikke som i Udby nogen

Figur. Tilvenstre bestiger en rigt klædt Yngling Hjulet.

Han bærer langt Haar og er iført en broget Dragt og stri-

bede Strømper, har Sværd ved Siden og Baret med grønne

Strudsfjer paa Hovedet, og bærer brednæsede Sko. Øverst

paa Hjulet staar i oprejst Stilling en ungdommelig Skikkelse

i en hvid Kjortel, bræmmet med Hermelin. Paa Hovedet

bærer han en Guldkrone. Haaret er langt og gult, men

Ansigtet saavelsom Hænderne ere udviskede, saa man ikke
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med Sikkerhed kan afgjøre, hvorledes det hele har været, og

hvad Figuren har havt i Hænderne. Der er nogle runde

gule Pletter tilbage (Guldmønter ?) og ligeledes nogle Spor som

af Vinger (?). Tilhøjre styrter en Mand i en laset Dragt ned

fra Hjulet, til hvilket han synes at klamre sig med Hænderne.

Hans Hoved fattes nu. Dragterne og de brednæsede Sko

vise hen til første Fjerdedel af det 16de Aarhundrede. Og-
saa her i Vinderslev er det tydeligt, at den gamle Maler

har skildret Lykkehjulet.

Der er saaledes Anledning til her at omtale nogle andre

middelalderlige Fremstillinger af Lykkehjulet udenfor Dan-

mark baade i Maleri og Billedhuggerkunst.

I et Manuskript i Bibliotheket i Amiens, en Oversættelse

fra det 14de Aarhundrede af St. Augustin! Bog, »de civitate

Dei«, er Titelbladet prydet med et Miniaturmaleri af Lykke-

hjulet. Paa en Baggrund, der danner Himmel og Jord,

drejer et Hjul, som styres med udstrakte Arme af en Skikkelse,

der bærer en Hermelinskaabe over en blaa Kjortel og har

udfoldede Vinger. Tre Individer kjamre sig til Hjulet og

følge dets omdrejende Bevægelse. Den Person, som hæves

op, udmærker sig ved en rig med Hermelin kantet Klædning

og bærer et Bælte om Lænderne. Den, som falder, har

intet Bælte, hans Klædning er i Uorden og glider ned over

hans Hoved, saa at en Del af hans Legeme er blottet. En
tredie neden under Hjulet er i endnu større Knibe og søger

at holde fast paa sin Hue, som slipper fra ham. ^)

Man ser, at Ideen er den samme som i det førstnævnte

Kalkmaleri i den sjællandske Landsbykirke med den Forskjel,

at Forsynet, der drejer Hjulet ikke her i Manuskriptet er en

kronet Jomfru men en kongeligklædt Engel.

^) Jourdain et Duval: »Roues symboliques de Notre Dame
d'Amiens et de St. Etiennc de Beauvais.« Bulletin monu-

mental, 1845, Tome XI, 59—64.
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I Bibliotheket i Paris findes et Miniaturmaleri af samme

Æmne, men her drejer en Kvinde Skjæbnens Hjul ligesom

en Spinderok. Den franske Archæolog Didron fortæller, at

i Kirken i Landsbyen Sophadés i Thessalien findes paa

østre Væg et gammelt Freskomaleri, hvor to Kvinder vekselvis

drage Hjulet til sig med et Reb. Den ene er hvidklædt,

den anden sortklædt, hvorved betegnes, at Dag og Nat,

Lykke og Ulykke omskiftende hæve og styrte de stakkels

Dødelige. Nedenunder staar Koofiog, Verden
i).

En af de mere storstilede Fremstillinger af Lykkens

Hjul findes udhugget uden paa Domkirken i Amiens^).
Om Randen af en stor Vinduesrose ses en Række af 17

Personer i Relief, af hvilke de otte første ivrigt klattre

op ad Trinene paa Hjulet tilhøire, medens otte andre styrte

ned tilvenstre. illle de, der stige op, ere velklædte, have

godt Fodtøj, glatte Ansigter, rig Haarvækst. De faldende

Personer paa den nedadgaaende Side af Hjulet se ganske

anderledes ud. De gamle Ansigter, det pjuskede Haar, de

uragede Hager, uordentlige lasede Klæder og bare Fødder

lade os ikke i Tvivl om deres Elendighed. De tre nederste

ere halvt nøgne, idet Kjolen ved Faldet glider dem op om

Ørerne. Den fjerde har Sko paa, men kun for at Kunstneren

har kunnet vise os et Par slidte og revnede Sko, som

Tæerne stikke ud af. Midt over Hjulets øverste Kant

sidder den 17de Person. Han har Kronen paa Hovedet og

Handsker paa Hænderne. Et Stykke af en Stok, som han

har tilbage i venstre Haand, synes at være det nederste

af et Scepter. Ved hans høire Side sidder en Hund og

betragter ham stift. Tanken i denne Fremstilling, der gjør

en stor Virkning som et udsmykkende Led paa Domkirkens

^) Didron: » Manuel d'lconographie chrétienne grecque et latine. «

Paris 1845, S. 412.

2) Jourdain & Duval: >»Le portail St. Honoré dit de la

Vierge dorée de la cathedrale d'Araiens«, Amiens 1844.
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Søndre Fagade, synes at være laant fra Vinduesrosen paa
nordre Korsgavl i Kirken St. Etienne i Beauvais, som

stammer fra det 12te Aarliundrede og er to hundrede Aar

ældre end hin. Man bemærker derfor ogsaa fiere For-

skjelligheder imellem disse to Relieffer. Blandt Figurerne i

Beauvais er der en, som indtager Pladsen nederst ved

Hjulet i Modsætning til den, som sidder paa Toppen af det.

Han ligger fladt udstrakt som i en fuldstændig Afmagt eller

Død. Der er i Amiens ingen, der falder med Hovedet

nedad som i Beauvais, hvor kun den næstsidste modsat de

andre styrter med Fødderne nedad. Den paa Toppunktet
værende Mand i St. Etienne er bedre skildret end den til-

svarende i Amiens. Med en Haandbevægelse tilhøjre mod-

tager han dem, som komme, medens han med Scepteret

fjerner eller bortjager dem, som synke ned. Maaske har den

gamle Billedhugger i denne Skikkelse villet skildre den Hen-

synsløshed og Egoisme, der saa ofte fremtræder hos Men-

nesker, der have havt Lykken med sig. løvrigt har man
flere andre Forklaringer af denne Figur, som Nogle have

villet skulde fremstille Mairen i Beauvais, andre Kristus,

utvivlsomt Misforstaaelser^).

Over Vestportalet i Domkirken i Basel findes et cirkel-

rundt Vindue, en Rose, udarbeidet i Sandsten i smuk

romansk Stil. Tremmerne forme sig som smaa Søiler, der

danne Egerne i Hjulet. Uden om dette ses en Zikzak og

ni menneskelige Skikkelser, der stige op og ned efter som

Lykkens Hjul fører dem. Øverst sidder paa en lille Konsol

en kronet Skikkelse, der er naaet til Lykkens Tinde
^).

Forinden vi kaste et Blik paa et interessant Exempel

paa et Maleri med Lykkehjulet i de nordiske Lande, maa
vi endnu dvæle ved en mærkelig Oplysning fra Frankrig.

»Manuel d'Iconographie« &c. Side 411.

^) Heinrich Otte: »Archåologisches Wdrterbuch« , Leipzig
1857, Side 46.
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Det synes nemlig, at det i Middelalderen ikke har været

ualmindeligt, at der i dette Lands Kirker har været op-

hængt virkelige Hjul, til hvilke der knyttede sig en

gammel Overtro, som havde sin Oprindelse i en Tid, der

ligger forud for den kristne. Fordum fandtes der saaledes

i flere Kirker i Nedre-Bretagne Hjul, forsynede med smaa

Klokker, ophængte under Hvælvingen eller paa en høi Pille.

Pilegrimene drejede da Hjulet rundt med et Reb og maatte

hver Gang erlægge et lille Offer til »Hjulets Helgen«. Man

raadspurgte Hjulet som et Orakel paa den Maade, at man

anbragte et Mærke derpaa, og det kom da an paa, om

Mærket befandt sig mer eller mindre nær ved Toppen af

Hjulet, naar dette standsede. Der har været slige Hjul

mange andre Steder i Frankrig, men de ere i nyere Tider

blevne udryddede paa Biskoppernes Befaling^). At de ikke

vare sjældne i Middelalderen, ses deraf, at en Forfatter fra

det 12te Aarhundrede, Abbed Baldericus i Fécamp, fortæller

om et mærkeligt Hjul i Kirken, hvilket ved en egen Meka-

nisme bestandig drejede sig rundt
^).

Ogsaa i Sverige forekomme Afbildninger af Lykkehjulet.

Rigsantikvar Hildebrand^) har saaledes givet en Meddelelse

om et særdeles interessant Kalkmaleri med dette JEmne,

som findes paa Hvælvingen iHerkebergaKirke i Upland.

Paa Hjulet stiger tilvenstre en ung rigt klædt Mand op, og

ved Siden af ham læses: KøCinobo, »jeg skal regjere«.

Øverst oppe paa Hjulet sidder en endnu elegantere klædt

Mand med broderet og pelsbræmmet Kjortel, langt Haar og

sort Fløils Baret samt med hosføjet Indskrift, Hegno, »jeg

regjerer«, men tilhøjre styrter en fattig klædt Mand hovedkulds

*) »Revue archéologique«, 1884, p. 143— 44.

2) »Scriptores rerum GalHcarum et Francicarum« , Tome XIV,
p. 227.

^) Kgl. Vitterhets Hist. och Antiqvitets Akad. Månadsblad,
1879, S. 3.
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ned, og der læses: Kegnaut, »jeg har regjeret«, mit Rige

er forbi. Hos den første, der begynder Livet med Glæde

og Held, staar en Musikant med Narrehætte og slaar paa

en Haandtromme og blæser paa en Fløite; men ved Siden

af den sidste Mand staar Døden med en Spade, beredt til

at grave hans Grav. Billedet er malet i Slutningen af

Middelalderen, og Hildebrand anser det for sikkert, at det

hidrører fra den gamle »Mester Albert«, af hvem man kjender

flere Værker i Sverige.

Dr. Henry Petersen har velvillig oplyst mig om, at

der under Restaurationen af St. Knuds Kirke i Odense paa
den 2den Chorhvælving fandtes et lignende, nu forsvundet,

Billede af Lykkehjulet fra Slutn. af det 15de Aarhundrede.

Ogsaa her saas omkring Hjulet tre Personer med Indskriften:

regnttbo, rrgno, rrpaci.
Der gives mangfoldige Exempler paa »Lykkehjulets«

Forekomst, men man vil allerede af det her anførte se, at

denne Allegori i Middelalderen har været anvendt over hele

Kristenheden. Det var bestandig i den samme Kreds af

Forestillinger og i de samme Typer, man dengang be-

vægede sig; thi alt kirkeligt Maleri var fastsat efter visse

bestemte Regler i Malerbøger og Fortegninger, og Kieresiet

tillod ikke større Afvigelser herfra.

Men Kunsten er en fri Fugl, der ikke i Længden lader

sig spærre i Bur. Kunstnerens Individualitet vil altid vide

at gjøre sig gjældende ved en selvstændig Opfattelse og ved

originale Tilsætninger til det gamle Thema, som hos Mester

Albert, der maler den lystige Spillemand hos den Lykkelige

og den fæle Benrad med Spaden hos den, for hvem alt er

tabt her i Verden. Det er den uforlignelig barnlige Naivetet,

som tiltaler os i alle disse gamle Billeder fra en Tidsalder,

der i saa meget var grundforskjellig fra den, hvori vi leve.

J. Kornerup.
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Danske daterede Gravstene fra Tiden indtil Aar 1400.

I den ældre Middelalder hørte det til Undtagelserne,

at man paa Gravstenen indhuggede den Afdødes Navn eller

angav den Stilling, han havde beklædt i Samfundet, og

endnu sjeldnere fandt man det fornødent at tilføje Døds-

aaret. Denne sidste Omstændighed lægger os ofte store

Hindringer i Vejen ved Bestemmelsen af et Monuments om-

trentlige Alder, idet vi da saa godt som udelukkende ere

henviste til dets stilistiske Ejendommeligheder eller til Karak-

teren i de muligt forekommende Bogstavformer, Støtte-

punkter, der dog af flere Grunde kun tilnærmelsesvis sætte

os i Stand til at angive Tiden indenfor de to store Stil-

perioder
— den romanske og den gothiske

—
,

hvori et

givet Monument er blevet forarbejdet. Fra hele det 12te

Aarhundrede kjende vi hidtil ikke en eneste dateret Grav-

sten*), skjøndt der ikke kan være Tvivl om, at mange af

vore Monumenter skrive sig allerede fra denne Periode, fra

det 13de Aarhundrede er Antallet endnu kun 3, og fra det

14de Aarhundrede, i hvilket Dateringen fandt me^re almindelig

Anvendelse, eje vi saavidt vides ialt 22^). Disse Grav-

stene, hvor af de sex kun ere bevarede i ufuldstændige

Brudstykker, i de fleste Tilfælde have lidt betydeligt

ved Slid, og alle ere fjernede fra deres oprindelige Leje,

fortjene imidlertid i en ganske særlig Grad vor Opmærk-

somhed, idet vi i dem have ikke blot de ældste, fuldt

paalidelige Exempler paa mange af de forskjelligartede Frem-

stillinger, som gjennem lange Tider og i rigere Udvikling

*) Fra dette Tidsafsnit hidrører som bekjendt den lille , med

Aarstal forsynede Mindetavle i Roskilde Domkirke over Kong
Niels' Raad, Helge (f 1128).

2) I dette Tal er ikke Messingpladen over Kong Erik Menveds

og Ingeborgs Grav i Ringsted Kirke medregnet.
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fandt Anvendelse paa vore Monumenter af den omhandlede

Art, men tillio;e paa de epigrafiske Forhold i Løbet af to

Aarhundreder. — Flere af disse Ligstene har Arkivtegneren

Søren Abildgaard afbildet i forrige Aarhundredes anden

HalvdeP); men ved Gjengivelsen af Indskrifterne ere større

Fejl indløbne for ham, ja i et enkelt Tilfælde har han ved

sin Tydning endogsaa gjort et Monument et Hundredaar

ældre end det faktisk er. Det skal dog her udtrykkelig

bemærkes, at Abildgaards Læsninger af Indskrifter i Al-

mindelighed ere paalidelige og fornemmelig kun røbe Mangler

paa saadanne Steder, hvor Slidet af Fodtrin eller Vejr-

ligets Paavirkning allerede i hans Tid maa have utydelig-

gjort Bogstaverne.

Til nedenstaaende, kronologisk ordnede og bogstavret

gjengivne Række af Indskrifter paa vore — indenfor Landets

nuværende Grændser — hidtil kjendte og bevarede Grav-

stene med Aarstal fra det omhandlede Tidsafsnit, knytte

vi tillige en kort Beskrivelse af det enkelte Monuments

Form og Udsmykning Gravskrifterne, hvis Bogstavformer

vi have gjengivet saa nær som Forholdene tillode, ere med

et Par Undtagelser anbragte langs Overfladens fire Sider,

og Læsningen begynder som oftest i det øverste Hjørne til-

venstre. Kun den ældste af Stenene er af Kamp, medens

man til alle de øvrige har anvendt Kalksten.

Hvad angaar Formen — rektangulær eller trapezdannet
—

da benytte vi i de fleste Tilfælde kun den sidstnævnte Be-

tegnelse, hvor Længdesiderne løbe saa stærkt sammen mod

Fodenden, at Trapezet med Bestemthed fremtræder ved den

umiddelbare Beskuelse. Endnu skulle vi til Forstaaelse af

det Efterfølgende kun bemærke, at naar vi sondre mellem

Fladerelief og Grundrelief, da forstaa vi ved det første et

Relief, som hæver sig frit ud fra hele den øvrige Flade,

ved det sidste, at Skulpturarbejdet fremtræder som saadant

^) Tegningerne findes i det oldn. Museums antikv. topogr. Arkiv.
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i Forhold til en dybere liggende Grund saaledes, at dets

højeste Punkt ligger i samme Plan som Monumentets Over-

flade. —

Fig 1.

MP

1217.

1.

Atto, Kannik.

Vestervig Klosterkirke (Refs Herred, Thisted Amt).

^ PSV
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SET : in : hOC : TVMVLO : hVMILIS : CS
|

NONIC? : ST
|

TO i

anno : m : CaRniTIOlS : Dni : OI : CC :
|

XVII.

Trapezformet Sten (Fig. 1); Længde 1 Al. 21 V'éT. Over-

siden er smykket med en i Fladerelief udarbejdet Korsstav,
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som forneden ender i en bøjledannet, ornamenteret Fod.

Over Korsets Tværarme Alpha og Omega ^).

2.

Conradus Frans med Hustru og Børn.

1290. Tim Kirke (Hind Herred, Ringkjøbing Amt).

'i' hIG : WCeUT : CORRaDVS :
|

FRHRS : CeCILm : UXO[R] : eiDS :

mCOBVS : FILIDS
|

. . . [e]T : FILI[fl[] : eiDS :
|

CRORTDI : k. D. AR.

CC. XC Te : IRTeRDICTO.

Rektangulær Sten
;
det nederste Hjørne tilhøjre afslaaet.

Længde 3 Al. I2V2 T.

Paa Monumentet findes tydelige Spor af, at det efter

Længden har været delt i to lige brede Felter, der have

haft en bueformet Afslutning foroven og formentlig dannet

Rammer for to, med indhugne Linier udførte Figurer'^).

Hvorvidt der efter Aarstallets Tiere har fulgt Enere (højst

to) lader sig ikke afgjøre med fuldkommen Sikkerhed, men

Sandsynligheden maa siges nærmest at tale derimod^).
—

^) Da jeg
—

nu^ for over en halv Snes Aar siden — første

Gang læste denne Gravskrift, var jeg ikke i Stand til at

tyde et Par af de næsten helt udslidte og tildels afstødte

Bogstaver i Begyndelsesordet. En senere foretagen Under-

søgelse har imidlertid med Bestemthed overtydet mig om, at

dette bør læses pavset, ikke, som af mig tidligere formodet,

pallet.

^) En ganske lignende Udførelse og Anordning finde vi paa den

interessante, over en Hr. Herlog tilligemed flere af hans

Slægt i Varpelev Kirke (Stevns Herred) lagte Gravsten, der

maa tilhøre Begyndelsen af det 14de Aarhundrede.

^) Abildgaard , der paa en af ham i 1772 udført Tegning af

Stenen urigtig har angivet Aarstallet til 1211 — en Fejl,

som forøvrigt bliver let forstaaelig, naar man ser, hvorledes

den paagjældende Del af Indskriften er slidt — gjætter paa,
at Gravskriftens manglende Del ifølge de tilbagestaaende Rester

(de fleste af Bogstavernes nedei ste Parti) bør suppleres: nhnjus

(scanni) durarn* T6. I det sidste af disse Ord kunne de tilbage-
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I et i Roskilde i Aaret 1285 udfærdiget Brev, der om-

handler Overdragelsen af noget Jordegods til Ebelholt Kloster,

træffe vi som Vidne en Conradus Franz, Borger i Ros-

kilde i), og det er vel paa Grund af det usædvanlige Navn

næppe en for dristig Gisning, i ham at se den samme Mand,
over hvem vor Gravsten er lagt.

3.

Katharina, Herbert Somers Hustru.

1291. Ribe Domkirke.

•i- hlC : laCeT :
|

. . . . VXOR : T : SOflR[e]R : QVe
|

:

: mm : Dm : [m] I

CG : XC : [PR] .... 0[R]aTe : PRO : 621.

Rektangulær Sten; Længde 3 Al. 7^/4 T. 2).

4.

Johannes Krag, Biskop i Roskilde fra 1290—1300.

1300. Sorø Kirke.

Pie : orteoRO
|

Rie : drs : JoRes ; krhk : qdopdjicr : eps : roskil-

DeHSIS *
I

hDG ! QVO i
Q i TRHnSLHODS \ hllS i eSO i GRJI6IBDS \

TVORDLHODS *
|

OBIIT i
|

HRHO i Dll i 0\. CCC i YiOmS i SVGDSOI.

Svagt trapezformet Sten (Fig. 2); Længde 3 Al. 5^/4 T.

Bredde f. o. 1 Al. I8V2 T., f. n. 1 Al. iVh T. Paa Stenen

er den Afdøde fremstillet med indhugne Linier i fuld bi-

skoppelig Dragt indenfor en Ramme med trekløverformet

Afslutning, hvori Indskriftens sidste Del er anbragt. Den

staaende Spor til Nød passe, medens der til det første, selv

i den forkortede Form hUI' ikke kan blive Plads. Lacunen

synes i alt at have indeholdt otte Tegn.

1) Script. Rer. Dan. VI, 165.

^) De i Parenthes satte Partier af Indskriften ere supplerede efter

en af S. Abildgaard i 1774 udført Tegning af Stenen. Over

Herbert Soraer, Borger i Ribe, og hans ovennævnte første

Hustru se: J. Kinch. Ribe Bys Hist. og Beskr. S. 120 og 637.
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højre Haand opløfter han til Velsignelse, med den venstre

omfatter han Krumstaven^).

5.

Præsten Eskilds to Døtre.

1304. Aarby Kirke (Arts Herred, Holbæk Amt).

•i- hfiC : [R (eller K) 3] [C] : R6C0ORIS : FILI
|

3! : CeORPLI :
|

ePKlLLI : SPO • d : OR : OGO : llll :
\

: mmmS '

|

'

[T]
• 6U«0R6.

Trapezformet Sten; Længde 2 Al. 9^/4 T. Majusklerne

ere i et enkelte Tilfælde sammentrukne 2). Foroven paa

Stenens Midtflade er indhugget et lille Kors. Navnet Gunore

og det foran dette staaende, saa godt som ganske udslidte

Ord (et?) ere anbragte under (indenfor) den tredie Linie

paa Strækningen fra « i »anou og indtil de tre Prikker

mellem Aarstallets 0\ og første C De tvende Ord ere

utvivlsomt af en lidt yngre Datum end den øvrige Indskrift

og skyldes formentlig den Omstændighed, at man har ned-

lagt nok et Lig under Gravstenen. — St. Agnes' Dag er

den 21 Januar.

6.

Nicolaus Manthorp, Adelsmand.

1305. Skibby Kirke (Horns Herred, Frederiksborg Amt).

-i- [hI]G : ie[Ce]T : HIG
|

0L3DS : DICTVS : (DHinhORP : QVI : . HD
|

HO :

Dni : m [CCC I

V : H] T : hTH . 61? : 10 : X (pe : v) HLeST : m').

^) Den ældste til vor Tid bevarede Gravsten , paa hvilken en

Dansk Biskop er bleven udhugget i fuld Figur, er den,

som er lagt over den slesvigske Biskop Herman (-[-
mellem

1145 og 48) i Krypten under Lunds Domkirke.

^) Dels sammendragne , dels inden i hinanden anbragte Maju-
skler finde vi allerede paa Helges Mindesten.

^) De i Parenthes satte Majuskler ere supplerede efter en af
•

S. Abildgaard i 1759 udført Tegning af Stenen.
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Trapezformet, sønderslaaet og tildels defekt Sten;

Længde 3 Al. 9V2 T. Majusklerne i et enkelt Tilfælde sam-

mentrukne. Paa Stenen ses Uld sax Vaabnet udført med

indhugne Linier; over dette et Kors^).

7.

Johannes Askersøn, Biskop i Aarhus fra 1288—1306.

1306. Aarhus Domkirke.

4- hIG : IMGT : 10
|

hOUES : mm : SVR : QVOUdlOR : EPISOOPDS :

aRVSIEn
I

SIS : QVI : OBIIT : IR
|

RO : DOORini : O) GGO : SGXTO : KSLGD-

DIS : SPR
I

ILIS :.

Svagt trapezformet Sten; Længde 3 Al. 17V2 T., Bredde

f. o. 1 Al. 21 T., f. n. 1 Al. 17^ 4 T. Stenen, der ligger som

Dækplade paa Alterbordet, har i de fire Hjørner indenfor

Indskriftslinierne et lille fordybet Kors. Paa Midtfladen ses

en indridset Kvadrat med en Sidebredde paa 12 T. , som

tyder hen paa, at man har haft til Hensigt at anbringe et

Relikviegjemme i Stenen, da den toges til sit nuværende

Brug, en Plan, der mulig er bleven opgivet paa Grund af

dens utilstrækkelige Tykkelse. Monumentet maa antages

at have indtaget sin nuværende Plads i det seneste fra

den Tid, da Domkirken under Biskop Jens Iversen Lange

(1449
—

82) fik sin nuværende Altertavle.

^) Danmarks ældste hidtil kjendte Gravsten, hvorpaa der er

indhugget et adeligt Skjold findes indmuret udvendig i Hillersley

Kirkes Taarn (Hillerslev Herred, Thisted Amt). Foruden en

tildels stærkt forvittret Runeindskrift har den i Majuskler
Navnene Thorchil og Mergret (P. G. Thorsen: Jyllands Rune-

mindesmærker N. 85 og Magn. Petersens Tegning fra den

antikvariske Undersøgelsesrejse i Hillerslev H. 1875). Monu-
mentet , hvis Alder synes at maatte sættes til ca. 1250, har

i Vaabnet to over hinanden stillede Roser.

Aarb. f. nord Oldk. og Hist. 1887. 8
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8.

Hermaims.

Næstved, St. Peders Kirke.

IhO : DPI : O)
I

GOC [m]ni I

: hf RfBHm
|

L
|.

Trapezformet, sønderbrudt Sten; Længde 2 Al. 18*^2 T.

Majusklerne tildels sammentrukne.

9.

Jacobus, Præst.

1307. Udby Kirke (Arts Herred, Holbæk Amt).

hIG : ISCeT : 12rG0B[DS : SSCeR-]

DOS : CDIDS : ^[NlflRa: : RGQVieSGSO :

aNNO : DFI : flRGGGmi].')

Trapezformet Sten; Længde ca. 2 Al. 16 T. Under Ind-

skriften var indhugget et lille Kors. Af Monumentet, der

endnu i 1859 var fuldstændig helt (tegnet af J. Kornerup),

fandtes i 1881 kun et Brudstykke, der laa som Flise uden-

for Vaabenhusdøren.

10.

Margarette, Hemming Pedersøns Datter.

1311. Sengeløse Kirke (Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt).

^ hiG : iaGe[T : cnan
|

csReia ; virgjo ; filis i Dm : hEmi ;

I T

peTRi ; Q !

: snno : d^
|

»gcg xi : [e] : peiR : e : pavLi.

Trapezformet, kun i ufuldstændige Brudstykker for-

haandenværende Sten; Længde 3 Al. BVs T. Paa Monu-

mentet, som endnu i 1863 var bevaret om end i sønderbrudt

Tilstand (tegnet af J. Kornerup), saas en med indhugne

Linjer udført kvindelig Figur med Krone og Liljescepter

^) De i Parenthes satte Partier af Indskriften ere supplerede
efter en af S. Abildgaard i 1759 udført Tegning af Stenen.
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(Jomfru Marie ?), der var anbragt indenfor et med en taarn-

smykket Gavl afsluttet Felt. Disse Billedarbejder ere nu

saa godt som fuldstændig udslidte
i).

11.

Ubekjendt.

1311. Snoldelcv Kirke (Thune Herred, Kjøbenhavns Amt).

I I

nO : DNl
I

flft : CCC : XI : 61
|

6 : B
|.

Af denne Gravsten, der har haft Trapezformen, er nu

kun det nederste Parti bevaret. En paa Undersiden huggen
llulstav viser, at Monumentet har dækket som et frem-

springende Laag over en muret Grav. Brudstykket ligger

som Flise i Kirkegaardsmurens vestre Laage^).

12.

Mikael, Præst.

1330. Esbønderup Kirke (Holbo Herred, Frederiksborg Amt).

-b hic ! m
I

Gfic : Diis ; (PiKfieL : Qon ; hvp : eccH ;

|

sqceRDos
|

;

Qi : i nmo : m : n\ ; ccc : xxx : vii : id' : oc
|

tobris.

Trapezformet Sten; Længde 2 Al. 10 T. Flere af Bog-
staverne have meget ejendommelige Former, men de ere des

værre nu tildels i høj Grad slidte, enkelte endogsaa fuld-

stændig tilintetg,jorte.

*) Om Hemming Pederson se Aarb. f. nord. Oldk. og Hist.

1883, S. 29.

^) I Snoldelev Kirkes Vaabenhus ligger et større Brudstykke
af en Gravsten fra omtrent samme Tid som det oven-

for omtalte , men af Størrelsesforholdene fremgaar det med

Bestemthed, at det ikke har hørt til det Fragment, hvis Ind-

skrift vi have gjengivet. Af Indskriften paa Stenen i VaaLen-

huset kan man nu kun skimte : (Hic. iac) ei Cristi
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13.

Mechtild, Arnolds Hustru.

1334. Slagelse, St. Peders Kirke.

mO : Dm : Ol.CCC • XXX
I

IIII
• I • Die • ORIGhHheLIS • • CneOhGILD

vxoR • HRHOL
I

DI •

hH[nneo)en] ...
| |.

Rektangulær Sten; Længde 2 Al. 19 T. Majusklerne

tildels sammentrukne. Paa Stenens Midtflade er indhugget

et Bomærke. Navnet Ilanneman kunne vi paavise blandt

Liibecks Borgere i Tiden ved Aar 1350^).

14.

Nicolaus Henrici.

1339. Godsted Kirke (Musse Herred, Maribo Amt).

mm Dni
|

åioacxxxix • iddich • ø • nicoL
|

hds • fili^
|

diTi
• hiRici •

mums • De • HCKeR :

Rektangulær, sønderbrudt Sten; Længde 1 Al. 19^'4 T.,

Bredde 20^/2 T. Monumentet, som sikkert er lagt over et

Barn, har paa Midten et Vaaben med et omvendt stillet Anker,

der utvivlsomt refererer sig til Navnet. En adelig Familie,

der fører samme Yaaben, bærer Slægtnavnet Næb. Saavel

Vaabnet som Indskriftens delvis sammentrukne Bogstaver

ere udførte i Grundrelief.

15.

Albertus Skytte.

1347. Slagelse, St. Peders Kirke.

•i- RLBeRODS
I

SKYCGH ') OBIIO mWO DO Ol
|

OCC : XL :
|

VII : Die

fnvcmois mHRie.

Trapezformet, sønderbrudt Sten; Længde ca. 2A1. 14T.

Majusklerne tildels sammentrukne. Paa Stenen ses et Vaaben,

^) Codex Diplomaticus Lubecensis 3, 189.

^) fl maaske udslidt Æ.
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hvori en Skraabjælke belagt med tre Lilier, uden om hvilket

følgende Indskrift nu kun delvis kan læses:

•i- hinRKi' • VDtiK : : m([«0 : D : m : OGG] VIII :

Denne Indskrift saavel som Blomsterne i Skraabjælken

ere udførte i meget fladt Grundrelief i).

16.

Ubekjendt.
1349. Rø Kirke (Bornholm).

flnb : DW : 01 : CGO : XL : IX : HIS : IR : PflOe :

ReQviesaHO.

Rektangulær Sten ; Længde 3 Al. 2IV2 T. Foroven paa

Midtfladen et Bomærke; i Hjørnerne et firbladet Ornament.

Stenen er formentlig lagt over en Geistlig 2).

^) Randind skriften om Skjoldet er suppleret efter en af Abildgaard
i 1756 udført Tegning. Hvorvidt den efter ham optagne Del

er fuldt paahdelig, synes noget tvivlsomt, idet han nemlig

urigtig har læst Aarstallets endnu bevarede Enere som VII i

Stedet for VIII. Fra Aaret 1381 have vi et af en Henni-

kinus Alberti, »viUanus Slaulosiensis •
, udstedt Gjældsbrev,

som han har forseglet med et Vaaben , der er delt med en

Skraabjælke, belagt med tre Lilier. At vi i denne Mand
have en Søn af Albertus Skytte, kan næppe betvivles. En
anden Bymand i Slagelse, Benichinus Fløgelreme, forsegler i

Aaret 1399 med et Vaaben, som paa en Skraabjælke viser

tre Dobbeltlilier (Geheimeark. topogr. Saml. paa Pergament
N. 15, 16 og 17). Jeg skylder Hr. Assistent A. Thiset Tak
for at have henledet min Opmærksomhed paa de nævnte

Documenter.

^) Da jeg første Gang saa Stenen (1882) , laa den paa Kirke-

gaarden umiddelbart foran Vaabenhusets Dør og var brudt

i to Stykker, som dog nøje passede til hinanden. Foruden

den ovenstaaende Del af Indskriften var man vel i Stand til

at læse enkelte Bogstaver , men ingen , der med Sikkerhed

lode sig samle til Ord. Samme Aars Efteraar blev Stenen

optaget, for at henstilles i Vaabenhuset, men ved Flytningen
viste dens Materiale sig at være saa skrøbeligt, at den des-

værre brødes i flere, tildels flisede Stykker. Største Parten

af disse fandt jeg i 1883 henlagte i Vaabenhuset.
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17.

Nicolaus Petri, Præst.

1360. Roskilde Domkirke.

hi(i : moec i mci
|

holhus : peoRi ; s^aeRDos : q
l

ui i oBiio •.

HH
I

no i DO : ih : G(j(i : LX. xx
].

Rektangulær Sten; Længde 2 AI. I8V4T. De to sidste

Tiere maa opfattes som en paabegyndt men ufuldført Døds-

dato. Afbildet i »Gravstenene i Roskilde Kjøbstad« paa
Tavle 3.

18.

Henriens Greser, Præst.

1370. Østerlars Kirke (Bornholm).

HUnO : Dm : (U : OGG :
|

LXX : IH : UIGILW : SOI : inaRCII : *
|

eWflGGLISe

:
I

DlTs : hiRIGDS : GReSGR : OR'
|

P : 60.

Rektangulær Sten; Længde 3 Al. 4^/4 T. Majusklerne

tildels sammentrukne. Paa Stenen har den Afdøde været

fremstillet i fuld Figur, men af denne, der var udført med

indhugne Linier og for ca. 50 Aar siden delvis lod sig

skimte, er nu intet Spor tilbage. Den højre Haand havde

han opløftet til Velsignelse og med den venstre omfattede

han Kalken. Monumentet synes ifølge et paa det anbragt

Bomærke paany at være blevet benyttet som Gravsten i

senere Tider
i).

^) I Thurahs Beskrivelse af Bornholm (1756) ikke blot omtales

Stenen (S. 57), men gjengives tillige i en Afbildning, hvor

Figuren er fremstillet som havde den været udført i meget

kraftigt Relief. Med Hensyn til Inscriptionen udtaler For-

fatteren: »Skriften, der findes omkring Stenen, overlader jeg-

Andre at oversætte, men Aars-Tallet derpaa ses tydelig at

være 1373«. Allerede paa denne Afbildning findes det oven-

omtalte Bomærke. Efter R, der slutter Navnet Greser, ses

paa Thurahs Afbildning et Tegn , som maaske er en For-

kortelse for us.
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19.

Benedictiis, Præst.

1375. Breiningc Kirke (Taasinge).

[i' hl((: mmh : BeHeDIGCVS
I

. . . H(i : ReOOOR : (itiOG : BReGHinG .T:

ChOSL^IlDm :
I
QVI : OBIIO : «nHO :

|

DFI :
]

JR : OOC : L. XX : V : T :

[Die : KwnvGhi : ReQesdflri : mm].

Trapeztbrmet Sten
; Længde ca. 2 Al. 18 T. PaaMidt-

fladen var indhugget en til Velsignelse udstrakt Haand,

over den Oblaten og under den Kalken^).

20.

Henning Molteke, Ridder, hans Hustru og Fikke Moltekes

Hustru.

ca. 1380. Kjeldby Kirke (Møen).

nno bni mccrypt in bie
| francifci ø bnø l)ein(^us molteke miles (et) ItJ i

|

bie ttnucittcoiø marie ø bnn
| elfebe »jror fua (et) yluii ø bna criftina Bjror

bni fifconr |

moltfkt.

Rektangulær Sten; Længde 4 Al. 6^4 T. Indskriften

udført med de ældste, brede Minuskier. Paa dette, saa-

vel i personalhistorisk som i kulturhistorisk Henseende saa

værdifulde Monument se vi de tre Afdøde fremstillede i

fuld Figur, alle med til Bøn sammenlagte Hænder. Ved

Dragterne ville vi særlig fremhæve Hoftebæltet paa Henning

^) De indklamrede Dele af Indskriften ere givne efter en af

S. Abildgaard i 1761 udført Afbildning. Da jeg i 1876 under-

søgte Breininge Kirke for Direktionen for de nationale Mindes-

mærkers Bevaring fandtes Monumentet brudt i tre Stykker,
der vare benyttede til Trappesten foran Døren, som fører fra

Vaabenhuset ind til selve Kirken. Paa det ene Stykke var

man i Stand til at læse Aarstallet, paa de to andre Stykker
saas Rester af Haanden, Kalken og Oblaten.
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Moltekes Figur samt Linet, der dækker Fru Kristines Hoved ^).

Fru Elsebeth er iført Enkedragt. Over hans Hoved ses en

Hjæhn med Paafuglefjer; over Fru Kristines, Molteke Vaabnet

med de tre Urfugle. I Hjørnerne Evangelistmau'kerne i

cirkelrunde Rammer. Figurernes ydre Omrids samt Vaaben

og Indskrift ere udførte i ca. 1 Linje højt Grundrelief,

medens man til Liniamenter, Foldekast o. s. v. fornemmelig har

anvendt indhugne Linier^). Bunden har overalt været belagt

med en asfaltagtig Masse.

2L

Jacob Skave, Adelsmand, og Hustru.

1381. Ringsted Kirke.

flnno • bnt • m •

cct
\

Ijrjrp
"

fculpt^
•

cft
•

lapis
•

iftt
•

fb'
•

quo
•

rcqcfcftt
•

•

I
^ocob^

•

ionfjone bcs
| fcauc

•

(et)
•

licrftina
• vxor • tim • oratc •

pro

eta').

Rektangulær Sten(Fig. 3); Længde 3 Al. 15V4 T. Paa

Midtfladen ses S k a v e Vaabnet
;

i Hjørnerne Rosetter. Vaabnet

er udført dels med Konturlinier, dels i Grundrelief.

^) Et ganske tilsvarende Hovedlin finde vi paa Gravstatuen af Dron-

ning Euphemia (-j- 1330) i Sorø Kirke, paa det malede Billede af

Dronning Helvig i St. Peders Kirke i Næstved samt paa et

lille af Kridtsten udskaaret Hoved, der er anbragt som Ribbe-

bærer i den søndre Korsfløj ved St. Peders Kirke i Slagelse.

^) Monumentet er aftegnet af S. Abildgaard i 1758. — Fikke

Molteke, Rigsraad, Befalingsmand paa Møen, der sikkert er

den , som har ladet Gravstenen hugge, var Lehnsmand paa
Øen endnu i 1876 (H. H. Langhorn: Hist. Efterretninger
ora de danske Molteker, S. 7—9). Denne Forfatter sætter

urigtig Fru Elsebeths Dødsaar til 1346.

^) Forkortelsen ø {obiil)
i tredie Linje giver, som det vil ses,

ingen Mening paa dette Sted, hvor man efter Sammenhængen
raaatte vente et ii, o : dominus.



Fig. 3.
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22.

Oluf Biørnsøn, Ridder, med Hustru og Søn.

1381. Herlufsholm Kirke.

ttno : bot : m : ccc : Ixx
|

xi : l)tc : tacet : hm : olaus : bi)ornøcn |

miles :

et : bn[tt] : [l)t)l]ltt |
uyor : [etue] : et : køuicljin'^ : ftU^. ei^ : de : eoi-^ : in.

Rektangulær Sten
; Længde 3 Al. 8 T. Paa Midtfladen

ses sparsomme Rester af Oluf Bjørnsøns Vaaben, der i

Skjoldet havde en Bjørnelab og paa Hjælmen et Narvalhorn.

I Hjørnerne firbladede Ornamenter. Indskriftens Slutning

pace reqniescant, synes aldrig at være bleven tilføjet^).

23.

Matheus Avesøii Taa, Væbner.

1387. Soro Kirke.

[il

Hno • bn • m
I

CCC
•

Ijrypjii
•

craftina
•

bie
•

fti
•

olaui
•

rej\f |

o •

matlje'? |

auefp
•

bictu6
• taa •

[cui''
• aia •

] |.

Rektangulær Sten; Længde 2 Al. 22V4 T. Paa Midt-

fladen ses Taa Vaabnet, der saavel i Skjoldet som paa

Hjælmen har to Vesselhorn; i Hjørnerne Spor af Evangelist-

mærkerne i cirkelrunde Rammer. En langs Monumentets

Underside huggen Hulstav godtgjør, at det har ligget som

Laag paa en muret Grav, hvis Sider have løftet sig over

det omgivne Terræn. Stenen siges at være kommen fra

Bjernede 2).

*) Den i Parenthes satte Del af Oluf Biørnsøns Hustrus Navn
er suppleret efter Script. Rer. Dan. IV, 294.

2) Som Vidne paa et af Hr. Thuro Knutsson, Ridder, i 1382

udstedt Skjøde. ved hvilket han overdrager Hr. Hartvig

Bryske til Kragerup sin Hovedgaard Hørby, træffe vi Hr.

Matheus Taa, Væbner, der skriver sig til Tjørnelunde (Ge-
heimeark. Topogr. Saml. paa Perg. Tudse Herred N. 91).

Gaarden maa formentlig have ligget i Finderup Sogn (Løve
Herred, Holbæk Amt), hvor en Landsby endnu bærer Navnet

Tjørnelunde.
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24.

Nicolaus Thorstensøii, Ridder.

1395. Børglum Kirke (Børglum Herred, Hjørring Amt).

[Hnno : bomtni : m
|

ccc : pet) : obiit : b] ns : ntcolttU6 : tljorftenfone |

Ct«nnUU6 : miUa
|

(Langs denne Side har der aldrig været Indskrift).

Rektangulær Sten ; oprindelig Længde ca. 3 Al. 14^/2 T.

Monumentet, hvoraf nu kun den større nedre Del synes at

være bevaret, har paa Midtfladen et Vaaben, der i Skjoldet

fører en Leopard og paa Hjælmen Vesselhorn med Paa-

fuglefjedre^).

Foruden de her omtalte Monumenter maa vi endnu

nævne to, af hvilke det ene utvivlsomt bør henføres til det

14de Aarhundrede, det andet aldeles sikkert ikke. Den

første af disse Gravstene ligger paa Beistrup^) Kirkegaard

(Øster-Han Herred, Hjørring Amt). Det er en meget an-

selig, rektangulær Sten, der ikke blot har haft Indskrift

langs de fire Sider, men tillige inden i en paa Midtfladens

øverste Del indhugget Cirkelring. Abildgaard, der i 1766

har aftegnet Stenen, udtaler i en Notits, at »den er meget

forslidt«), men gjengiver dog af Randindskriften følgende:

X anno : Dm : or GCG : s X
|

XIX : seCu .... pROX .... OR
I

Drø. eLlzaBei. De
| |

, og af Indskriften i Cirkelringen :

lOhZCnnee etuebtChy Som det vil ses, har Ind-

skriften frembudt den Ejendommelighed at være udført med

en Blanding af Majuskler og Minuskier ^), og Stenen synes

^) I 1766 aftegnede Abildgaard Stenen, som den Gang fandtes

i to Stykker, hvoraf det ene — det endnu bevarede — laa

i Midtskibets vestre Del, det andet i det nordre Sideskib

omtrent ved Døbefonten.

^) o : Biskopstorp.

^) Det kan her bemærkes, at Indskrifter, udførte ene med

lukkede Majuskler, træffe vi paa en sjællandsk Gravsten i

1402, paa en skaansk endnu i 1410.
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altsaa der efter at maatte sættes til Tiden henimod 1380.

Efter Hundredernes sidste G har Abildgaard et ejendomme-

ligt, utvivlsomt misforstaaet Tegn, der — om det tør op-

fattes som et L — vil give Aarstallet 1379. En foretagen

Læsning af dette som 1319 (se Abildgaards Tegning) er

absolut urigtig. Da jeg i 1878 undersøgte Stenen var der

kun uklare Rester tilbage af Aarstallet, og af den øvrige

Indskrift lod sig kun skimte: Elizabet de [Bi].
—

Sluttelig skal jeg endnu kun henlede Opmærksomheden

paa en af de i Herlufsholm Kirke bevarede Gravstene, som

man hidtil med Urette har henført til det 14de Aarhundrede.

Stenen, hvis Indskrift for en stor Del er fuldstændig ud-

slidt, foreligger i en af S. Abildgaard i 1756 udført Teg-

ning, paa hvilken han utvivlsomt fuldt korrekt har gj en-

givet den Afdødes Navn som Henricus Goltsmitt. Aars-

tallet, der maa siges at være mindre slidt end Navnet, har

han derimod urigtigt læst in. CCC. Xl\\ i Stedet for m. c5.

Hti, skjøndt navnlig den nederste Halvdel af c og D staar

forholdsvis ret godt bevaret. Men rent bortset fra Aars-

tallet have vi i Bogstavformerne, i de smaa firbladede Ro-

setter mellem Ordene og i de ottekantede Rammer, som

omgive de i Hjørnerne anbragte Evangelistmærker, til-

strækkelige arkæologiske Data til deraf med Bestemthed

at maatte henføre Monumentet til Tiden noget ind i det

15de Aarhundrede.

J. B. Løffler.
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HELGENSKRINENE I ST. KNUDS KIRKE. II. i)

Af A. D. JØRGENSEN.

I fjerde hefte af »Årbøger for nordisk oldkyndiglied og

historie, 1886« har hr. Dr. Henry Petersen i en afhandling

om »St. Albans relikvier i Odense« søgt at imødegå den af

mig fremsatte påstand, at det i St. Knuds kirke fundne

»andet skrin« indeholder levningerne af den danske konge-

søn Benedikt. Da Dr. Petersen ved denne lejlighed dels

fremdrager nye kilder, hvis udsagn fortjener en omhyggelig

overvejelse, dels drager nye slutninger af det tidligere

bekendte, skal jeg i det følgende søge yderligere at hævde

mine påstandes rigtighed overfor det der opstillede ræsonne-

ment. Dette har nemlig så lidt kunnet forandre min op-

fattelse af sagens hovedpunkt, at denne tværtimod er bleven

i høj grad styrket både ved det nye materiale, Dr. P. har

bragt ind i diskussionen, og ved de yderligere undersøgelser,

jeg selv derefter har anstillet i kilderne.

Det, som udgør hovedpunktet i Dr. Petersens argu-

mentation er den engelske st. Albanskrønikes for-

tælling om det dobbelte helgenran. Hvad der i

1) Sml. Årbøger 1886, 204.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887.
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krøniken siges at være sket engang ved år 900, flyttes

200 år ned i tiden og søges stadfæstet ved en betragtning

af selve det endnu bevarede helgenskrin, i hvis ene ende-

stykke der er et hul, formentlig det hul, gennem hvilket

helligdommen er bleven ført bort. Vi skal nu i enkelt-

hederne undersøge, hvorledes dette stiller sig for en lidt

nærmere betragtning.

Den udførligste beretning om helgenranet, og den,

Dr. P. udelukkende henholder sig til, er nedskreven af

Matthæus Parisiensis ved år 1250. Han fortæller, som

Dr. P. vidtløftig har refereret, hvorledes danske vikinger

overfaldt st. Albans kloster og borttog den helliges ben;

hvorledes de derefter i deres hjem, i Odense, oprettede et

kloster til hans ære og gav ham samme dyrkelse som den,

han havde været genstand for i sit hjem. Sakristanen

Egvin kunde imidlertid ikke finde ro, før han fik den dyre-

bare skat ført tilbage til klostret, og han skaffede sig

derfor optagelse i det danske broderskab. Efter også her

at være bleven sakristan, udfører han derpå sit forehavende;

gennem en åbning i skrinets bund tager han ved nattetid,

da han har fået hævd på at være ene i kirken, alle de

hellige ben ud for at nedlægge dem i en tre fod lang kasse.

Denne sendes så til England, munken følger efter, og de

genvundne relikvier beviser deres ægthed ved jertegn. Det

danske skrin var tomt.

Matthæus afhjemler sin fortælling med en hel række

vidner, for hvilke det er fælles, at de ved fødsel eller

opdragelse tilhører st. Albans »pagus«, ligesom de for det

meste siges at have været i Danmark, i de danske kongers

tjeneste. Der er Odo, som var kongens skatmester og

pengemægler; endvidere Nikolaus de Sancto Albano, der

i 30 år var kong Valdemars møntmester og senere havde

den samme stilling hos kongen af England. Endelig denne

Nikolaus's fader ved navn Johannes de St. A., en berømt

guldsmed, der lavede et »ydre skrin« til den hellige Alban
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i sin fødeby. Tilsidst nævnes endnu et par, om hvilke det

dog ikke siges, at de har været i Danmark, i)

Disse hjemmelsmænd fører os tilbage til det 12. år-

hundrede; Johannes guldsmed udførte sit arbejde i St. Alban

i tiden mellem 1166-83.^) Men vi kan endnu forfølge for-

tællingen langt længere, lige til århundredets første halvdel.

Som det nemlig fremgår af indledningen til kloster-

krøniken, havde Matthæus en ældre kilde for sig, en

såkaldet »rotulus antiqvus«, der fortalte om abbederne,

som det synes til Radulfs død, 1151; forfatteren påberåber

sig i anledning af st. Albans translation 1129 øjenvidners

udsagn.^) I denne ældre krønike finder vi nu alt ligeledes

det dobbelte helgenran omtalt, en omstændighed, hvis betyd-

ning fuldstændig er undgået Dr. Petersens opmærksomhed.
Det prægtige skrin, i hvilket st. Alban blev nedlagt

1129, var nemlig udført af guldsmeden Anketel, som

begyndte på det i året 1123. Han var da munk i selve

klostret og følte sig stærkt knyttet til det, ligesom også

st. Alban påskønnede hans nidkærhed ved at åbenbare sig

for ham; men før den tid havde han som lægmand været i

Danmark i syv år, som kongens møntmester, guldsmed og

pengemægler, kaldet hertil for at udføre en bestemt bestil-

ling (ad regis Dan. mandatum et supplicationem ,
ad qvip-

piam operis eidem faciendum). Dette ophold falder altså

i begyndelsen af det 12. århundrede, om ikke før.

^) Gesta abbatum monasterii S. Albani, ed. H. Th. Riley, I 12-19.

2) Smst. s, 189.

^) Smst. p. XIV, s. 87: prout ab eis, qvi interfuerunt, accepi.

Udgiveren har ikke anstillet nogen nærmere undersøgelse af

denne kildes slutningsgrænse (begyndelsen faldt sammen med

den af M. redigerede, se s.3, anm.2), men den fremgår tydeligt

af den efter år 1151 (s. 110) indtrædende usikkerhed (s. 112

sættes Hadrian som munk ind på et alt for sent tidspunkt;

s. 120 ligeledes Godfreds valg i Croyland m. m.). Der er

dog foretaget indskud af andre kilder i denne ældste rotulus,

9*
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Denne mand var det nu, som for forfatteren til rotulus

antiqvus var hjemmelsmand for historien om det dobbelte

helgenran :

»De ejus fida relatione et certa affirmatione didicimus, qvod
secundum Danorum libros historiales, qvos chronica dicimus, tem-

pore Wlnothi, abbatis hujus ecclesiæ, cum Danorum rabies omnia

obstantia feraliter obrueret , qvidam eorundem ossa beati Albani

rapuerunt, et rapta qyasi prædam pretiosissimam in partes suas

detulerunt, et in feretro, ad hoc facto, reposiierunt, Sed qvaliter

reportarentur in historia ejusdem abbatis præscribitur. «

Denne tilbagevisning går selvfølgelig ikke på Matthæus's

fortælling, men på den ældre beretning, der endnu er bevaret

ved siden af den udførligere, som Matthæus har indskudt, og

som afbryder den naturlige sammenhæng ved at gentage de

nævnte hovedtræk. Den ældre redaktion, som i udgaven
tildels må søges i anmærkningen under siden, efter et ældre

håndskrift, har til fortællingen om rovet føjet følgende:

» Sed qyia non placuit sancto ibi commorari , sed potius ubi

sangvinem pro Christo fudit, per industriam et cautelam cujus-
dara monachi, nomine Egwinum, suam procuravit repatriationem.«

(S, 84 f. 12).

Det vil let sés, i hvilken grad al denne hjemmel for

fortællingens sandhed umuliggør den af Dr. P. foreslåede

fortolkning af den. Det kan måske siges, at man efter

1200, eller hen ad 1200, kan flytte begivenheder fra 900

ned til 1100, men når det skal gøres af en mand, der op-

holder sig i Danmark, mens den slægt lever, som skulde

have oplevet begivenheden, bliver det umuligt. Dr. P.

gætter endog på, at det netop var Anketel, som udførte

arbejdet ved st. Knuds skrin (før 1101), hvad der ingen-

lunde er usandsynligt. Men så har han altså i »danske

krøniker« fundet fortællingen om et helgenran, som var

bleven udført umiddelbart før hans ophold her (efter 1086),

og hvis spor (hullet) han havde for øje, og han har givet

det en håndgribelig falsk form og udstrækning. Selv om
vi nu vilde sætte de »danske krøniker« på genfortællerens
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regning, og selv om vi vilde antage, at Anketel havde været

her så sent som muligt, henimod 1123, så bliver dog usand-

synligheden, ja umuligheden af en henførelse af den af ham

fortalte begivenhed til den foregående slægtalder lige i øjne

faldende. Intet kunde nemlig have været den dalevende

slægt i klostret kærere end en tildragelse som denne. Det

gjaldt om for enhver pris at imødegå og tilintetgøre Elys

påstand på at eje den hellige Alban, og ved translationen

1129 fandt der derfor et højtideligt eftersyn af de hellige

levninger sted. Striden var i højeste grad brændende,

endog Anketel og hans medhjælper Salomon fra Ely kom

op at skændes om, hvor den rette relikvie var, medens de

sad og arbejdede på skrinet. St. Alban åbenbarede sig

derefter for sin forkæmper Anketel. Det hed sig i Ely, at

abbeden Fredrik af st. Alban, som 1077 forlod klostret for

at søge et tilflugtsted i Ely, ved denne lejlighed skulde

have taget den nationale helligdom med sig, medens man

i st. Alban påstod, at al tale om dens flytning til Ely var

opstået af en begivenhed 1044-45^), da man af frygt for

den dansk-norske konge Magnus's påtænkte hærtog havde

sendt et skrin til opbevaring i det formentlig sikrere belig-

gende Ely. I dette skrin troede man her at eje st. Alban

og holdt det derfor senere tilbage, medens munkene i

st. Alban påstod, at de havde beholdt den rette helgen og

indmuret ham i kirken. Hvad der i denne sag var sandhed,

kan nu selvfølgelig ikke afgøres; kun synes det rimeligt, at

der er en sammenhæng imellem hvad Matthæus fortæller

ved 1250, at man 1044 bl. a. sendte den hellige Amfibalus's

kappe til Ely,
—

og hvad der skete 1314, da man ved et

*) Gesta abbatum, s. 34. Fortællingen er urigtig gengivet af

Dr. P, (s. 388); der er ikke tale om en »anfører«, som

drukner i England ,
men om den bekendte danske konge

(rex Dan.), som druknede i Sundet, før han nåede at gå
til England.
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eftersyn af Albanskrinet her fandt netop en sådan gammel

kappe. ^)

Hvorom alting er, så var striden mellem de to klostre

1129 i fuld gang. Hvad kunde da have været bedre istand

til én gang for alle at afvæbne Ely end den sandfærdige

fortælling om de hellige bens vandring til Danmark og

tilbage? Selv om man skulde have indrømmet, at st. Albans

levninger havde været i Ely, hvorfra Dr. P. vil at kong Knud

havde ført dem, så gjorde det jo intet, eller det blev dob-

belt afgørende, når det kunde eftervises, at de nu var

kommen tilbage til deres rette hjem. Egvin kunde jo endnu

være i live eller i alle tilfælde måtte mange leve, som havde

kendt ham og oplevet hans tilbagekomst,
— Men 1129, da

Anketel, der var hjemmelsmand for fortællingen om helgen-

ranet, var tilstede, forlyder der ikke et ord om ham; ranet

sættes 200 år tilbage i tiden. Og så kommer endelig den

store vanskelighed, at traditionen lader vikingerne tage

helligdommen i st. Alban, medens Knud 1070 hærger Ely. 2)

Vil vi så tage det andet hovedpunkt i Dr. Petersens

bevisførelse, det i skrinet forefundne hul, så ser jo enhver,

hvilke vanskeligheder denne fortolkning har. Lad os tænke

os, at Egvin levede ved år 1100 og udførte, hvad Dr. P.

tiltror ham. Stærk i troen på sin helgen beslutter han at

sætte sit liv ind på at føre ham tilbage til sit kloster.

Han går til Danmark, optages i st. Knuds kloster, blandt

sine landsmænd, de engelske Benediktinere, som det lykkes

^) Gesta abbatum , s. 35: qvemdam panniculum villosuni, qvi

galHce villuse dicitur ... abbas ... fecit transportari. Thomas

Walsinghara, Hist. Anglicana I, 138.

2) Dr. P. lægger vægt på, at det skal forholde sig således.

Sagen har vistnok kun ringe betydning , men den hænger
neppe således sammen. Mindetavlen siger nemlig om 1086,

at st. Alban var ført til Danmark »paulo ante« det givne

tidspunkt. Man gættede derfor tidligere på et tog 1085,
men det er uhistorisk; 1070 levede endnu hans fader, og
16 år er i en yngre mands liv intet paulum.
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ham at skuffe m. li. t. sin oprindelse og sit formål. Så

står han endelig ved målet; med fare for sit liv, efter

åringers opofrelse og hykleri er han ene med den attråede

helgen. Så skærer han et hul i skrinet for at tage sit

bytte; men ak, hullet bliver for lille, kun tre tommer på
den længste led, og han må nøjes med at tage nogle ribben

og mindre hvirvler; hovedet og de store knokler bliver lig-

gende. Hans livs mål er forfejlet; han har gjort sig til tyv og

meneder for sin sag, han har vovet sit liv; men sin hensigt

forfejlede han, fordi hullet blev alt for lille. — Ikke des

mindre var man enig om det i Danmark og England, at

han havde tømt skrinet; 1129, mindre end en menneske-

alder efter, findes det hele skelet i st. Alban, og talrige

hjemmelsmænd forsikrede, at de i Danmark havde hørt og

set i skrifter, at skrinet i Odense var tomt. Hullet havde

man ikke havt mod til at lukke. — Fra hvilken side skal

man se hele denne sag for at få mening i den? Jeg har

ikke kunnet finde den.

Vender vi herefter tilbage til klostertraditionen i st. Alban,

så møder vi alt i den ældste rotulus den bestemte påstand,

at det dobbelte helgenran fandt sted under den fjerde abbed,

Ulnoth. Når han levede, opgives ikke i selve krøniken, kun

siges der, at den første abbed døde 796, medens den 13.

tiltrådte 1064. Om Ulnoth haves der iøvrigt den bestemte

opgivelse, at han efter i sin første tid at have udmærket

sig i sit embed, forfaldt til alskens overdådighed, indtil han

i sit 11. år fik et slagtilfælde, hvorefter han omvendte sig

og endte sit liv i stor hellighed. Det må herved vel

erindres, at vi i England er midt inde i den historiske tid,

når talen er om vikingetiden, og at det mørke, som sam-

tidig hviler over Norden, her slet ikke vedkommer os. Der

synes da heller ikke at kunne være noget til hinder for at

henføre helgenranet til den tid, klostertraditionen vil. Af

de vikinger, som hærgede England 865—78, var alt adskil-

lige kristne, men endnu mere var det tilfældet med dem,
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som optrådte, især i Merkia, fra året 904 af. Og til denne

sidste periode henfører krønikens randbemærkning Ulnoth,

ved at nævne kong Æthelstan (924
—

41) ud for hans navn.

At nu helligdommene bortførtes til Odense
,

fortæller først

Matthæus; den ældre kilde nævner kun Danmark og det

altså i overensstemmelse med Anketels vidnesbyrd, hvis

formentlig rette indhold vi strax skal komme tilbage til.

Klostertraditionen, der jo er aldeles uafhængig af enhver

dansk kilde, har uden al tvivl kun sagt, som den ældste

beretning først fortæller det: »ossa — in suam regionem

detulerunt« , og vi må herved tænke på det område i Eng-

land, på hvilket de Danske rådede og havde både kirker

og klostre. ^)

Alle de mænd, krøniken nævner som hjemmel for sine

beretninger, er personlig knyttede til st. Alban; derfra havde

de traditionen om helgenranet under abbed Ulnoth. Men de

fleste af dem havde tillige været i Danmark og noget må

de dog vel have bragt med sig hjem derfra. At dette er

så, fremgår uimodsigeligt af beretningen om, at benenes

optagelse og fremvisning 1129 havde sin grund i den på-

stand, som blev fremsat dels af et broderskab i Danmark,

dels af klostret i Ely, at man der ejede enten hele den

helliges legeme eller dog en del af det. For at slå denne

tale til jorden åbnedes skrinet i mange menneskers overværelse

og det dobbelte bevis blev lykkelig præsteret: alle benene

var tilstede (på venstre skulderblad nær, som Knud den

store havde givet bort), og identiteten fremgik af et guld-

bånd, som fandtes omkring matyrens hoved (s. 85. 87).

Elys påstand er vel bekendt, den går ud på, at den

hele Alban var kommen dertil og endnu fandtes der. Den

anden påstand, at man ejede en del af ham, må vel altså

sigte til det danske kloster og derom måtte jo Anketel vide

1) Joh. Steenstrup, Normannerne II, 96 ff. III, 33 ff.
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besked. Når han ikke des mindre udtrykkelig påberåbes

som hjemmel for, at den hellige Alban havde været i Dan-

mark, men var hentet tilbage derfra, så synes der ikke at

kunne være nogen anden mening deri, end at han har

vidnet, at man i Danmark ikke kendte nogen påstand på

at eje st. Alban »ex integro«. Og andet kan hjemmels-

mændene fra en senere tid ej heller have vidnet.

Fra Albani klosters standpunkt var imidlertid dette

rent negative vidnesbyrd af ikke ringe vægt. Traditionen

om helgenranet havde man nu engang; man var vel end

ikke herre over rygtet derom, så det kunde undertrykkes,

begivenheden i vikingetiden har rimeligvis været notorisk

for alle. Det gjaldt da først og fremst om at få kon-

stateret, at også tilbageførelsen, om hvilken der rimeligvis

var mere delte meninger, var et faktum, og man måtte kun

kende klosterlogikken dårlig, om ikke det faktum, at der

i Danmark ingen st. Alban var, af de velstemte skulde

blive taget for fuldt bevis for kontraranets historiske sand-

hed. Vist er det i alle tilfælde, at de påberåbte hjemmels-

mænd, som havde færdedes i Danmark i mange år, vilde

have aflagt et vitterlig falsk vidnesbyrd, om der under deres

ophold her havde været et Albanskrin i Odense med en

foregiven hel Alban.

Hvad klosterkrønikens senere fortsætter, Thomas Wal-

singham, fortæller fra året 1405, stadfæster dette tilfulde.

I det nævnte år kom en sendefærd fra den nordiske konge

Erik til England for at fri til kongedatteren Filippa; i

spidsen stod biskop Eystein Aslaksøn fra Oslo. Krønike-

skriveren roser hans lærdom og fortæller, at han prædikede

på latin for de lærde i London. Med ham selv talte han

gentagne gange om hans helgen, hvis historie han var nøje

bekendt med; som nærmeste grund hertil nævnte han, at

st. Alban, eller, som munken siger, »vor helgen«, også

holdtes i ære i Danmark (eo qvod in D. martyr noster
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celebris habeatur).*) Eystein var dengang en ældre mand;
han var som bekendt af en stor og rig slægt på Vesterfold

og havde indlagt sig store fortjenester af sit bispedømme,

ligesom han i mange år hørte til de mest indflydelsesrige

mænd i Norden; Danmark, som hans fædreland havde været

så nær knyttet til i hans tid, og som bredte sig lige foran

hans stift, kendte han selvfølgelig nøje. Således kendte han

også Albans historie, fordi denne helgen holdtes i ære i

Danmark. Men Thomas siger ikke et ord om, at det

forundrede ham at høre, at denne helgen hvilede i et

• engelsk kloster, at han deraf drog slutninger m. h. t. en

Alban i Odense eller rejste tvivl om, at samme martyr var

»vor martyr« for den engelske munk. Eller af hvilken

grund skulde denne have fortiet en ytring i denne retning?

Var det så, at man i Danmark påstod at have en hellig

Alban — og i så tilfælde måtte vel Eystein, der havde til-

egnet sig hans historie, vide det,
— mon Thomas Walsingham

da ikke vilde have benyttet lejligheden til at polemisere der-

imod? Han kendte jo beretningerne fra Matthæus, de var

optagne i hans egen krønike; — men han fik samme vidnes-

byrd af Eystein, som hans forgængere havde fået af deres

hjemmelsmænd: i Danmark er der ingen Alban.

Vi vender os derpå til de danske kilder om s t. Alban.

Hvad der i disse er fremdraget af udtryk, som forment-

lig skulde tale for, at der i Odense fandtes et helt skelet af

den engelske helgen, indskrænker sig i virkeligheden til de

^) Th. Walsingham, Hist. Angl. H, 271. Gesta abbatuni monast.

S. Albani, ed. Riley II, 412: episcopus . . . mecum diu con-

tulit de S. Albano, cujus historiam peroptime novit. Om
Eystein se Munch, Norges hist. 2. hovedafdel» II 141 f,

Erke biskop af Oslo var han dog ikke (Dr. P. s. 372).
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to ældste efterretningers omtale og Knud Prebislavs' af Dr. P.

stærkt fremhævede brev af 1183.

De ældste beretninger om tildragelsen 1086 er, som vi

senere vil komme tilbage til, den på flere forskellige måder

opbevarede mindetavle -indskrift, bl. a. indskudt i Ælnoths

text som kap. 29, samt det før 1101 affattede mindeskrift.

Begge steder siges kong Knud at have ført eller ladet føre

st. Alban fra England til Odense.*) Knud Prebislavs' søn

giver endvidere gaver i jordegods på Als til den kirke, som

er helliget gud og hans helgene, Knud og Alban, »der hviler

i samme kirke«. ^)

Men intet af disse udtryk beviser noget m. h. t. reli-

kviernes omfang. Den hele helgendyrkelse og relikvietro

vilde være meningsløs, dersom dens genstand havde været

den udvortes håndgribelige levning; tanken er jo den, at

levningen er et pant på den hellige martyrs nærværelse og

evne til at gå i forbøn for de bønfaldende. Om enkelte i

menigheden eller flertallet af denne til sine tider har tillagt

selve benet en iboende mirakelkraft, er et andet spørgsmål;

men den kristelige kirke har aldrig vedkendt sig andet end

et åndeligt forhold til helgener som til gud. Fra først af

var det derfor forbudt at dele martyrens legeme; troen på

»legemets opstandelse« forudsatte, at relikvierne engang igen

skulde blive bolig for den salige ånd og derfor bestandig

burde holdes sammen. Dette gik imidlertid i glemme og

den nødvendige følge heraf var, at helgenen tænktes nær-

værende, om end i ulige grad, overalt hvor der fandtes

levninger af ham, og det ikke blot af hans legeme, men

*) Ser. III 321: (K.) cupiens consortium martyris Albani, et

per ipsum de partibus Anglorura hue revecti. P. 372: in

basilica st. Alb. m., per eum paulo ante de Anglia in Daciam

transvecti.

^) Thorkelin, 1 272: Deo sanctisqve ejus raartiribus K. et A.,

qvorum reliqviæ in eadem ecclesia reqviescunt , ... duos

mansos in Tandislet . . . contuli.
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Også at' hans klæder, det redskab, han var pint til døde

med osv. Når derfor kong Knud får en Alban-relikvie fra

England, så får han selve st. Alban til sin kirke, og så

hviler st. Alban i den på samme måde som st. Knud, af

hvis legeme jo også mange smådele spredtes omkring til

andre kirker. Indirekte fremgår denne opfattelse af de

udtrykkelige forsikringer, som så ofte forekommer, om, at

man har hele legemet. Således siger skriftet »de profec-

tione Danorum in terram sanctam« om Bergen: »ibi sancta

Sunnif toto corpore in ecclesia cathedrali exaltata qviescit«

(Ser. V 353); den engelske Albankrønike skelner, som vi

har set, mellem påstanden på »corpus ex integro« og »pars

corporis«, og i Roskilde siges der om kong Osvald: »cujus

corpus apud nos integraliter« (Ser. III 610). De i oven-

stående kilder brugte udtryk kan altså intet selv bevise,

men må nærmere støttes af andre, mere direkte vidnesbyrd.

Men hvorledes står det nu i den henseende til i vore

middelalderskilder? Det ældste pålidelige vidne er Ælnoth,

der, som jeg andensteds har eftervist, må antages ved 1098

at være kommen til Danmark, medens han skrev sin

historie 24 år efter. Han stammede fra Canterbury og blev

rimeligvis overladt kong Erik af erkebiskop Anselmus, med

hvem han traf sammen i Italien.^) Ælnoth fortæller intet

om st. Albans komme til Odense, men beretter derimod, at

hin dag, da kong Knud fandt sin død i hans kirke, slog en

nedfaldende planke så hårdt til alteret, at både korset og

de to helgengemmer (capsulæ), i hvilke Alban og Osvald lå,

faldt på gulvet. Denne beretning forbigår, mærkeligt nok,

Dr. P. med. fuldstændig tavshed^), og dog er den af stor

*) Den nordiske kirkes grundlæggelse, s. 879.

^) M. h. t. enkelthederne heri, er jeg senere bleven opmærksom
på, at hr. Burraan-Becker i sin indledning til værket om

helgenskrinene s. XVIII nævner »Historia martyrizationis«

(Ser. III 323) som en selvstændig kilde; den er kun et

uddrag af Ælnoth, sandsynligvis forfattet af Peder Olsen (Den
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betydning. Vi ser heraf to ting; for det første, at Alban

lå i en capsula, som stod usikkert på alteret i en lille kirke,

sammen med en anden capsula og hvad der ellers havde sin

plads på dette sted; for det andet, at modsvarende til hans

capsula stod st. Osvalds, om hvis ubetydelighed der neppe

kan være tvivl, siden den aldrig senere nævnes og vel altså

ved denne lejlighed er bleven borte.

Men der haves desuden et andet betydningsfuldt vidnes-

byrd om, hvor lidt st. Alban i Odense i virkeligheden betød.

Som den engelske martyrs festdag holdtes den 22. Juni, men

den danske kirke kaldte den 21. for st. Albans dag, og dette

var til ære for st. Alban i Mainz. Dr. P. har opstillet den

mærkelige påstand, at kalendariet fra Lund skulde vise, at

man i Danmark holdt den engelske helgens højtid på den

tyskes mindedag, men dette er uden al føje. Under 21. Juni

siges ligefrem: »ipso die festivitas st. Albani martyris«, og

således findes det endnu den dag idag i universitetets

almanak. Under 22. Juni fortæller derimod kalendariet, at

på den dag er det »i England« den Albans fest, som i

Diokletians tid henrettedes i Verulam. På samme måde

fortælles der i dette kalendarium ved hver dag, hvad man

har kunnet overkomme af helgenhistorier alle vegne fra.

Der er ingen anden »tilknytning« heri end den tilfældige,

at den ene dag følger umiddelbart efter den anden.

St. Alban var ej heller ubekendt i Lund, tvært imod.

Da domkirken indviedes 1145, var foruden Lavrentii høj-

alter også det højre hovedalter færdigt, og det indviedes af

nordiske kirke, s. 879, anm. 1). Endvidere kan bemærkes,
at når B.-B. s. VII foretrækker udtrykket »vergente« for

»ruente« (poste ad ima) , så må det ikke overses, at det

håndskrift, som har denne læsemåde, forud har sagt, hvad

det andet udelader: gladiis et securibus postibus secan-
dis et diruendis insistunt (Ser. III 368). I Roskilde og
Lund gjorde man i øvrigt den af Ælnoth nævnte capsula for

versemålets skyld til en arca (Ser. III, 409. 419).
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biskop Gisle til ære for de hellige mænd Vincentius og

Albanus, hvis levninger nedlagdes i det (Ser. III 456).

At man herved tænkte på St. Alban af Mainz, ligesom

Vincentius var fra Frankrig (staden Embrun), kan der

ingen tvivl være om, siden man opnævnte den 21. Juni

efter ham.

Og på samme måde forholdt det sig i Odense. At

også her den 21. Juni kaldtes st. Albansdag, fremgår af

dronning Kristines regnskabsbøger, i hvilke der ved år 1504

forekommer en udgift i Odense: »die Albani ... som var

feria sexta postBotulphi«, d. e. fredag d. 21. Juni (II fol. 20).

Den følgende dag kaldes her som andensteds »de 10,000

martyrers dag«.

Det viser sig da heraf, at st. Alban af Mainz var be-

kendt her i landet forud for hans engelske navne, et forhold,

som ikke kan undre os efter hele vor stilling til den tyske

kirke og særlig den for hin tid fuldt bekendte omstændig-

hed, at den første danske konge var døbt i hans gravkirke.

Det mærkelige er imidlertid dette, at overførelsen af

de engelske relikvier i Knud den helliges tid slet ikke på-

virker dette forhold. Det kunde ikke være af uvidenhed;

thi de munke, som særlig var henviste til hans kirke, kom

hertil fra Eovesham i England, med hvilket kloster de i

mange tider efter stod i den nærmeste forbindelse. Vilde

det da ikke have været urimeligt, om de havde indladt sig

på fremdeles at holde den hellige Alban i ære på en fejl-

agtig dag, dersom de havde været så lykkelige at eje denne

deres fædrelands protomartyr »ex integro«?

Anderledes forholdt det sig, når disse relikvier kun

fandtes i forholdsvis ringe mængde, ubetydelige i forhold til

stiftelsens hovedhelgen st. Knud. De gik da ind under den

tidligere kendte helgen og der var ingen tilstrækkelig føje

for de senere indkomne munke til at forandre dette, eller

for klerkene til at tage en fordring herpå til følge.
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Vi finder det selvsamme forhold paa et andet sted, i

Naraur i Belgien. I den engelske st. Albans krønike fortælles,

at der 1129 manglede et eneste ben i helligdommen, nemlig

det venstre skulderblad, en omstændighed, som ingen den-

gang kunde forklare. Men nogle år efter kom et par mænd
til klostret fra Namur for at søge underretning om st. Alban,

til hvem en kirke hos dem var indviet. De fortalte ved

denne lejlighed, at Knud den store på vejen til Rom (1027)

havde besøgt deres greve, og da han drog tilbage, havde

medtaget hans søn til opfostring i England; senere var han

rejst hjem med en gave fra kongen: st. Albans skulder-

blad, til hvis ære han da havde bygget en kirke. Efter en

anden fortælling havde grev Albert i biskop Reginald af

Ltittichs tid (1025
—

36) opført et Albans kollegium og hertil

fået en relikvie af hans hoved; men denne skulde være fra

Mainz. Der er endog opbevaret et brev, med hvilket denne

oversendes til en allierede existerende Albansstiftelse. *) Begge

fortællinger synes så vel afhjemlede, at man i alle tilfælde

er berettiget til at sige, at kirken i Namur satte pris på at

stå i forhold til begge Albaner og have relikvier af dem

begge. På samme måde må det vel nærmest forklares, at

Knud den hellige søgte at skaffe sig en levning af st. Alban,

der var så bekendt her i landet, og han kan for så vidt

have fået den enten ved køb eller gave, eller, som Dr. P.

foretrækker, som krigsbytte. Rimeligvis hidrørte Osvald-

levningen fra samme tid og lejlighed og det er da ret

mærkeligt, at både frue kirke og gråbrødreklostret i Køben-

havn ejede levninger af de samme to helgener, medens

Roskilde domkirke, som forhen anført, påstod at have hele

st. Osvalds legeme. 2) Det er ligeledes bekendt, at Bene-

diktinerklostret på Selsø i Norge var indviet til st. Alban

^) Gesta abbatura st. Alb. I, 88. Acta Sanctorura, Juni IV,

92. 164 (»Naumucia« forklares her som Namur).

2) Ser. VIII 264. 275. III 610.
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Og påstod at have hans hoved; men hvilken Alban det var,

siges ikke. ^)

Fra disse vidnesbyrd fra den ældre middelalder går

vi over til dens sidste tider, til dronning Kristines

regnskabsbøger. Disse er det imidlertid ikke så lige en

sag at bruge, da de i literaturen kun foreligger i korte

uddrag; hvad der vedkommer Odense er dog så godt som

altsammen trykt hos Vedel-Simonsen, Bidrag til Odense bys

ældre historie (2. bind) ,
efter Kali Rasmussens afskrift.

Ved en sammenligning med originalerne har det dog vist

sig, at denne temmelig vilkårligt har indordnet forskellige

bøgers udgiftsposter imellem hverandre, og det har derfor

været nødvendigt at gennemgå originalerne, endog gentagne

gange, for at få fuld rede på, hvad der her haves brug for.

De resultater, Dr. P. er kommen til ved at sammen-

stille Kali Rasmussens uddrag,
—

og ud over dem giver

bøgerne kun et ubetydeligt udbytte,
— er i korthed følgende:

Der fandtes i st. Albani kirke i Odense to helgenskrin,

st. Albans og st. Knuds, medens der i Knudskirken fandtes

mindre helgengemmer, et Knudshoved og en Albani arm.

Om st. Knuds skrin siges der udtrykkelig, at det blev båret

i procession, og da der nu samtidig findes en udgift til

»Knudslys, som borgerne efterginge«, forklares dette i hen-

hold hertil om en lignende procession med skrinet. Denne

forklaring udvides derpå atter til en udgift til »Knuds og

Albani lys«, skønt der hverken er tale om procession eller

skrin, endnu mindre om to skrin.

Dersom denne opstilling var rigtig, vilde jo spørgsmålet

om »det andet skrin« i Odense være let at løse; men det

viser sig rigtignok snart for en nærmere betragtning, at

hvert enkelt led i det hele ræsonnement er uholdbart overfor

regnskabernes klare ord og mening.

') Daae, Norges helgener, s. 159. Lange, Norges klostre,

s. 537. Sml. Storm, Monumenta hist. N. p. XXXXI.
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Hvad nu først påstanden om at st. Knuds skrin lige

til reformationen havde sin plads i Albani kirke angår, da

falder den jo fuldstændig til jorden overfor den oplysning,

at festen for Knuds translation holdes i klostret, d. e. kloster-

kirken: »1 gylden fik jeg min frues nåde at ofre i st. Knuds

kloster i Odense, dominica misericordia, qvia ibi festum trans-

lationis s. Kanuti« (V. S. s. 100. Orig. V 17). Dateringen

er uden tvivl fejlagtig, da den nævnte dag (2. søndag efter

påske) i det pågældende år, 1506, faldt på den 26. April,

medens translationen 1101 fandt sted den 19. April; 1506

altså første søndag efter påske. Umuligt er det jo imidler-

tid ikke, at der kunde sigtes til en senere translation, over-

førelsen til st. Knuds kirke. Men i hvert tilfælde er det

utænkeligt, at en sådan fest kunde holdes andensteds end

hvor helgenen dengang havde sit hvilested.

På samme måde er Knudskirken hovedkirke i andre

forhold; her »stod« søndagen den 3. Avgust 1505 »afladet«,

ved hvilken lejlighed dronningen ofrede en mark om løver-

dagen og en gylden om søndagen (1 mark ... at ofre til

st. Knud sabbato proximo post ad vincula Petri. 2V2 mark

om søndagen, som afladet stod til s. Knut. — V. S. s. 98.

Orig. III 68). Rimeligvis sigtes der herved til hin tids

afladshandel (Raymund Peraulds), uden nærmere forbindelse

med den særlige helgen.

Imod en flytning af det hellige skrin i middelalderen

mener Dr. P. Albani-klerkene vilde have sat selve paven i

bevægelse. Dette lod sig dog neppe gøre, når biskoppen

var for det, især på den tid, da Gisike byggede st. Knud;

dengang var pavens indflydelse ikke stor her i landet, efter-

som han forgæves havde belagt det med interdikt. Dr. P.

har, som det synes, ret i sin påstand om Knudskirkens for-

holdsvis sene opførelse, men denne værdifulde iagttagelse,

ved hvilken han har indlagt sig stor fortjeneste af dette

vigtige punkt i vor kirkebygningshistorie, må ikke udstrækkes

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 10
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ud over al rimelighed, som om st. Alban bestandig havde

været hovedkirken i Odense.

I Knudskirken fandtes desuden et »Knuds hoved«. Til

det bringes der et offer st. Knuds aften (9. Juli) 1505,

medens der 1510, mellem 12. og 15. April ydes det en

gave af 8 skilling (»sti canuti aften i sti canuti kirke at

ofre til sti canuti hoved« V. S. 96. Orig. IV 61. —
V. S. 118. Orig. VI 30). Dr. P. gør opmærksom på, at

man i middelalderen havde helgengemmer i form af legems-

dele, i hvilke der ofte kun var nedlagt små partikler af det

tilsvarende lem. Således kan jo dette »Knuds hoved« have

været en attrape. Men da nu helgenskrinet fandtes i samme

kirke, er det dog rimeligere, at det kun var et billed,

malet eller udskåret. Der haves nemlig også et offer på
4 skilling, som dronningen »viste fru Sofies søn efter at

lægge på st. Hans' hoved udi st. Hans kloster«, nemlig på
døberens halshuggelses dag, den 29. Avgust 1505 (V. S.

s. 98. Orig. III 70). Her er der dog vel neppe tale om
andet end et billed. (Jfr. lokaliteterne »Knudshoved«.)

Fra Knuds kirke udgik da også »den procession, der var

i Odense med st. Knuds skrin« (V. S. 86. Orig. II 23 og

III 31). Den fandt sted dagen efter st. Knud konge (11. Juli,

en fredag) og var vel altså en bodsgang, fremkaldt ved en

eller anden begivenhed eller ængstelse. Tilstrømningen til

byen var stor i de dage, da der holdtes et stort marked

(»ret jårmarked, som er ad Knudsmesse« i).

Overfor disse træk, der alle samles omkring Knudskirken

og dens skrin, blegner fuldstændig st. Albani sognekirke.

Der er så godt som intet, der udmærker den frem for byens
andre kirker, ja i dronningens regnskaber træder den endog
stærkt tilbage for gråbrødrenes kloster, i hvilket hun jo

senere søgte sin grav.

1) Aktstykker til Danmarks indre forhold I 44 (fra år 1496).
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Det fremgår således af regnskaberne, at st. Albans dag

ikke i noget år af dem, der haves oplysning om, har været

holdt som en særlig festdag. Kun for 1504 nævnes dagen

med særlige udgifter for messer.

Der haves for dette år to indbyrdes uafhængige regnskaber,
af forskellige skrivere; af det ene haves både en kladde og en

renskrift (II, III og IV). Her findes nu følgende poster:

IV fol. 53 :

Item ipso die viti et modesti pro missis 2 skilling [d. e. 15. Juni].
- st. Vilhelmi dag .... - - 2 -

[16. Juni).
- st, Botulphi -....- - 2 -

(17. Junij.

Hr. Hans Clementsøn udi Odense 3

søndagen for sti. Joh. bapt. dag udi O. ad pauperes 4 sk. [23. Juni].

II fol. 20 og IH fol. 25:

Item 3 skilling fattigt folk i gråbrødre kloster i Odense feria 5*

post Botulphi [den 20. Juni].

4 sk. fik jeg Per Marsvin (die Albani i gråbrødre klo-

ster^) i Odense, (som var^) feria 6* post Botulphi, til tråd.

1 mark fik jeg Jens Lykkesen, min frues nåde skulde have

at ofre (deni^) die Albani (her i Odense^).
2 sk. fattigt folk die Albani in monasterio gråbrødre
Hr. Peder, min frues kapellan, 8 sk. til at lønne dem med,
som sjunge og legte på orgel.

8 sk. til spande og lerskåle til ladegården die Albani.

Derimod nævnes der »Knuds og Albani lys«, og vi

skal nu se, hvorledes det forholder sig dermed.

Regnskaberne har mangfoldige udgiftsposter til lys til

kirkeligt brug; snart er det færdige lys, snart udgifter til

vox og til »lysesnoeren« , den, der laver lysene; enkelte

gange også til garnet, der går med. Voxets pris var

4 skilling for marken, altså 8 sk. pundet; lysesnoeren får

1) Kun i II.

10^
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en hvid eller noget mere for marken, altså benved en skilling

for pundet.^)

Lysets betydning i den katbolske ritus er bekendt nok;

det bruges tidlig og silde, hvor det hellige føres frem, på

alteret og i den bønfaldendes hånd, som et billed på selve

evangeliets og den guddommelige nådes kraft; når kirkens

band forkyndes over den enkelte eller et helt folk, slukkes

lysene. Før det bruges, indvies det, eller det helliges ved

at henligge på det hellige sted. Denne symbolik var så

dybt rodfæstet, at den i mange måder overlevede den gamle

kirkeskik, og endnu i vore dage gives der lys til helligt

brug saavel som i julegave til de fattige.

Lysene kaldes efter deres bestemmelse og indvielse:

julelys, hellig-tre-kongers lys, påskelys, kyndelmisselys, og

på samme måde Knuds lys og Albans lys. 1 modsætning

til disse tales der i dronningens regnskaber hyppigt om

»boglys«, åbenbart dem, der var bestemte til at læse eller

synge ved, uden den særegne indvielse.

Ved siden af alterlysene spiller processionslysene en

fremtrædende rolle. Processionerne har jo den bestemmelse

at give et udtryk enten for glæden og takken, eller for bøn

og bod, for at afvende farer og ulykker. I begge tilfælde

spillede kors og lys en fremtrædende rolle, ligesom der lød

sang og bønner fra de deltagende klerke og lægmænd. Der

var som bekendt visse dage, som særlig var bestemte til

processioner, således kyndelmisse med lys (candelæ), Kristi

legemsfest med hostien, og de tre »gangdage« mellem påske

og pinse. At der ved disse lejligheder også føres relikvie-

skrin omkring, er vel ikke ualmindeligt, men dog en und-

tagelse og i hvert enkelt tilfælde en særlig tilgift til den

regelmæssige ceremoni. ^)

1) III 36. IV 61. II 23.

^) J. C. W. Augusti, Handbuch der christlichen Archåologie
III 549 ff (Licht). 323 (Processionen). S. 351 : brændende
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Det vil let ses af disse bemærkninger, hvor utilstede-

ligt det er fra lysene at slutte til processioner med skrin.

Den 31. Juli 1509 findes der en udgift af 1 mark »til

st. Knuds lys, som borgerne efterginge« (V. S. 113. Orig.

V 124), og det er jo da givet, at der her har fundet en

procession sted. Men hvorfor lysene, som jo dog var det

selvskrevne, skulde nævnes, når man tillige førte et skrin

omkring med sig, er vanskeligt at forstå. Når skrinet er

med, må der siges, at man går efter det, ikke efter lysene.

Og det samme er da i endnu højere grad tilfældet med de

»st. Knuds og Albani lys«, til hvilke dronningen den 31. Maj
eller derefter (før 6. Juni) 1510, gav 2'/2 mark til vox.

Kristi legemsfest faldt det år den 30. Maj, og det er altså

måske hertil, lysene er brugte, efterat være indviede i de

to kirker. 1) Imidlertid kan der jo også en af de følgende

dage have været holdt en særlig procession; eller der er

måske slet ikke tale om processions-, men om alterlys e. 1.

Dr. P. synes at lægge vægt på den forholdvis betyde-

lige sum, dronningen anvender på disse lys, men dette beror

atter på en misforståelse. Til Knudslysene giver hun kun

en mark, svarende til 2 pund vox, og til »Knuds og

Albani lys« 2V2 mark, eller 5 pund vox; men til proces-

sionen med st. Knuds skrin giver hun 1 mark, ikke til vox,

men blot til »lysesnoeren« ,
medens voxet koster 12 mark,

altså svarende til 24 pund. ^) Andre tal kommer omtrent

op herimod. Juleaften gives der 3 mark til vox; til kyndel-

misse 3^/2 mark, til påskelys tilligemed boglys anden påske-

voxlys er sædvanlige »und sollen in der regel bei der vor-

tragung des kreuzes oder des venerabile niemals fehlen«.

1) V. S. s. 118. Orig. VI 35. Sml. Kbhvns Diplom. IV 13:

Gave af en grund til anskaffelse af fakler (pro torticeis

faciendis) til hvert år at bære foran Kristi legem på denne dag.

2) V. S. 113. 118. 86. Orig. II 23 og III 31: »12 mark Hans

Stryg fore vox hr. Peder havde ladet udtage til m. fr. behov

eodem die«.
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dag endog 18 mark (36 pund).^) Heller ikke blandt disse

udgifter bringes nogen i særligt forhold til Albani kirke.

Så er der endelig offeret af 8 skilling til »st. Albans

arm«. Det findes opført i regnskabsbogen IV fol. 61, i en

række lignende udgifter, ikke som hos Vedel Simonsen,

s. 96, der her sammenblander to forskellige regnskaber:

Om mandagen [7.
Juli 1505] i Odense 6 mark vox, 24 skilling.

Item tirsdagen [8. Juli] i gråbrødre m. fr. n. i sin stol 1 mark.

2 sungne messer af vor frue og st. Anna 8 alb.

in octava visitationis
[9. Juli] 2 sungne messer 8 alb.

st. Knuds aften
[s. d.]

i st. Knuds kirke at ofre til st. Knuds

hoved 2 mark.

st. Kanuti dag [10. Juli] at ofre 1 gi. og 1 mark,

til st. Albani arm 8 skilling.

tavle 8 sk.

ad pauperes 1 mark.

de som sunge to messer sti Kanuti dag for m. fr. n. 2 sk.

Det fremgår heraf, at der er tale om en almindelig

ofring st. Knuds dag, vistnok i flere kirker, i alle tilfælde

i to, foruden st. Knuds vel nærmest i gråbrødre kloster

(1 gylden og 1 mark?). Derpå følger særlige ydelser, to

messer i hjemmet, tavlepenge, til fattige og til Albans arm.

Der er her aldeles intet sagt om, hvor dette stykke fandtes,

men netop denne omstændighed må jo hæve det til vished,

at den var i Albani kirke.

Hvad var nu denne »Albani arm«? Jeg formår ikke

at tænke mig andet end at det netop er det relikviegemme,

som må have havt sin plads i Albanskirken og har givet

den navn.^) I det ene skrin i Odense fandtes jo små for-

1) Orig. II 42. IV 83. 85.

^) Den engelske Albanskrønike fortæller, at abbeden Godfred

(1119—46) gav til sin kirke bl. a. en sølvarm med levninger
af mindst 4 helgener, deriblandt apostelen Bartholomæus.

Gesta abbatum st. A. I 94: dedit . . . brachium unum

argenteum, in qvo has reliqvias recondidit etc.
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kullede levninger af en overarm, sammen med den hele

overarm (fra samme side) af helgenen; ligeledes et brud-

stykke af en hjerneskal, som ikke tilhørte noget af de to lig.

Mon dette ikke netop var indholdet af »st. Albans arm«?^)
Andet og mere kan formentlig ingen med god samvittig-

hed bringe ud af vore efterretninger om »st. Alban i Odense«.

Det er med en let forståelig undseelse at jeg vover

mig til det næste punkt i undersøgelsen. Dr. Petersen

siger (s. 384): »Knytlingesagas vidnesbyrd i denne sag

er ikke historie«,
—

og jeg har påstået, at denne sagas

ord her var af den allerstørste, ja af afgørende betydning!

En trøst er det dog altid, at den kategoriske dom står

ene på dommerens avtoritet, uden præmisser. Thi de alminde-

lige talemåder om sagastilens ejendommehgheder, den direkte

tale osv. er jo ingen kritik; sligt kan findes i Livius's upå-

lidelige oldsagn, men også i Cæsars erindringer fra sit eget

liv, det anfægter ikke grundlagets troværdighed. Spørgsmålet

er simpelthen dette, om Knytlingesaga, eller rettere den af

Morkinskinna ved år 1200 citerede »Knudssaga« ,
har havt

pålidelige danske kilder eller er nedskreven efter løs tale,

og dette spørgsmål afgøres neppe ved et magtsprog. Ja,

selv om det kunde bevises, at sagaens kilder var af ringe

værd, eller at den havde brugt dem ukritisk, vilde dette jo

ikke anfægte forfatterens vidnesbyrd om et samtidigt faktum,

med mindre hans uvederhæftighed også i den slags efter-

retninger kunde godtgøres eller gøres sandsynlig. Men alle

disse spørgsmål har Dr. P. ikke indladt sig på, skønt de er

stærkt fremhævede i mit første indlæg, tilligemed et enkelt

vidnesbyrd om sagaens selvstændige værd for vor historie.

Det vilde dog føre for langt her at optage dette spørgs-

mål i sin helhed ; vi skal derfor indskrænke os til fortællingen

^) Helgenskrinene, s. 25.
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om Knuds drab, der efter Dr. P. »er så forskellig fra de

med begivenheden omtrent samtidige danske beretninger« ;

der »så lidet har opfattet de momenter, der knyttede sig

til Knuds endeligt og som kirken strax greb og forstod at

udbytte til martyrens forherligelse (Knytlinga siger ham

endog falden for snigmorderhånd ved sværd!)«, og »der

indeholder så romanagtige usandsynligheder (den direkte

tale, den lange parlamenteren midt i kampens hede), at

den ikke kan gælde for andet end en fri bearbejdelse af de

til Island bragte efterretninger«.

Sagastilen skal vi her som sagt ikke dvæle ved; det

har neppe været de pågældende forfatteres mening, at deres

læsere skulde tro, at netop de taler var holdte; men man

har altid holdt for, at denne stil mesterligt svarede til sit

øjemed, at give anskuelige billeder af livet, som det var i de

tider. Og at der da taltes mangt og meget og førtes for-

handlinger under en timelang kamp som den i og om Albani

kirke, der først efterhånden fra et opløb udviklede sig til

en forbitret mordscene, er ikke en »romanagtig usandsynlig-

hed«, men en selvfølgelig virkelighed; man må kun kende

lidt til almuens måde at være på og endnu mindre til saga-

literaturens samstemmende skildring af den slags scener, når

man miskender dette.

Men lad os se noget nærmere på de enkeltheder, som

kan kontrolleres af det fundne skelet, og i hvilke de »på-

lidelige« danske beretninger kommer til at stå overfor sagaen.

Vore ældste beretninger siger da, at hoben kastede sten

og spyd ind ad vinduerne og andre åbninger, indtil et af

spyddene traf kong Knud i siden: »med armene udstrakte

i korsform blev han liggende foran alteret, gennemboret i

siden med et spyd«.*) Ælnoth, som skrev en menneske-

^) Ser. III 321 : Crucis in modum manibus expansis ad altare

S. A. M. transfixus est in latere cuspidis nmcrone. P. 372:

inanibus solo tenus expansis in modum crucis, latere lanceatus— .
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alder efter begivenheden, gentager væsenlig det samme, kun

at han lader kongen rejse sig op med spyddet i siden for

at tage afsked med sin broder; først derefter lægger han

sig ned med udbredte arme og forbløder under påkaldelse

af frelseren.^)

Knytlinga fortæller følgende. Da kampen var på det

hårdeste, fik kong Knud et stenhug ind igennem en glug;

det kom over brynet og blødte stærkt; han tog derfor et

bækken og satte det i skødet for at optage blodet, medens

han vedblev som før at recitere psalteren. Nogen tid efter

kom forræderen Ejvind Bevre ind i kirken og begærede at

få kongen i tale; Benedikt vilde ikke tillade det, men Knud

bød ham træde nærmere. Han lod da sin kappe falde, drog

et sværd og gennemborede kongen. 2)

Vi kommer nu til den anatomiske undersøgelse af benene.

For denne viste der sig to svære beskadigelser, den ene i

en af de nederste hvirvler, den anden i hovedet. Hvad den

første angår, da siges den at være frembragt ved et heftigt

stød af et spyd: »dette kan imidlertid ikke være modtaget

i oprejst, men kun i liggende stilling og må være trængt ind

enten igennem underlivets nederste del, lige over symphysis

pubis, eller, hvad der er meget mere sandsynligt, nedenfra

gennem perinæum. Læsionen tyder altså på rå mishandling,

være sig umiddelbart før eller efter døden«. Om kvæstelsen

i hovedet siges: »I den forreste del af venstre tindingeegn

fandtes et 6—7 ctm. (2V^2 tom.) langt brud, som strakte

sig bueformigt gennem sidedelen af os frontis nedenfra opad

^) Pag. 369 : qvidam ex impiorum caterva lancea per fenestrara

introraissa latus ejus perforat et ædem sacram sangvine

cruentat. At ipse . . . Benedicte fratre suo, certaminum col-

lega, vulneribns admodum saucio assistente, amplexato et

pacis osculo dato , brachiis in crucis modum extensis , mem-

brisqve solo ante aram sacram expositis . . . Jesum inter-

pellat ae . . . secretum misericordiæ sempiternæ . . . intravit.

2) Fornmannasogur, XI, 274-76.
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indtil satura coronalis, visende sig på den indvendige side

som en uregelmæssig korsformig splintring af lamina int. På

grund af mangelen af de tilgrænsende bendele kunde brud-

dets oprindelige udstrækning ikke bedømmes. Det kan

meget godt hidrøre fra et i levende live modtaget voldsomt

slag i tindingen, som da må antages at have strakt den

sårede til jorden, om end ikke nødvendigvis at have med-

ført døden umiddelbart«; men muligheden af en noget senere

hovedet påført vold kunde ikke udelukkes.^)

Det umiddelbare resultat, som prof. Schmidt drog af

disse iagttagelser var dette, at kong Knud var strakt til

jorden ved et stenkast, og at man derpå, efterat have fået

den værgeløse mand i sin magt, havde tilføjet ham det

forsmædelige banesår ved at løfte ham op fra jorden i

benene og nedefra bore spyddet ind i underlivet. Denne

opfattelse sætter kildernes beretning i et helt nyt lys.

At kong Knud var mishandlet så råt og hånligt, egnede

sig ikke til at overleveres eftertiden umiddelbart; den kirke-

lige tradition frigjorde sig med stor frejdighed fra slige

inkonvenienser, som det alt fremgår af de ældste tiders

martyrhistorier. Af det videnskabeligt dokumenterede faktum

.tror jeg at man er berettiget til at drage to slutninger. For

det første den, at krønikens spydstik i siden og sagaens

forræderske sværdstik er to lige berettigede forskellige forsøg

på at omdigte virkeligheden; kirken foretrak det hellige sår

af et spyd i siden, som kongen da modtager liggende i kors-

form; den mere folkelige tradition lod forræderen gentage sit

forræderi og fælde kongen på nært hold. At det sidste i

og for sig er mere sandsynligt, følger af sig selv; et kaste-

spyd slynget ind ad et lille højtsiddende vindue med en sådan

kraft, at det kan fælde en liggende mand — Ælnoth lader

ham da også først senere lægge sig ned, men vi skal jo

holde os til de ældste beretninger
— vidner mere om den

^) Helgenskrinene i st. Knuds kirke i Odense, s. 26.
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gode vilje til at forherlige kongen end om hensyn til virke-

lige forhold.

Det andet, som med nogen føje kan sluttes af det

fremdragne faktum, er dette, at fortællingen om den mis-

handling, den sårede Benedikt var udsat for, har sin

oprindelse fra nødvendigheden af at indrømme, at der over-

hoved var øvet vild råhed. Den ældste kilde nævner intet

om en mishandling af Benedikt, ligesålidt som sagaen véd

andet end at han faldt i kampen; det er først Ælnoth, som

fortæller om den uhyggelige scene, efterat kampen iøvrigt

er til ende.^) Dette synes at være et yderligere forsøg på
at lægge beretningen således, at den kunde absorbere enhver

afvigende indiskret tradition. Det skal her kun bemærkes,

at undersøgelsen af Benedikts ben stadfæster, at han ikke

har været genstand for nogen særlig mishandling.

Spørgsmålet er nu, om sagaen kan have ret i sin

fortælling, at kong Knud efter at have fået det svære slag

i hovedet fortsatte sin salmesang siddende foran alteret, hvor-

fra han endog senere rejste sig op til samtale. Prof. Schmidt

besvarer det i sin erklæring (af Nov. 1874) afgjort benægt-

ende; men det mærkelige er, at der netop et år efter at

denne var afgiven kom til at foreligge et tilfælde, som fuld-

stændig forandrede hans opfattelse.

Ved pløj earbej det på en større gård på Sælland hændtes

det nemlig d. 10 Nov. 1875, at forkarlen i kådhed slyngede

brændevinsflasken hen imod en gruppe af karle, som stod i

15 alens afstand fra ham, og traf en af dem i baghovedet.

Det sortnede et øjeblik for hans øjne og gjorde derefter

ondt, men han vilde ikke gå hjem fra sit arbejde; efter at

^) Benedikts undvigelse fra kirken, muligheden af overhoved at

undkomme, og den vilde blodtørst overfor en yngling, som

havde deltaget i forsvaret af sin broder, medens der ellers

intet siges ham på, er lige usandsynlige.
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have pløjet et par timer og flere gange at have stanset at

smerter, satte han sig på en grøftekant og døde, før han

kunde føres hjem. Ved obduktionen viste det sig, at han

var død af en forblødning i hjernen: »ved undersøgelsen af

hjerneskallen fandtes en fissur af c. 4 tommers længde, be-

gyndende på os bregmatis lidt ovenfor øret, strækkende sig

igennem pars sqvamosa ossis temporis i en bue med kon-

vexiteten vendt fortil igennem den midterste hjernegrube,

endende hen imod spidsen af pars petrosa« ^). Prof. Schmidt

erkendte, at der her forelå et tilfælde, i det væsenlige lig

det i Odense iagttagne, og han experimenterede derfor med

hjerneskal og flaske for at fremkalde lignende brud. D. 7.

Jan. 1876 holdt han foredrag herom i det medicinske sel-

skab, idet han udtrykkelig udtalte den opfattelse, at sagaens

beretning efter det foreliggende ikke mere vilde kunne for-

kastes^).

Det vil herefter ikke være tilstrækkeligt at aff'ærdige

Knytlinga med et par ord ud af en individuel opfattelse af

dens pålidelighed; vi får virkelig tage den med i beregning.

Lad os da se på dens fortælling om »det andet skrin«.

Først et par ord om selve texten. Dr. P. siger, at

der af denne saga kun findes »et eneste membranbrudstykke«,

ikke ældre end 15. århundrede. At dette ikke er rigtigt,

vilde han have kunnet se af fortalen til den trykte udgave;

thi her gives der oplysning såvel om det større brudstykke

(omfattende 104 af dens 220 sider), som om en hel række

mindre blade. Blandt disse findes heldigvis netop det på-

gældende sted i håndskrift fra omtrent år 1300. Efter dette,

der desuden har flere interessante varianter til den trykte

text, gengives det her, således som Dr. Finnur Jonson har

^) Det kgl. sundhedskoUegiums årsberetning 1875, s. 166.

^) Desværre nåede prof. Schmidt ikke at få resultaterne af sine

undersøgelser nedskrevne, således som han udtalte det som

sin hensigt.
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havt den godhed at afskrive det, med angivelse af forkort-

ningerne :

Pa v«r ok or jor9u tekin su kista er lik Bewedict [k]

hroåur hafSi i verit lagt ok Yoro sar Ixans aull groin J)au er

horft liauf5u at helgum domi kn?/z konungs [] let Eirikr

konungr gersi skrin virSuligt ok ^ar var i lag5r heilagr åomr

knnz konungs ok var skrmit sett yfer alltara
[i o] 5ru skrini

livilir Beneåict konungs hrodir i o5ins ey a Qoni i l^eiri

saumu k2>kju er nu er helgut knuti konungi veiter gu9 firi

hans høner ok arnaSar or5 mikla miskun/^ ok margar jarteiner.

Der er i denne beretning, som jeg alt i mit første ind-

læg ^'orde opmærksom på, to selvstændige led, som ind-

byrdes supplerer hinanden; Dr. P. omtaler kun det ene.

Først er der den legendariske tradition, at de af Benedikts

sår, som i graven havde vendt henimod hans broder, var

lægte, da han toges op af graven ; dernæst den faktiske med-

delelse fra samtiden, at han hviler i Odense i et helgen-

skrin ligesom broderen. Vil man nu benægte rigtigheden af

dette sidste, så er det ikke nok at slette en sætning af

texten; man må også benægte forudsætningen for den legen-

dariske traditions mulighed: at han overhoved er tagen op

af graven.

Når Dr. P. for at blive af med de ord: »i et andet

skrin hviler Benedikt«, giver en kun halv forståelig antyd-

ning af, at jeg skulde »have fornemmelsen af at der netop

på dette sted kunde være tale om et indskud«, så må jeg

gentage, hvad jeg derom har ytret. Ved at se på den

trykte udgave, der sætter punktum før og efter: »i et andet

skrin hviler B. i Odense på Fyn«, »lyder stedet som et

indskud«; men ved med håndskriftet for øje at befries for

denne tegnsætning
— det nyere håndskrift, som jeg da be-

nyttede, har nemlig atter et skilletegn efter »Benedikt« —
må dette indtryk falde bort eller i alle tilfælde indskrænkes

til kun at gælde ordene: »i Odense på Fyn«. Med noget

kendskab til håndskrifter fra middelalderen véd man nemlig,
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at den slags forklarende anmærkninger jævnlig af

senere læsere er tilføjede i margen, fordi de ikke som den

oprindelige forfatter tør forudsætte, at alle og enhver er på

det rene med en eller anden detail. Det er da fuldstændig

berettiget at antage, at en afskriver eller en senere ejer af

bogen ved siden af en text som denne: »I et andet skrin

hviler Benedikt. I den samme kirke, som nu er helliget

Knud, viser gud megen miskund og mange j ertegn for hans

forbøns skyld«, anser det for nødvendigt i margenen at til-

føje: »i Odense på Fyn«, som forklaring til »samme kirke«,

og at en senere afskriver så optager det i texten, og da,

som det så ofte sker, på et mindre rigtigt sted. Vil man

derimod gå videre og påstå, at en selvstændig efter-

retning er indskudt eller indkommen på denne måde, da

må man have enten håndskrifter af ældre datum, eller en

forstyrrelse i textens oprindelige konstruktion, eller endelig

en bestemt påviselig saglig grund at gå ud fra. Det indi-

viduelle skøn af en forfatter, som står fjernt fra den slags

undersøgelser, er her aldeles betydningsløst.

Indtil det modsatte godtgøres med uimodsigelige grunde

af sproglig eller historisk natur, får det stå fast, at Knyt-

lingesaga, der i disse partier viser sig at have havt gode

indenlandske kilder til sin rådighed, har opbevaret både en

ægte legende, hvis forudsætning er, at Benedikt blev tagen

op af graven, således som man tog helligdømte mænd op, og

den efterretning fra sin samtid, at der i Odense fandtes et

»andet skrin« med hans helgenlevninger.

Det er bleven gjort stærkt gældende imod tanken om,

at kongebroderen Benedikt skulde være bevaret i det andet

skrin i Odense, at vore egne hjemlige kilder intet

beretter derom eller overhoved om hans hellig-



HELGENSKRINENE I ST. KNUDS KIRKE. 155

dom. Jeg har i mit første indlæg gjort opmærksom på, at

der ikke kan drages nogen slutning af denne tavshed, da

vore kilder på dette område er så tarvelige og mangelfulde.

Alligevel er det lykkedes ved fortsatte undersøgelser af de

opbevarede efterretninger at finde uforkastelige vid-

nesbyrd om hans helligdom fra den nærmeste sam-

tid. Før vi imidlertid går over hertil, skal jeg fremsætte

et par bemærkninger om den slags kanonisationer i det

hele taget.

Som bekendt var antallet af de »folkedømte« helgener

langt større end kirkens orden tillod at anerkende. Der

måtte ved kanonisationen tages et dobbelt hensyn, det ideelle

og det praktiske. Dette sidste kunde i visse tilfælde kræve,

at man ikke tog det for nøje med beviserne, man trængte

til en lokal eller national helgen; men i de fleste tilfælde

måtte kirken holde igen, enten fordi den udpegede kandidat

ikke kunde holde mål, eller fordi antallet blev for stort,

tilstrømningen til de salige boliger for overvældende.

Allerede i mit første indlæg nævnte jeg i den henseende

den omtrent samtidige Asvard fra Slesvig, der med sine 28

munke blev martyr ved Vendernes store overfald 1066.

Fortællingen herom er aldeles på det rene med, at alle disse

mænd er lige hellige, de kaldes sancti, martyres osv. Al-

ligevel findes senere Asvards ben frem ved en vandprøve:

først flyder hans ben ovenpå, medens de andre synker, derpå

synker de ved kontraprøven, medens de andre svømmer

ovenpå. Som følge heraf får han sin særlige grav og gør

sine særlige jertegn; senere føres han til domkirken i Ratze-

burg, og de andre går da så småt i glemme.

I Norge tales der i de ældste love om Seljemændene,

det var de hellige mænd, hvis ben fandtes på øen Selø og

som sagdes at være kommen vesterfra. Legenden frem-

hævede, at en kongedatter Synnøve havde stået i spidsen

for deres tog. Senere bliver »Seljemannemesse« en tom be-
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tegnelse for den gamle helgendag, medens Synnøve føres til

bispekirken i Bergen og bringer de andre i forglemmelse^).

Omvendt kan en særlig fremragende helgen fremkalde

trangen til at helligdømme også hans nærmeste fæller. Et

slående exempel i den henseende er netop den engelske st.

Alban. Han blev »genfunden« i året 793, men henved 400

år efter toges hans lærer Amfibalus op af graven tilligemed

levningerne af 9 af deres ledsagere. Begge helgener viste

sig i den anledning i syner og drømme, og 1178 fandt den

højtidelige optagelse sted; da Albans skrin blev båret Am-
fibalus imøde, blev det så let, at to mand, ja én, magelig

kunde bære det, medens der ellers var byrde nok for fire.

I året 1186 fandt derpå hans »translation« sted; der var

lavet et kostbart skrin, delt i to dele; i den ene ende lå

Amfibalus og 3 fæller, i den anden de sex andre 2).

I begge retninger har noget lignende fundet sted i

Odense.

De ældste beretninger om tildragelserne 1086 er, som

før nævnt, mindetavlen og »elogium st. Kanuti«. Hvad den

første angår, da kan den, som direktør Herbst har efter-

vist, ikke antages at have været nedlagt i helgenskrinet,

således som Birkerod beretter; hvad der fandtes her var

det af Ælnoth meddelte »epitaphium«, et ærevers over den

hellige konge ^).
Den må derimod antages at have været

optegnet på en slags mindetavle, hvad enten denne nu har

været ophængt i kirken eller på anden måde opbevaret på

et særligt sted. Birkerod siger, at det var en metalplade

(tabula ænea), som indeholdt en brevis cædis ipsius historia,

men da han tillige påstår, at den fandtes i skrinet, bliver

det uvist, om man skal antage, at en sådan tavle i refor-

1) Scr. III 586. Flateyarbok I 246. Storm, Monumenta, XXXXI,
145.

2) Gesta abbatum, I 192. 199. 205, 491 ff.

3) Ser. III 389. Helgenskrinene, s. 41.
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mationstiden er bleven kastet ned i den for at bevares, eller

om han skriver ud af en mangelfuld kundskab og forvexler

den med epitafiet, som han tror havde sin plads udenpå
skrinet.

Indskriften på denne mindetavle er nu opbevaret i en

hel række, som det synes indbyrdes uafliængige gengivelser.

Det er alt forhen omtalt, at den er optagen i nogle hånd-

skrifter af Ælnoth, medens den dog mangler i det ældste og

bedste af dem (fra Dost); ligeledes er den optagen i Peder

Olsens uddrag af samme forfatter, efter en selvstændig, noget

afvigende text. Endvidere findes den hos Ole Worm i hans

»Fasti danici«. Med udeladelse af navnene på de 17 strids-

mænd og med optagelse af forræderens navn er den optagen

i de lectiones, som brugtes på st. Knuds højtid; den er delt

i to lectiones, hvorefter der fortsættes med uddrag af Æl-
noth. Endelig findes den optegnet af Kornelius Hamsfort

»ex veteri membrana«
^). De sidste to former er ikke med-

tagne ved de overvejelser, som anstilles over den i værket om

helgenskrinene.

Af de forskellige texter er Hamsforts utvivlsomt den

bedste. Denne historiske forfatter var som bekendt arving og

bearbejder af sin faders rige samlinger og optegnelser, som

begyndte ved den tid, da han fik Odense bispegård i for-

lening til deri at oprette et apothek (1549); det kan der-

for ikke undre os, at han på dette punkt er særlig godt

underrettet^). Indskriften lyder herefter, med de smårettelser,

især i navnene, som kan hentes fra de andre kilder, således:

Anno incarnationis dominicæ MLXXXVI in civitate Othonisia

gloriosus rex et protomartyr Danorum Canutus pro zelo christianæ

religionis et justitiæ operibus, ut Christus a proprio conviva tra-

1) Ser. III 371. 324. 395. 410. 420. Fasti Danici (1G43) p. 28

(Helgenskrinene s. 24). Danische Bibliothek IX 380 (Ser.

VII 218).

2) Rørdam, Monumenta, 1 667. 674. 689. 698.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 11
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ditus^), in basilica sancti Albani martyris , per eum paulo ante

de Anglia in Daciam transvecti, post confessionem delictorum Sa-

cramento munitus dominici confessoris ante aram raanibus solo

tenus expansis in modum crucis latere lanciatus est sexto Idus Julii

et sexta feria, mortern pro Christo passus, in ipso reqvievit.

Occisi sunt et ibidem cum eo frater ejus nomine et gratia

martyrii Benedictus, ae 17 sui coramilitones, videlicet Asmun-

dus, Blaco, Suen, Ago, Thurgot, Bernhardus , Guthmar, Æskil,

Tokki, Palni, Atti, Suno, Rosten, Milo, Radulphus, alter Thur-

got, Vilgrip, qvi omnes sicut dei gratia cum suo rege ae domino

socii passionum fuere, ita eonsolationis et præmii eum eo

consortes erunt^).

De to fremhævede steder vidner, som det vil ses, i

forening om den opfattelse, at ikke blot Knud, men også

hans fæller, særlig broderen Benedikt, har været priste

salige (beati). Disse udtryk har dog ikke fået lov til at

stå uforandrede. Slutningen er således i alle andre bevarede

gengivelser forandret til . . . consortes cum eo fieri me-

ruerunt, og det først fremhævede om Benedikt er helt

falden bort i de kirkelige texter, som er brugte ved minde-

festerne, ligesom det er udeladt i Peder Olsens iøvrigt fuld-

stændige version, der vel også har en officiel kirkelig op-

rindelse. Det er derimod bevaret hos Ælnoth og i den

Wormske text.

Dette spor af en oprindeligere opfattelse af kampens

ofre som sand -hellige allesammen er ikke enestående.

Således siger Ælnoth ,
at Albanikirken ved deres blod

ikke vanhelligedes, men, som det er tilladt at tro, fik en

ny indvielse (duce igitur . . cum . . athletis . . . interempto,

eodemqve sacrario occisorum cruore non jam violato, imo

iterato, ut credi fas est, consecrato .... p. 373). I bre-

viariet fra Århus hedder det på samme måde: »Fratrem

^) Lectiones i Odense indskyder her: sic ipse a suo familiari

Piparo nomine lucri causa proditus.
— De tilsvarende i

Lund og Roskilde har navnet Blaceo.

2) Danisehe Bibliothek IX 380. Ser. VII 218.
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regis, egregium juvenem Benedictum nomine, nec non et

alios 17 fideles propugnatores domini sui insanus populus

interemit, qvos sibi conjuctos in celis credimus,
sicut sibi fideliter in terris astiterunt« (III 403).

Skulde der imidlertid i den henseende endnu være nogen

tvivl, da må den helt forsvinde overfor den i den ældste

krønike foretagne forandring. Denne krønike er skreven

vistnok meget kort efter optagelsen af graven 1095, og

senere, som det må antages, produceret i Rom for at ud-

virke Knuds kanonisation. Før den imidlertid kom til Rom,
er den umiskendelig bleven brugt til at læses op i original

eller oversættelse; den tiltaler sine tilhørere — (ammonemus
vel obsecramus vos, qvi hæc audituri estis, ut intento corde

consideretis . .
.)
—

bruger livlige udråb: qvid igitur?
—

qvid multa? — dico — inqvam — ; fortæller, at Jyderne

kom »til os« (i Odense) osv. Som opbyggeligt skrift er

den endvidere delt i tre afsnit, hvert endende med et

. . . »in secula seculorum, amen!« Det første omtaler Knuds

ungdom og fredelige regeringshandlinger; det andet fortæller

om »den gamle slanges« anslag og kongens konflikter, indtil

drabet i Albani kirke; det tredje omtaler optagelsen af

graven og de dertil knyttede jertegn^).

Hvad fortæller nu denne ældste officielt-kirkelige frem-

stilling af helgenhistorien om kongens broder og ledsagere?

Den siger, at de fulgte Knud til kirken, men har ikke et

ord tilovers for deres skæbne der. At dette strider ikke

blot mod den umiddelbare følelse for kampens betydning og

disse mænds troskab, men også mod hin tids veneration for

de faldne, der jo giver sig så tydelig til kende i mindetavlen,

er indlysende. Hvor kan da forfatteren af disse optegnelser,

der så stærkt har lagt an på at gribe sine tilhørere, have

udeladt dette første og menneskeligt mest betydningsfulde

1) Ser. III 317. 321. 322.

11'
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tegn på kongens høje værd, at så mange brave mænd vil-

ligt gik i døden for ham?

Til al lykke er der imidlertid i breviariet fra Odense

opbervaret en ældre og fuldstændigere form af krøniken på

dette sted, som udfylder denne mangel på den mest tilfreds-

stillende måde. Udgiveren har lagt mærke til, at denne

»lectio prima« er udskreven af elogiet, men har ikke set,

at den har en betydningsfuld tilføjelse. Stedet lyder således:

.... Dam crucis in modum manibus expansis ad altare sancti

Albani martiris transfixus est in latere cuspidis mucrone. Summa
et unica sålus est egris mortaiibus, qvod electos

suos ita Christus celis divisit ae terris, ut spiritus
celesti habitatione dignos super is admitteret, et

terra terrena dimitteret. Cum qvo Benedictus fidus

germanus armis occubuit amicorumqve vel militum
manus neci causa justicie succubuit. Et qvia corpora
sua victimas deo optulerunt, regna celestia laureati

intrare meruerunt. Nunc amicti stolis albis agno cmn
palmis astant, optata beneflcia omnibus se hic invocan-
tibus prestant. Itaqve , ut dictum est , sexto Idus Julii sic

occubuit etc. ^).

Hvorledes skal nu denne udeladelse i den udgivne text

forklares? Må det ikke antages, at skriftet er kommen til

Rom i sin oprindelige skikkelse, men at man her ikke

har kunnet indlade sig på en kanonisation en masse og

derfor har slettet det fremhævede stykke af mindeskriftet?

For at købe Knuds anerkendelse af kirkens øverste biskop

har man da i Danmark måttet finde sig i at opgive de

andre, der af folkemeningen og af den nationale kirke sattes

ved hans side. Man måtte da også forandre den officielle

text i mindetavlen og i de påbudte lectiones; Ælnoth, den

^) Ser. III 402. Man lægge mærke til, at det ejendommelige

udtryk »laureati« om martyrerne genfindes i hovedstykket,

p. 321, 1. 5. — Sml. Johannes' åbenbaring, 7, 9. 13 ff. 20, 4. 6.

(Vulgata).
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kongelige historiograf, røber kun lejlighedsvis den offenlige

mening.

At denne omsider gjorde sig gældende, fremgår af Knyt-

lingas fortælling. Man kom til et kompromis mellem de to

modsatte opfattelser, den officielle og den nationale, idet

Benedikt toges op af graven og skrinlagdes ved sin broders

side som helligdømt af en uimodståelig folkemening. Han

havde jo i henved 9 år ligget sammen med sin broder under

Albani kirkegulv, ligesom han jo også i livet havde stået

ham nærmest; det gik da her som i Ratzeburg, at hele

flokken hædredes i den ene repræsentant. Om dette er sket

kort eller længe efter Knuds optagelse, derpå kommer det

ikke an; men efter al sandsynlighed var det ikke så meget

længe efter, siden Knytlinga kunde henføre det til kong
Eriks tid.

Efter således at have gennemgået kildernes vidnesbyrd

om Alban og Benedikt, står det endnu tilbage et øjeblik at

dvæle ved de enkelte spørgsmål, som iøvrigt har været

fremme i debatten og endnu kan have nogen interesse.

Vi møder her først kong Valdemars brev af 1180, i

hvilket han omtaler sine frænder i st. Albani kirke. Dr. P.

bebrejder mig her at have givet en unøjagtig og misvisende

oversættelse af brevets udtryk, men noget sådant kan jeg

ikke indrømme. Kong Valdemar føler sig særlig forpligtet

overfor Odense kirke: »tum eo qvod venerandæ sanctorum

reliqviæ in ea (ecclesia) contineantur [qvos sicuti nostros

extitisse propinqvos, ita pios apud deum patronos esse gau-

demus], tum qvod« etc.*). Tanken heri havde jeg gengivet

ved, at kongen »glæder sig over i dens helgener at have

frænder og fromme forbedere hos gud« ; men min ærede

^) Således rettere efter Pontoppidan, Annales I 454. Sml. Thor-

keliu I 262.
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modstander mener, at det gør »en ikke ringe forskel«, at

der strængt oversat står: »relikvier af helgener, som var

hans frænder«, medens min gengivelse skulde gøre det nød-

vendigt at antage, at enten jomfru Maria eller st. Alban

måtte være i slægt med ham. Jeg kan dog ikke tage ud-

trykket »kirkens helgener« i så snæver betydning; som for-

hen omtalt er relikvierne i sig selv intet uden et pant på

helgenens nærværelse som forbeder, og det Valdemar for-

trøster sig til, er ikke at der ligger ben af hans hellige

frænder i denne kirke, men at disse er levende tilstede i

den og rede til at være hans forbedere hos gud. Skal de

så ikke kunne kaldes »kirkens helgener«, véd jeg ikke hvor-

ledes vi skal bære os ad med at få dette begreb bragt ind

under et fornuftigt synspunkt.

Såmeget om formen og ordlyden. Med hensyn til re-

aliteten indrømmer jeg, at brevet ved ikke udtrykkelig at

nævne, hvem der menes, træder ud af rækken af de bruge-

lige bevismidler. Kun med det for øje, som vi véd af andre,

med brevet samtidige kilder, illustrerer det yderligere »det

andet skrin« i Odense. Og kun på denne måde har jeg

anvendt det i mit første indlæg.

Vi har dernæst det ominøse hul i dette andet skrin.

Det siges at være råt udskåret, om end i en regelmæssig

firkant, 3 tommer højt og 2V4 tommer bredt, det er usym-
metrisk anbragt, i skrinets ene endestykke, og forstyrrer den

oprindelige plan i dets hele ydre. Dertil kommer, at der

intet tilsvarende hul findes i st. Knuds skrin.

Fuldmægtig Burman Becker fremsatte som bekendt den

gisning, at det var et »kikhul«, til hvilket han anførte

flere sidestykker; men herimod gør Dr. P. gældende, at der

da vilde have været samme anledning til at lave et sådant i

st. Knuds skrin; fremdeles at man dog ikke vilde kunne se

noget ind ad et sådant hul, og at den oprindelige mester

aldrig vilde have kunnet gøre et sådant brud på sin egen

plan.
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Også på dette punkt lider imidlertid forfatterens ræ-

sonnement af denne påfaldende udvorteshed og mangel på
forståelse af middelalderens tankegang, som vi gentagne

gange er stødt på i det foregående.

Hvorfor mon den bedende, der står eller knæler ned

foran et helgenskrin, vil have en sådan åbning ind til dens

helligdomme foran sit øje? Mon det er for at se på benene,

følge deres linjer nedover, eller observere en edderkop, der

er ifærd med at spinde sit næt mellem ribbenene? Eller er

det dog ikke snarere for at have visheden om helligdommens

umiddelbare nærværelse foran sig, at se den uden dække,

således som den troende i sin bøn ønsker at se det helligste?

Vi kender jo denne overtro fra alle tider, at ånderne ses

gennem visse åbninger, når øjet er opladt for det.

Og så det usymmetriske i hullets anbringelse, og den

iagttagelse, at det er andre end den oprindelige konstner,

som har udskåret det; hvorledes kan dog den mand, der

stadig færdes mellem middelalderens mindesmærker, finde

det påfaldende? Findes der mon en eneste kirke fra en

noget ældre tid, i hvilken ikke de skiftende slægter har

efterladt sig vidnesbyrd? Hvor ofte er ikke det oprindelig

skønne anlæg forstyrret af rå tilføjninger og omdannelser,

klodsede buer, forstyrrende tilbygninger, meningsløse sam-

menstillinger, overmaling af ældre malerier, osv. i det uende-

lige; hele middelalderens bygningshistorie er jo hos os ikke

andet end ophobninger af de sandsynligste forklaringer af

den slags forhold. Tingen er jo den ganske naturlige, at

hver følgende slægt har samme ret som den foregående til

at gøre sig det overleverede så nyttigt og opbyggeligt som

den kan; det går hermed som med hatten i Gellerts fabel,

der gik i arv fra fader til søn gennem mange led; hver følg-

ende ejer forandrede dens form, men den gjorde stadig

samme nytte og blev stadig sat lige højt. Hvad er der da

at undres over, at i en senere tid Benediktus's skrin kom

i en priors eller en biskops eje, som satte pris på at få en
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sådan åbning i den; for hvem det var vigtigere at sørge

for sin og klosterbrødrenes opbyggelse end at bevare en

forsiring i sin oprindelige skikkelse? At hullet blev »råt«,

er ikke så underligt, da en håndværker neppe føler sig så

fri overfor et skrin, som står over alteret og rummer en

helgen, som den oprindelige konstner har følt sig overfor et

skrin, som stod i hans værksted; og at det blev anbragt

usymmetrisk kunde jo ophavsmanden være ligegyldig for,

når det kun kom til at stå ham for øje i den stilling,

i hvilken han ønskede at se det^). Hvad mon Dr. P. vilde

sige, om nogen vilde forklare ethvert råt brud i en kirkes

murværk med tilhørende billeder osv. som frembragt af ind-

brudstyve.

At nu Benediktus's skrin blev gennembrudt på denne

måde, medens st. Knuds blev urørt, kunde jo have sin ganske

naturlige grund i deres forskellige bestemmelse; st. Knud

stod ikke blot til skue for alle, men skulde til sine tider

bæres ud omkring, ofte vel netop i ondt vejr og under andre

vanskelige forhold. Tilmed måtte man her være langt mere

varsom overfor helligdomsrøvere, være sig blandt lægfolk

eller klerke. At Benediktus's skrin ikke således stod til

skue eller var tilgængeligt, er en selvfølge; det havde sit

særlige kapel,
— hvis det da er tilladt at henføre det Be-

nedikt-kapel, som var under opførelse 1357, til skrinet,

skønt vi ganske vist ikke har nogen udtrykkelig hjemmel
for deit. Men en vis sammenhæng synes der unægtelig at

være i alt dette.

) Til sammenligning kan anføres, hvad der siges om opstillingen

af st. Albans nye skrin under abbeden Simon (1163
—

83):— suo loco eminentiori , se. supra majus altare, contra
frontem celebrantis collocavit , ut in facie et in

corde habeat qvilibet celebrans missam super idem altare

martyris memoriam. — De mange søm omkring hullet, som

Dr. P. omtaler, kan have fastholdt et trådgitter, som findes

andensteds under lignende forhold.
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Så er der endelig skrinenes skæbne efter messetjenestens

kuldkastelse. I grevens fejde trængtes st. Knuds kloster

hårdelig. 1534 kom de grevelige til Fyn, og prioren Kristen

Povlsen har optegnet, hvad Kristoffer krævede af ham.

Først måtte han give 1000 mark danske; derpå fik han brev

om at sende »alt det guld, sølv og klenodjer, som fandtes

udi st. Knuds domkirke, ihvad somhelt det være eller

nævnes kunde, intet undertagen uden fire kalke«, og anden-

steds tilføjes, at klostret måtte yde 800 lod sølv i skat.

Men dette var endda kun veernes begyndelse. Da Kristian III

var bleven valgt til konge, betragtede han Fyn som en op-

rørsk provins og særlig Odense som en frafalden stad. Efter

slaget på Øxnebjerg overgaves den til plyndring, og strax

efter måtte øen betale en sølvskat, for hvilken der fra

samme sommer og efterår er bevaret kvitteringer på over

40,000 lod sølv. Året efter blev der atter udskrevet en

sølvskat over hele landet, at betale i Roskilde i Juli måned;

klostrene skulde i alt yde 58,000 lod, deriblandt st. Knuds

de 4000. Da der ikke kunde være tale om at skaffe alle

disse penge af en kassebeholdning eller af de årlige ind-

tægter, tillodes det klostret at pantsætte jordegods, en til-

ladelse, som gentoges, da det 1543 skulde bidrage til dæk-

ning af rigets gæld. Men desuden tillod kongen 1536 prioren

at tage en del af sølvskatten »af et skrin her i kirken«.

Dette udførtes i overværelse af. to guldsmede fra Odense,

som strax prøvede metallet og erklærede det for godt rent

sølv; det var altsammen forgyldt. Imidlertid meddeltes det

senere prioren af rentemesteren, at et forgyldt billede på

omtrent 30 lod alligevel havde vist sig at være kobber,

hvorfor han måtte levere andre 500 lod rent sølv i åbod^).

^) Danske niagazin II 69. (efter håndskriftet Gral. kongl. saml.

851. fol.) 3. række V 142 f. 313 f. St. Knuds kloster solgte

dengang bl. a. sit jordegods på Silt, som det havde fået af

kong Nils. Dipl. Flensb. II 956. 1543 solgtes godset på
Ærø for 1800 rdl. D. mag. 3. r. V 236.
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At der her tales om st. Knuds skrin, kan vel ikke

være tvivlsomt. At klostret endnu dengang skulde have havt

et pengeskrin, hvis indhold det fik kongens tilladelse til at

benytte, er mere end naivt. Sammenhængen er vistnok den,

at man alt forhen uden betænkning havde plyndret Bene-

dikts skrin, men at ærbødigheden for st. Knud holdt munkene

tilbage fra at forgribe sig på denne kongelige helgen. At

han nu med kongens tilladelse kom til at dele skæbne med

sin broder og at plyndringen blev endnu grundigere, da

nøden var så meget større, kan ikke forundre; af det første

skrin er der dog bevaret nogle forsiringer, af det andet intet.

Så var det at st. Knuds skrin blev genfundet d. 22. Ja-

nuar 1582. Der haves som bekendt to indbyrdes uafliængige

efterretninger om dette fund, den ældste skyldes Ole Worm

(1626), den anden Thomas Birkerod (c. 1700); Pontanus

(1631) omskriver den første. Ole Worm fortæller da, at

skrinet blev fundet den nævnte dag »cum pro reparanda

æde ipsi (st. K.) dicata, sacellum, in qvo positus erat,

immutaretur«. Birkerod derimod siger, at skrinet siden

translationen den 19. April 1101 havde sin plads »in hoc

eodem . . . sacello ad latus templi australe«, indtil kirken i

året 1582 restavreredes på dette sted, ved hvilken lejlighed

da kansleren Nils Kås lod det nedbryde: »remanentibus ad-

huc parvulæ januæ vestigiis in muro, qva introitus in hoc

sacellum erat« ^).

Overfor disse afvigende beretninger har man opstillet

forskellige forklaringer. Man gav tidligere i reglen Birkerod

fortrinet som den bedst stedkendte og den, der nøje på-

peger stedet; hr. Burman Becker har fulgt den modsatte

vej , idet han fortolker Worms sacellum som brugt om

koret, således som også Pontanus har opfattet det^).

Denne sidste fortolkning er nu vistnok den ene rigtige, om

1) Worm, Fasti (1643) p. 28. Westphalen IV 1439 (Ser. III 389).

2) Rerum Dan. hist. p. 199: Chorus , ut vocant, ecclesiæ d. C.

instauraretur.
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end beviset må føres noget afvigende. B. siger nemlig, at

oversættelsen af sacellum som kor istedenfor kapel beret-

tiges ved Saxes brug af ordet i sin omtale af Roskilde

domkirkes ældste stenbygning. Dette er imidlertid aldeles

uholdbart, thi dels taler Saxe ikke her om koret, men om

den hele kirke, dels vilde det være utilladeligt at overføre

hans talløse sprogfriheder til andre forfattere. Hvad der

imidlertid er afgørende er, at Ole Worms samtidige Anders

Vedel forstod ordet således, og det samme ses af Pontanus*).

Men selv om det altså må antages for givet, at st.

Knuds skrin 1582 fandtes i den del af kirken, der betegnes

som koret, er dermed ikke sagt, således som B. mener, at

det stod i den senere niche. Alt J. Helms fortolkede rigtig

sacellum og chorus som lønkirken under korgulvet, der 1584

modtog den første murede grav og altså må antages at være

bleven udlagt kort tilforn, og for nylig har stiftsprovst Dam-

gård udtalt sig udførligere for den samme opfattelse^).

Først 1582 kan skrinet antages at være bleven indsat i nichen.

Tilbage står da Birkerods fortælling med den bestemte

påvisning af et lille kapel på kirkens søndre side som skrinets

tindested. Denne ivrige oldgransker levede i mange år på
selve stedet og havde daglig kirken for øje; han samlede

omhyggelig alle mulige efterretninger om dens og byens for-

tid, bl. a. for at levere en ny udgave af Ælnoth med vidt-

løftig kommentar. Blandt sine hjemmelsmænd nævner han

samleren prof. K. J. Lund ved gymnasiet, som havde set

og taget afskrift af den mindeplade, som fandtes i skrinet;

han var født 1596 og døde 1672 3).

^) Burman Becker, p. XII. Vedels Saxo (Wegeners udgave)

p. CCXLVII.

2) N. H. Høyens skrifter II 490. Kirkehist. samlinger, 3. række,
VU 128.

8) Westphalen IV 1437 (Ser. III 386). Thomas Birkerod var

født i Odense 1661, men hans fader prof. Jakob B. kom alt

til gymnasiet 1655.
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Men det er da også vanskeligt at indse, hvad der

egenlig er til hinder for at tillægge hans ord samme vægt

som Worms. Der er jo vitterlig to skrin, medens de to

forfattere hver kun taler om ét; mon det da ikke er det

rimeligste at antage, at de taler hver om sit? Hvorledes

denne nærliggende udvej har kunnet undgå de mange kløgt-

ige mænd ,
som har syslet med dette spørgsmål ,

er næsten

gådefuldt.

At et kapel nu virkelig blev nedbrudt kort efter at st.

Knuds skrin var fundet, ses af et kongebrev af 15. Juni

1582, som pålægger stiftsøvrigheden at nedbryde »den gamle

kapel norden op til st. Knuds kirke«, der var »bygfalden

både på mur og tag«. At det ikke er dette kapel. Birke-

rod sigter til, er klart, da han taler om kapellet på syd-

siden. Dette blev først fuldstændig fjernet i året 1619:

Jesper murmester fik da 5 rdl. 3 mark for at afbryde 6300

mursten »af en gammel nedfalden kapel på kirkens søndre

side«. Kapellet på nordsiden var langt anseligere, opført

af biskop Mogens Krafse ved år 1464, og brugtes, som det

synes, efter reformationen til landemode; det på sydsiden

var lille, kun 6 alen dybt fra indgangsdøren. Da der ikke

nu findes spor af andre kapeller end disse to, må det med

nødvendighed antages, at det var dette sidste, som omtales

alt 1357 som »Benedikts kapel«; den endnu synlige ind-

gang peger tilbage til kirkens ældste former. Men i dette

kapel fandtes ved nedbrydelsen efter Birkerods påstand et

helgenskrin, som han efter traditionen ganske naturlig iden-

tificerede med det af Worm omtalte st. Knuds skrin. Når

det blev fundet, vil det nu være vanskeligt at oplyse; men

det må vel antages at have været nogen tid, ikke længe,

efter det andet. I sommeren 1582 blev det nørre kapel

jernet; men atter d. 8. Jan. 1584 udgik der kongebrev til

kirkerne i stiftet om at komme st. Knuds bygning til hjælp,

da den endnu ikke var »færdiggjort«. I disse år har man

da uden al tvivl taget alle de overflødige bygninger bort
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for at anvende stenene, og således må også Benedikts kapel

være bleven fjernet; at en del af muren blev stående, tyder

nærmest på, at det ikke har lønnet sig at nedbryde alt det

gamle murværk, hvorfor en stump har fået lov til at stå til

1619, da pladsen skulde planeres og et våbenhus opføres i).

Men når vi således véd, at der omtrent samtidig blev

fundet ét helgenskrin i koret (lønkirken) , og et andet i

Benedikts kapel, ligesom de begge blev indsatte i en fælles

niche, hvor de atter opdagedes 1696 og 1833, — så ligger

det ikke fjernt heri at se en yderligere stadfæstelse af, hvad

så vægtige vidnesbyrd taler for, at det ene indeholdt levn-

ingerne af st. Knud, det andet af hans broder Benedikt.

Der går gennem hele Dr. Petersens afhandling en per-

sonlig polemik, som ikke ret vedkommer sagen; ordene »hi-

storikere« og »arkæologer« kommer igen på en måde, som

neppe er berettiget. Dette skal jeg imidlertid ikke indlade

mig videre på, men overlader gerne til læseren selv at

danne sig en mening om dette mellemværende.

Det må derimod være mig tilladt at fremsætte en per-

sonlig bemærkning af anden art. Da det smukke mindeskrift

om Knud den hellige fremkom, måtte det forundre enhver,

som kendte Paludan-Mullers stilling til denne sag, at se, i

hvilken grad han her var skudt til side. Thomas Birkerod

opstilledes jævnbyrdig ved siden af ham, og blandt sine sam-

tidige stod han nærmest som en fældet mand, hvis valg ind

i undersøgelseskommissionen endog syntes at trænge til und-

skyldning^). Sandheden er den, at hans navn som ingen

andens er knyttet til oplysningen af de i Odense fundne

^) Kirkehist. saml. 3. række VI 119. 122 f. Høyens skrifter,

II 109. I året 1481 fandt en retsforhandling om kirkegods
sted i »den søndre kapel i st. K. kirke i Odense«. Fynske
saml. IV 258.

2) Anf. st. III: »han havde endnu ikke fyldt 70 år« osv.
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helgenskrin. Som ung og ukendt adjunkt var det ham, som

bragte et smukt videnskabeligt udbytte ud af undersøgelsen

1833, og 40 år efter var det atter ham, som holdt igen på

de uklare forsøg på at bortfortolke de historiske kilders

vidnesbyrd til fordel for en formentlig »tradition«. Det

monumentale værk, som afsluttede disse undersøgelser, burde

tillige have været et æresminde over denne sjældne mand,

hvis ihærdige flid, ubestikkelige sandhedskærlighed og varme

fædrelandssind har sat så dybe spor i vor historiske videnskab.
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Af KRISTIAN BAHNSON.

Ideen til et almindelig ethnogralisk Museum skyldes

den franske Geograf Jomard. I Slutningen af forrige Aar-

hundrede var der vel fremkommet enkelte Udtalelser om

Ønskeligheden af en saadan Samling, men de bleve uden

Betydning; det var først i den Beretning, Jomard som

Medlem af en i 1831 nedsat geografisk Kommission indgav

til det franske Handels- og Arbejdsministerium, at Betyd-

ningen af et Museum, der skulde omfatte alle de ikke-historiske

Folk udenfor Europa, blev paavist^). Det udvikledes heri,

at medens talrige Rejser og videnskabelige Expeditioner

havde udvidet Kjendskaben til Jordens fysiske Beskaffenhed

og til det Dyre- og Planteliv, der findes paa den, var

Kundskaben om Mennesket ikke skreden frem i samme Grad.

Kort og Planer gave et Billede af Verdensdelenes Konfigura-

tion, zoologiske og botaniske Museer belyste Ejendommelig-

hederne i Dyre- og Plantelivet, men ingen Samling frem-

stillede Mennesket paa dets forskjellige Udviklingstrin. Der

forelaa altsaa her en Opgave at løse. Gjennem Historien

lærer man nemlig ikke alle Standpunkter i Menneskeslægtens

Kulturudvikling at kjende. De fleste primitive Folk have

dels under deres tidligere Udvikling manglet Midler til gjennem

Tradition og skreven Fremstilling at bevare Erindringen om

)
Bulletin de la Société de Géographie, VI, S. 92.
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deres Liv, dels ere de først blevne Gjenstand for Iagttagelse

i en Tid, da allerede en Del af deres Særpræg er gaaet

tabt. Man maatte derfor paa anden Maade søge Kundskab

om de Kulturtrin, som Historien forbigaar med Tavshed, og

denne kunde kun vindes ved Studiet af de materielle Frem-

bringelser. Alle Folkeslag have Redskaber, afpassede efter

Fornødenheder, Smag og Udvikling, hvormed de søge at

overvinde de Hindringer, Naturforhold og Klima lægge i

Vejen for dem, og som samlede give et Billede af Folkets Leve-

vis, dets Industri, Sæder og Skikke og dets aandelige Liv,

der ikke med samme Fuldstændighed og Paalidelighed kan

gives ad nogen anden Vej Ved at samle det forhaanden

værende, spredte Materiale og ved at benytte den Lejlig-

hed til Erhvervelser, som paa forskjellig Maade tilbød

sig, maatte der dannes en Institution, der i systematisk

Rækkefølge gav en Fremstilling af de Kulturformer, som

fremtræde hos de nulevende Folkestammer udenfor Europa.

Først ved at give Ethnografien fast Grund at bygge paa

udfyldtes det Hul
, der tidligere havde været i Kundskaben

om Mennesket. Men der maatte handles hurtig; thi For-

bindelsen med Europæerne og den stadig større Paavirkning

af en overlegen Civilisation var i Begreb med at udslette

al Originalitet hos de primitive Folk. Endnu en kort Tid,

og det vilde maaske være for sent at redde et vigtigt Ma-

teriale for Videnskaben.

Denne Tanke fandt en levende Tilslutning hos Philipp Franz

V. Sieboid, den eneste Mand paa denne Tid, der forstod —
og som praktisk havde vist, at han forstod — den Opgave,

der forelaa. Fra Japan havde han nylig hjembragt sin for-

trinlige Samling, der var bleven erhvervet af Byen Leyden,

en Samling, der opfyldte alle de Fordringer, der maatte stilles

til et omfattende kulturhistorisk Materiale fra et enkelt Om-
raade. 1 sit Sendebrev til Jomard^) fremhævede han skarpt

^) Lettre sur l'utilité des Musées ethnographiques. Paris 1843.
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den Tilsidesættelse, Studiet af de asiatiske Kulturfolk og

de primitive Folkeracer havde været Gjenstand for under

Bestræbelserne for at fremdrage alle Spor af den klassiske

og vestasiatiske Oldtidskultur. Han havde allerede i sit

Fædreland, Holland, gjort Skridt til at raade Bod paa dette

Forhold og optog derfor og udviklede videre den franske

Geografs Ide under Henvisning til Nødvendigheden af, gjennem

sammenlignende Undersøgelser af Sæder, Skikke og Kultus,

at forfølge ethvert Spor af de forskjellige Folks Herkomst

og tidligere Vandringer.

Der skulde dog hengaa endnu lang Tid, inden Planen

til Oprettelsen af et ethnogralisk Museum blev realiseret i

Frankrig. Jomard blev ikke træt af at kæmpe for sin Yndlings-

tanke'), men hans sidste offentlige Udtalelse ender med et

Suk over, »qu'on ne songe guére å ce musée de la géogra-

phie et des voyages longtemps espéré, vainement attendu . . .

bien que l'utilité en soit incontestable« ^). Det var vor Tid

forbeholdt at skabe en saadan Institution i hans Fædreland.

Jomards Tanke var dog ikke død; den voxede sin stille

Væxt, frembragte hist og her en kraftig og levedygtig

Spire, og i det mindste paa ét Sted var der allerede før

den berømte Geografs Død opstaaet et Museum, der viste,

hvad der kunde udrettes paa dette Omraade.

Der var nemlig en Mand, paa hvem Jomards Ord og

Siebolds praktiske Illustration til dem havde gjort et stærkt

Indtryk. Denne var Thomsen. Allerede ved Overtagelsen

af Bestyrelsen af Kunstmuseet havde han set, »at den ethno-

grafiske Afdeling saavel med Hensyn til Danmark som Sø-

stat med Kolonier som til Bekostningen var den, der baade

burde og kunde bringes til noget mere end almindeligt« ^).

Overensstemmende hermed gik hans Plan ud paa at udvide

>) Se f. Ex. BuU. de la Soc. de Géogr. 1845.

2) Revue Orientale et Araericaine 1862.

^) Fortale til Kataloget over det ethn. Museum, 18(32.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 12
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Samlingen til et dansk Kolonialmuseum. P'ørst ved et Be-

søg i Leyden og under Paavirkning af Jomard modnedes

hos ham »Ideen til et almindelig ethnografisk Museum, der

skulde omfatte ikke de enkelte, men saa vidt mulig alle

Nationer, der ikke besad den europæiske Kultur«. Efter at

Thomsen havde faaet Øje for det Maal, der skulde følges,

forstod han med den Energi, der var ham ejendommelig,

ikke mindre end ved sin Personlighed at vække en In-

teresse for Samlingen, der ikke alene ytrede sig, medens

han var den ledende, men har fulgt den til den Dag i Dag.

Udviklingen er ikke foregaaet i Spring ved saadanne Masse-

forøgelser, som flere moderne Samlinger kjende; men Museet

er langsomt voxet, plejet af den virksomme Understøttelse,

som hele Folket til enhver Tid har ydet Bestræbelserne for

at udvikle vore Samlinger. Naar derfor det danske ethno-

grafiske Museum længe har været det første i Europa og

selv nu, efter at det er overfløjet af andre, indtager en høj

Plads, skyldes det hovedsagelig de Gaver, som ere ydede i

saa rigt Maal; men det er Thomsens Fortjeneste at have

forenet Kræfterne til en Samvirken og skabt Livsbetingelserne

for Museet.

I en anden Retning var Thomsens Virksomhed af Be-

tydning for de ethnografiske Museer. Det var ham ikke

nok at indsamle Stoffet; han vilde bearbejde det og gjennem

Opstillingen gjøre det tilgængeligt og lærerigt for læg og

lærd. Paa en Tid, da de ethnografiske Samlinger i det

højeste vare Appendixer til andre Museumsafdelinger, uden

nogen Betydning, skabte hans ordnende Haand et selvstændigt

Museum, der for sin Tid var et Mønster paa Planmæssighed

og Orden. En virkelig Løsning af den Opgave, som var

stillet, forelaa her. Der var skabt et ethnografisk Museum

med et videnskabeligt Formaal, der arbejdedes paa kritisk

at bestemme de enkelte Gjenstande og anvise dem deres

Plads indenfor de givne Rammer, at forene det sammen-

hørende til særskilte Grupper,
— kort at give et Billede af
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de forskjellige Kulturstadier i deres Ejendommelighed. Heri

viste Thomsen sin Forstaaelse af, hvad der maa fordres

af et ethnografisk Museum, naar det skal blive mere end

en tilfældig Samling af Rariteter og Kuriosa. Ganske vist

kan der rejses væsentlige Indvendinger mod den Plan, der

var fulgt. Ordningen dels efter Kulturgrupper dels efter

Folkegrupper var i og for sig uheldig og vilkaarlig; men

det maa erindres, at der her var Tale om et første Forsøg,
ved hvilket der intet kunde læres af andre Samlinger. Ved
den Omordning af Museet, som fandt Sted efter Thomsens

Død, blev den ældre Plan opgivet, og Worsaae gjennemførte

den simple og naturlige Ordning efter Folkeracer, der i lige

Grad har lettet Overskueligheden og givet en streng viden-

skabelig Inddeling af Stoffet.

Thomsen var den første og længe den eneste, hos hvem

Tanken om at skabe et almindelig ethnografisk Museum fik

Udslag i Handling. Der hengik endnu en rum Tid, inden

man i det øvrige Europa kom til Erkjendelse af, hvilken

Betydning en saadan Samling har for Kundskaben om Men-

nesket.

Der fandtes paa den Tid, da det danske Museum grund-

lagdes, flere Steder et ikke saa ringe Materiale til Dannelsen

af lignende Samlinger. I de fyrstelige Kunstkamre med deres

brogede Indhold havde der indsneget sig adskillige ethno-

grafiske Gjenstande af Værd; men de havde deres Plads

blandt Naturvidunderne, nærmest som afskrækkende Ex-

empler paa Menneskenes Forvildelser. Fra Rejser og Ex-

peditioner var der end videre bleven hjembragt en Del Stof,

som opbevaredes spredt omkring i Samlinger, hvor det ikke

hørte hjemme; endelig fandtes ikke lidet i Privatbesiddelse.

Der var saaledes allerede et Grundlag at bygge paa, hvis

Interessen havde været til Stede; men derpaa skortede det.

Elt lille Skridt fremad gjordes senere ved Kunstkamrenes

Opløsning, idet de ethnografiske Gjenstande udskiltes og

opstilledes samlede. Dog blev denne Begyndelse uden videre

12"
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Betydning. Samlingerne knyttedes til andre Museumsafde-

linger og henstode uden Røgt og Pleje; faa interesserede

sig for dem, endnu færre forstod sig paa dem. Ved Gaver

og tilfældige Forøgelser voxede Materialet vel ikke ubetyde-

lig, men ingen tænkte paa at benytte de Lejligheder til at

udbytte sine Forbindelser, som mange Steder vilde have

gjort det let at anlægge en omfattende Samling. I det

højeste var det det usædvanlige og kuriøse, som vakte Op-

mærksomhed; for Betydningen af det tilsyneladende ubetyde-

lige og dagligdags, der først giver et fyldigt Billede at et

Folks Liv, havde man ikke Blikket aabent. Man havde

ingen Plan, intet Forraaal, der arbejdedes overhovedet ikke;

Virksomheden indskrænkede sig til at modtage, hvad der

lejlighedsvis skjænkedes Samlingen, og man bekymrede sig

ikke om at indsamle de Oplysninger, der skulde forklare og

bestemme Stykkerne.
"

Materialet var derfor i høj Grad

sammenblandet og upaalideligt, og Tilvæxten forøgede kun

Uordenen. Kun enkelte Privatmænd, hvis Interesser havde

ført dem ind paa ethnogratiske Studier, vare gaaede forud

for Staterne. Saaledes havde Klernm og Christy anlagt

deres Samlinger, ganske vist med forskjellige Formaal for

Øje, men dog stræbende efter ved Gjennemførelsen af en

bestemt Plan at give dem kulturhistorisk Værd.

Med Halvfjerserne begynder et nyt Kapitel af de ethno-

grafiske Museers Historie. Gjennem de ny-oprettede ethno-

logiske Selskaber og ved større samlede Behandlinger af Ethno-

grafien spredtes Interessen for de primitive Folk i bestandig

videre Kredse. Det var ikke længere, som tidligere, hoved-

sagelig Anthropologien, man beskjæftigede sig med, ogsaa
Mennesket som socialt Væsen blev gjort til Gjenstand for

omfattende Undersøgelser. Derved var Jordbunden beredt

for Dannelsen af de ethnologiske Samlinger; dog manglede
der endnu den Impuls, der skulde give dem Liv. Denne*

kom til Dels fra en anden Videnskab, den forhistoriske Ar-

kæologi, der just paa denne Tid banede sig Vej til almindelig
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Anerkjendelse gjennem de Fordomme og den Mistillid, med

hvilke den hidtil havde maattet kæmpe. Ved Undersøgelsen

af de forhistoriske Tidsrum og Behandlingen af de Spørgs-

maal, som nu bleve stillede, blev det klart, at der til fuld

Forstaaelse af de fjærne Tider og til Belysning af den Ud-

vikling, der havde fundet Sted, krævedes en Kundskab til

de primitive Kulturformer, som endnu bestod. Interessen

for disse fik derved yderligere Næring og de arkæologiske

Kongresser, der paa en Gang gjorde en — i alt Fald uden-

for Norden — lidet paaagtet Videnskab populær, bidrog til

at give ogsaa Ethnografien den Impuls, hvortil der trængtes.

Fra flere Sider lød nu Fordringen om Dannelsen af Samlinger,

der kunde give Studiet af de primitive Folk det nødvendige

alsidige Materiale. Erkjendelsen af, at de materielle Frem-

bringelser paa et lavere Kulturtrin have den største Betyd-

ning for Kjendskaben til et Folks Levevis og Tankesæt, laa

ligesom i Luften og fik samtidig sit praktiske Udslag paa

forskjellige Steder. En Mand maa dog nævnes, hvis Navn

bestandig vil blive knyttet til den nye Periode i de ethno-

grafiske Museers Udvikling, nemlig Professor Bastian i Berlin.

Mere end nogen anden har han været utrættelig i at vække

Interessen for Ethnografien i sit Fædreland ved Ord og

Handling, og naar der for Øjeblikket arbejdes med større

Energi i Tydskland end noget andet Sted paa at indhente

det forsømte, skyldes det saavel det Exempel, hans Virk-

somhed som Direktør for Berlins Museum har givet, som

hans indtrængende Opfordring til at skabe videnskabelige

Instituter som Grundlag for en induktiv Behandling af Ethno-

grafien. I begge Henseender have hans Bestræbelser været

af Betydning ogsaa for andre Lande.

Grundlæggelsen af systematiske ethnografiske Museer

er saaledes, udenfor Danmark, de sidste Decenniers Værk,

og den Udvikling, der har fundet Sted, er selv i vor. Mu-

seernes Tid uden Exempel. Saa godt som i alle Europas
Hovedlande og i Amerika er der opstaaet Institutioner, der
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allerede nu have udfoldet en meget betydelig Virksomhed.

England har forenet sine adspredte Samlinger i det ny-

ordnede British Museum og i India Museum, hvortil slutte sig

Museerne i Oxford og Salisbury. Holland har omorganiseret

Rijks ethnographisch Museum i Leyden, der er et af de aller-

betydeligste i Europa; desuden findes mindre Samlinger i

Amsterdam^ Rotterdam og Haag. Frankrig har grundlagt

Musée de Trocadero i Paris, der i den nærmeste Fremtid vil

faa sit Supplement i det selvstændige, enestaaende Musée

Guimet (nu i Lyon). I Tydskland er der, foruden Hoved-

museet i Berlin, grundlagt anselige ethnogratiske Samlinger

i Hamburg, Leipzig, Dresden og MUnchen, foruden flere mindre

Museer. Østerrig har i Wien faaet to ethnografiske Museer,

Hofmuseet og Orientalisches Museum, I Italien findes det an-

selige Museo preistorico ed ethnografico i Rom, hvortil slutte

sig Propagandaens Samling og Museerne i Florenz og Venedig.

Endelig er der anlagt ethnografiske Museer i Kristiania og

Stockholm, i hvilket sidste det rige Materiale, som under

Fregatten Vanadis Jordomsejling indsamledes af Dr. Stolpe,

vil blive optaget.

Overalt arbejdes der saaledes med stor Energi. Til

den almindelige Interesse for ethnologiske Studier er der

kommen en Erkjendelse af, at det gjælder at benytte Tiden

til Indsamling, inden det er for sent. Det gaar nemlig ikke

med det ethnografiske Materiale som med det arkæologiske,

der gjemmes i Jordens Skjød gjennem lange Tider, for at

belære Efterverdenen om svundne Kulturformer. Kun en

ringe Del af det ethnogratiske Stof overlever det Folk, fra

hvilket det hidrører; let forgjængeligt, som det er, gaar det

hurtig til Grunde, naar en ny Civilisation har omskabt Folkets

Livsvilkaar. Kun fra de amerikanske Kulturstater er et be-

tydeligt Materiale paa Grund af de særlige Forhold blevet

bevaret fra svundne Tider. Heri ligger den store Fare, som

truer de ethnografiske Museers Udvikling og opfordrer til

hurtig Handlen. I de sidste hundrede Aar er den ene
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primitive Kulturform efter den anden forsvunden under

den europæiske Civilisations Fremtrængen, og i vore Dage

foregaar dette med større Hurtighed end nogen Sinde tidligere.

For 20—30 Aar siden kunde man endnu hengive sig til det

Haabj at Tiden vilde bringe de Forøgelser og Supplementer,

der trængtes til; men det vilde i vore Dage være en Let-

sindighed at bygge Museernes Udvikling paa dette Haab.

For hver Dag, der gaar, bliver det vanskeligere at skaffe

Materiale. Endnu findes der ganske vist Omraader, som

ere upaavirkede af den europæiske Kultur, men de blive be-

standig mere begrænsede; store Omraader ere allerede fuld-

stændig udtømte, fordi Befolkningen er bleven uproduktiv,

og adskillige andre have mistet en stor Del af deres Sær-

præg. Med Sikkerhed lader det sig forudse, at en væsentlig

Kilde til Kundskab om Menneskets Udvikling i en ikke fjærn

Fremtid vil være fuldstændig udtørret.

Erkjendelsen af, at det Museum, der forsømmer at be-

nytte det nærværende Tidspunkt, har slaaet Bom for sin

Udvikling, har været en Spore til de Anstrængelser, der

ere blevne gjorte og stadig gjøres rundt om i Europa for

at indsamle Materiale. Takket være dem, er det lykkedes

at redde mangfoldige Omraader for videnskabelig Iagttagelse,

og som det vil fremgaa af det følgende, foreligger der for

de allerfleste Folkegruppers Vedkommende et ganske be-

tydeligt Studiemateriale. Naar der er vundet et saadant

Resultat i kort Tid, skyldes det til Dels de betydelige

pekuniære Hjælpemidler, som i de store Lande have staaet

til Museernes Raadighed. De have været saaledes stillede,

at de have været i Stand til at udfolde en omfattende Virk-

somhed, til at deltage i de Expeditioner, som ere udgaaede

til fremmede Verdensdele, til at gjøre Indkjøb af store, me-

thodisk foretagne Indsamlinger, der ere bragte til Europa —
kort til at forfølge en bestemt Plan for deres Udvikling.

Ogsaa i denne Henseende have Forholdene forandret sig fra

tidligere. I ældre Tid anførtes det ofte, at et ethnografisk
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Museum let kunde tilvejebringes uden synderlig Bekostning,

naar kun Interessen derfor var vakt, og de Museer, som da

bestod, vare væsentlig henviste til at modtage deres For-

øgelse ved Gaver. Saa længe Gjenstande fra de primitive

Folk vare almindelige, fandt saare meget paa denne Maade

Vej til Samlingerne. Kjøbenhavns Museum, der næsten

udelukkende er blevet til ved Gaver, viser hvor langt der

kan naaes, naar Institutionen er bleven populær. Men hvor

værdifuld en Støtte den almindelige Interesse end er, er den

dog ikke i Stand til alene at bære en Samling. Naar ethno-

grafiske Gjenstande blive sjældnere og Konkurrencen sam-

tidig giver dem en forholdsvis betydelig pekuniær Værdi, vil

selvfølgelig Gaverne til sidst ophøre og Museet hæmmes i

sin Væxt. Det staar tilmed i Fare for at faa et Tilfældig-

hedens Præg, der forringer dets Værd som Samling. For

at undgaa dette, for at udvide og supplere sit Materiale,

overhovedet for at opfylde de Fordringer, der maa stilles

til en planmæssig Ledelse, kræves et Budget, der stiller

Museet saa meget som mulig uafhængig af frivillig Under-

støttelse. Dette er saa meget mere nødvendigt, som de

Fordringer, der nu stilles til Samlingernes Art, til Dels ere

andre end tidligere.

Som alle kulturhistoriske Museer have ogsaa de ethno-

graliske en dobbelt Opgave, en videnskabelig og en populær.

De skulle paa den ene Side yde Materiale til Studium af

de ikke-europæiske Folk, paa den anden Side skulle de virke

belærende paa den store Almenhed ved at anskueliggjøre de

forskjellige Kulturformer, gjennem hvilke Menneskeheden har

bevæget sig. Tidligere var det fortrinsvis den sidste Del af

Opgaven, man havde for Øje; man tilsigtede alene en Ka-

rakteristik af en Folkegruppe gjennem dens mest ejendomme-

lige Frembringelser og lagde en særlig Vægt paa Sjælden-

heder. I vore Dage har man derimod de fleste Steder

stræbt først og fremmest at gjøre Museerne til videnskabe-

lige Institutioner ved at skabe Samlinger, der give en saa
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vidt mulig udtømniende Fremstilling af de forskjellige Kultur-

stadier udenfor Europa. Hertil kræves et meget alsidigt og

paalideligt Materiale, der ikke alene tillader et Studium af

de større Folkegrupper, men af alle Hovedstammer indenfor

disse. Det er ingenlunde først og fremmest de sjældne og

udmærkede Stykker, man ønsker at opbevare. Disse have

selvfølgelig en berettiget Plads i Samlingen; men Grundlaget

maa dannes af alle de almindelige, ofte tilsyneladende ube-

tydelige Ting, der angive Niveauet og karakterisere Udvik-^

lingen paa de forskjellige Omraader. De simple Redskaber,

hvormed Subsistensmidlerne skaffes til Veje, de ufuldkomne

Vaaben, der tjene til Forsvar, de ofte tarvelige og uanselige

Smykkesager, eller de raa Figurer, der ere Gjenstand for

Kultus, have samme Værd for Kjendskaben til et Folks Liv,

som de Arbejder, i hvilke dets Kunstfærdighed har faaet

sit højeste Udtryk. De ere absolut nødvendige for at be-

lyse de Forhold, hvorunder et Folk lever, de forskjellige

Samfundsklasser, Folkets materielle og intellektuelle For-

nødenheder og den Opfindsomhed, det har udviklet i Be-

nyttelsen af sine Hjælpemidler. Men just de simple Gjen-

stande ere tidligere i langt ringere Omfang end de mere

kunstfærdige Stykker komne i Museernes Besiddelse, fordi de

rejsende, der have hjembragt Materialet, ikke have haft

Blikket aabent for deres Betydning. Saa godt som alle de

større Indsamlinger, der ere foretagne i ældre Tid, lide

under denne Mangel; selv i en saa rationel anlagt Samling
som Siebolds fra Japan, der giver et saa fortræffeligt Billede

af de højere Klassers Liv og af Landets Industri og Kunst,

søger man forgjæves efter en nogenlunde fyldig Fremstilling

af den store Befolknings Levevis. Hovedvægten maa lægges

paa Tilvejebringelsen af omfattende, systematiske Samlinger,

der give et i alle Enkeltheder udført Billede af de forskjel-

lige Folkegrupper og Stammer. Alt hvad der anskueliggjør

et karakteristisk Træk i Individets, Familiens eller Sam-

fundets Existens, enhver Gjenstand,* som ved Materiale,
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Form, Ornamentik og Anvendelse er forskjellig fra de øv-

rige, har sin Berettigelse i Samlingen. Kun Dubletter bør

naturligvis være udelukket, et Forhold, hvorpaa man dog

ikke endnu har haft Opmærksomheden henvendt, skjønt det

er af stor Betydning for Museernes Begrænsning.

Kun for de primitive Folks Vedkommende kan Museerne

stræbe efter at opnaa udtømmende Samlinger. Det Omraade,

paa hvilket Naturfolkene bevæge sig, er saa begrænset.

Livet i det hele saa lidet sammensat, at Frembringelserne

forholdsvis ikke blive synderlig talrige. Selv om Fordringen til

en minutiøs Repræsentation her gjennemføres, vil Stoffet ikke

blive mere vidtløftigt, end at det, tilbørlig sigtet, kan finde Plads

i Museerne. For de orientalske Kulturfolks Vedkommende

stiller Forholdet sig derimod anderledes, idet et stærkt ar-

tikuleret Samfundsliv, en udviklet Industri og Kunst og et

ejendommeligt Aandsliv, der har frembragt talrige litterære

Arbejder, til sin fuldstændige Belysning kræver et saa ko-

lossalt og mangeartet Materiale, at de ethnografiske Museer

ikke kunne optage det. De kunne kun give en Fremstilling

af de større Træk; men det kommer her i lige saa høj

Grad som for de primitive Folks Vedkommende an paa Plan-

mæssighed og Omsigt for at tilvejebringe en Samling, der

virkelig afspejler hele Folket og ikke indskrænker sig

til at belyse enkelte Klasser af Samfundet eller enkelte

Sider af dets Udvikling. Detaillerne maa det overlades Fag-
museerne at fremstille. Mulig vil man, under de orientalske

Studiers fremskridende Udvikling, engang udsondre alle Sam-

linger fra de asiatiske Kulturfolk fra de ethnografiske Mu-

seer og forene dem i særlige Museer i Lighed med, hvad

der allerede er begyndt i Orientalisches Museum i Wien og

India Museum i London. Noget saadant kan imidlertid kun

tænkes muligt i de store Lande; de mindre maa altid be-

grænse deres Opgave til Fremstillingen af Hovedtrækkene.

Det uoverkommelige, der kunde synes at ligge i Løs-

ningen af en saa stor Opgave som den, at give en udtømmende
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Fremstilling af alle Folk og alle Kulturstadier, der falde ind

under Ethnografiens Behandling, vil næppe praktisk gjøre

sig gjældende. Opgaven stilles nemlig ikke det enkelte

Museum. Ingen Samling vil være i Stand til at fremstille

alle Omraader med samme Udførlighed ;
selv den største vil

være begrænset i sin Virksomhed alene af den Grund, at

der ikke kan skaffes lige gode Forbindelser overalt. Men

Maalet maa naaes ved et fælles Arbejde af alle Museer; de

maa derfor, fra et videnskabeligt Synspunkt set, opfattes

som et stort internationalt hele, hvis enkelte Led gjensidig

supplere hverandre. De store Museer ville naturligvis søge

at give en fuldstændig Fremstilling af saa mange ethno-

gratiske Omraader som muligt, medens de mindre Samlinger

med deres mere beskedne Hjælpemidler faa Betydning for

Helheden i samme Grad, som de for en eller fiere Folke-

gruppers Vedkommende er i Besiddelse af et Materiale, der

ved sin Størrelse og Paalidelighed kan gjøres til Gjenstand

for videnskabelig Behandling. Opgaven bliver derfor for dem

at koncentrere Kræfterne paa Oparbejdelsen af enkelte Af-

delinger, hvad enten de fremstille Landets Kolonier eller

Omraader, paa hvilke det er lykkedes Museet at skaffe sig

særlige Forbindelser. Ved Siden heraf bliver Formaalet at

tilvejebringe en almindelig Repræsentation af de øvrige ikke-

europæiske Folk, ved hvilken der ikke tilstræbes at give en

udtømmende Fremstilling, men kun et Billede i store Træk

af de forskjellige Folkegrupper, saaledes at ingen væsentlig

Ejendommelighed mangler. Ved en omsigtsfuld Udvikling i

begge disse Retninger ville de ethnografiske Museer, de

større som de mindre, være i Stand til at løse deres dob-

belte Opgave indenfor de Grænser, Forholdene have af-

stukket. De give Fagmanden Stof til Undersøgelser og an-

skueliggjøre for Lægmanden de karakteristiske Udviklinger,

der ere foregaaede i de fremmede Verdensdele.

Som det vil fremgaa af det følgende, ere betydelige

systematiske Samlinger i de senere Aar komne til Europa.
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Det værdifuldeste Materiale skyldes naturligvis de Fagmænd,
der have haft Lejlighed til at gjore deres Studier blandt

selve de Folk, fra hvilke deres Samlinger hidrøre. Men

Hovedmassen er dog tilvejebragt af Mænd, der med Inter-

esse for ethnologiske Forhold og Forstaaelse af Museernes

Formaal, have foretaget Indsamlinger efter disses Anvisning.

Rejsende, som i store Skarer ere dragne ud paa Opdagelser

i hidtil ukjendte Egne, Marineofficerer, Gesandter, Konsuler

og Privatmænd have arbejdet sammen paa den Opgave, som

foreligger. Naar Resultatet er blevet saa tilfredsstillende,

skyldes det vistnok i en ikke ringe Grad de udførlige In-

struxer, der ere udarbejdede af Museer og ethnologiske Sel-

skaber, og som paa samme Tid som de indeholde meget de-

taillerede Anvisninger for Indsamlingen, vække Opmærksom-
heden for Tilvejebringelsen af saadanne alsidige Oplysninger,

som ere nødvendige for at give Materialet dets fulde Værd').
De ældre Samlinger lide ofte under Mangelen paa sikre An-

givelser, saavel med Hensyn til Stykkernes Anvendelse som

til deres Oprindelse. Det kunde ikke være andet efter

Maaden, hvorpaa de kom i Museets Besiddelse, tilfældig er-

hvervede paa de Steder, hvor de rejsende kom i Berøring

med Naturfolkene, eller endog kun i Havnestæderne, hvorhen

Gjenstandene vare naaede fra det indre af Landet. Ofte ere

Stykkerne gaaede gjennem flere Hænder og erhvervede langt

borte fra deres Hjemsted, hvorfor Opgivelserne have været

ukorrekte. Selv hvor de vare rigtige, have de i Reglen

været saa almindelige, at det kun ved kritiske Undersøgelser

er lykkedes at sondre mellem de mindre Grupper. De store

systematiske Indsamlinger kunne alene have den tilbørlige

Autoritet, idet de ere foretagne paa Stedet selv, og der ved

deres Tilvejebringelse er taget særligt Hensyn til at skaffe

alle nødvendige Oplysninger. Paa de allerfleste Omraader

behøver man ikke mere at være henvist til de mere eller

1) Zeitschr. f Ethnologie, IV, S. 329.
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mindre korrekte Meddelelser af denne eller hin rejsende.

Tvivlene med Hensyn til Gjenstandenes rette Oprindelse ere

nu løste, og det er ikke de nye Samlingers mindste For-

tjeneste at have fjærnet Usikkerheden paa dette vigtige Punkt.

Det er Hensigten her at meddele en kort Redegjørelse

for det vigtigste af det Materiale, som findes i de større

tydske, østerrigske og italienske Samlinger, samt i Musée

Guimet i Lyon ,
hvilke Meddeleren har besøgt paa en i

1885—86 med Understøttelse af Ministeriet for Kirke- og

Undervisningsvæsenet og Carlsbergfonden foretagen Rejse.

Museerne i London og Paris har han ikke haft Lejlighed

til at se siden 1882^); de have i de senere Aar modtaget

saa store Forøgelser
— Omordningen af British Museum

falder ligeledes i denne Periode — at en lignende Rede-

gjørelse for deres Vedkommende ikke lader sig give uden

Fare for altfor stor Ufuldstændighed. De franske og en-

gelske Museer ville derfor, ligesom Museet i Kjøbenhavn,

kan lejlighedsvis blive inddragne i Oversigten.

Blandt de tydske Samlinger tilkommer den første Plads

det store ethnografiske Centralinstitut i Berlin. Oprindelsen

til dette var det fyrstelige Kunstkammer 2).
Hertil var

der allerede paa den store Kurfyrstes Tid gjort Indkjøb

af japanske Vaaben og andre ethnografiske Kuriosa, og disse

forøgedes efterhaanden ved Lejlighedskjøb saa meget, at der

ved Kunstkammerets Opløsning i 1856 kunde dannes en ethno-

grafisk Afdeling i Forbindelse med Samlingen af Oldsager i

Neues Museum. I Aarenes Løb modtog denne Afdeling en

ikke ubetydelig Tilvæxt, dels ved Udbyttet af forskjellige

videnskabelige Expeditioner, dels ved enkelte større Kjøb;

men Materialet var dog i alle Henseender højst mangelfuldt,

^) Det store Museum i Leyden er Meddeleren uhekjeiidt,

^) Jfr. Bastian: Vorgeschichte der Ethnologie. Berhn 1881, S. 47,

og Voss: Zur Geschiclite der kon. Museen in Berlin. Berlin

1880.
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Og den ukritiske Bestemmelse af Gjenstandene ikke mindre

end den Uorden, som i det hele herskede i Samlingen, gjorde,

at dens videnskabelige Værd kun var ringe. Hvor langt

man endnu var tilbage, viste den første videnskabelige Sam-

ling, Jagors, som kom til Museet; den var en Mønster-

samling, der lærte, hvilke Fordringer der maatte stilles til

et ethnografisk Stof, og hvad der kunde naaes ved en plan-

mæssig Indsamling. Det var klart, at den Vej, Jagor havde

anvist, maatte følges videre, hvis Museet skulde opfylde sit

Formaal.

Et Vendepunkt indtraadte i 1876, da Prof. Bastian blev

Direktør. Tro imod sit Feltraab, at vi befinde os ved den

yderste Grænse af Muligheden for at gjøre Indsamlinger

blandt de primitive Folk, begyndte han den Samlen i stor

Stil, der har gjort Berlins Museum til det første i Europa.

Ved sin overordentlige Energi, gjennem de mange Kræfter,

han har forstaaet at sætte i Bevægelse og paa sine egne,

vidtstrakte Rejser har han tilvejebragt det kolossale Ma-

teriale, som vil blive det væsentligste Grundlag for ethno-

grafiske Studier. Tidspunktet til at gjøre omfattende Ind-

samlinger har været gunstigt for et Land med Tydsklands
Forbindelser og Hjælpekilder. Talrige Expeditioner i viden-

skabeligt Øjemed ere i det sidste Decennium udsendte til

alle Verdensdele, de nye Kolonisationsbestræbelser have ud-

videt Rigets Indflydelse over store, hidtil ukjendte Omraader,

og dets Udvikling til en stor Marinestat har affødt Togter

til fjærne Have. Det er Bastians Fortjeneste at have be-

nyttet alle disse Hjælpekilder til en Udvikling at Samlingerne
i
videnskabelig Retning. Hvor stor Interesse det er lykkedes

ham at vække for Berlinermuseet, viser Dannelsen af den

saakaldte »Hilfskomité«
,

en Kreds af Rigmænd, der har

ydet Museet en værdifuld pekuniær Understøttelse, og hvis

Virksomhed var af dobbelt Betydning paa en Tid, hvor det

gjaldt hurtig at organisere et energisk Arbejde paa flere

forskjellige Omraader. Ogsaa flere af Museets fortrinlige
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Publikationer ere fremkomne under den nævnte Komités

Medvirkning.

For de ethnografiske og arkæologiske Samlinger er der op-

ført en Bygning, der ved sin praktiske Indretning kan tjene til

Mønster for andre Museumsbygninger. Opstillingen af Sam-

lingerne er imidlertid ikke fuldendt; i Foraaret 1886 vare

kun de amerikanske, afrikanske og nordasiatiske Afdelinger

tilgængelige; desuden var det rige Udbytte af Dr. Finsch's

Rejse til Ny-Guinea og til Dels de kinesiske og japanske

Samlinger foreløbig udstillede. I det følgende vil der der-

for kun blive gjort Rede for disse Grupper og for det ældre

Materiale, som tidligere var udstillet i Neues Museum.

Museet har sit særlige Tidsskrift, i hvilket der gives

Meddelelser om dets Forøgelser og Bearbejdelser af det

indsamlede Materiale i).
Desuden ere enkelte Grupper

gjorte til Gjenstand for en udførligere Publikation i de

fortræffelige Billedværker, som ere udgivne af Generalfor-

valtningen.

Om Berlin som Centrum gruppere de øvrige tydske

Samlinger sig. Kunne de end ikke med Hensyn til Materialets

Alsidighed sættes ved Siden af Hovedmuseet, indeholde dog

flere af dem Afdelinger, som ere særdeles righoldige.

Vi vende os først til Hamburg. Den gunstige Lejlighed,

som Byens udstrakte Handelsforbindelser frembød for en

Indsamling af ethnografiske Gjenstande, benyttedes ikke før

i Tredserne, og det endnu kun sparsomt, idet kun nogle

faa Gjenstande fandt Vej til det naturhistoriske Museum.

Først i 1877 grundlagdes det nuværende Museum f. Volker-

kunde ved Foreningen af det forhaanden værende Materiale

med de Samlinger, som Museets nuværende Direktør, Luders^

hjembragte fra Peru og Ny-Granada. Siden da er Museet

hurtig voxet og indeholder nu, foruden en Del spredt

') Originalmittheilungen aus der F.thnologischen Abtheilung d.

køn. Museen,
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Materiale med flere gode Stykker, et fortrinligt Udvalg

(700 Numre) af det opløste Museum Godeffroij , Krauses

betydelige Samlinger fra Thlinkiter og Tscliuktscher og Ud-

byttet af Fischers Expedition til Massai; ved disse For-

øgelser har Museet faaet sin største Betydning. Desværre

komme Samlingerne i deres nuværende Tilstand langt fra

til deres Ret. Dels vanskeliggjør det indskrænkede Lokale

enhver fornuftig Opstilling, dels er det ethnografiske Princip,

som oprindelig laa til Grund for Ordningen, ingenlunde

heldig gjennemført. Hele Partier af sammenhørende Sam-

linger ere opstillede paa forskjellige Steder, medens man

andre Steder træffer Gjenstande af højst forskjellig Op-
rindelse forenede til Suiter, især af Vaaben. Et Billede af

Ejendommelighederne hos de forskjellige Folkegrupper er

Museet derfor ude af Stand til at give.

Museum, f. Volkerkunde i Leipzdg indtager en noget sær-

egen Stilling blandt de ethnologiske Samlinger, idet det er

en privat Institution, grundlagt af et i 1873 stiftet Selskab

og bestaaende ved dettes Bidrag, ved Tilskud fra Kommunen

og ikke mindst ved de betydelige Gaver, det har modtaget
fra forskjellige Velyndere og Protektorer. Planen for Sam-

lingen er særdeles omfattende. For at give et Overblik

over Menneskets Natur- og Kulturhistorie optages ikke

alene ethnografiske, men ogsaa anthropologiske og for-

historiske Gjenstande. Dertil kommer, at Grænserne for

den ethnografiske Afdeling er videre end i noget andet

Museum ,
idet der til Samlingerne fra Naturfolkene og de

ikke - europæiske Kulturfolk, som staa i første Linje,

slutter sig et ikke ubetydeligt Stof fra saadanne europæiske

Folk, som endnu ikke have faaet Civilisationens Tilsnit, f. Ex.

Finner, Russer og Bulgarer. Hvorvidt et saa stort Pro-

gram er heldigt, er vistnok mere end tvivlsomt. De ethno-

grafiske Museers Opgave, saaledes som den almindelig er

stillet, ere allerede omfattende nok; udvides den ydprligere,

bliver en methodisk anlagt Samlen næsten en Umulighed;
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nogle Afdelinger maa nødvendig forsømmes for andre og

faa derved et højst betinget Værd. I Stedet for at

koncentrere alle Kræfter paa en begrænset, overkommelig

Opgave, splittes Virksomheden over et saa stort Omraade,

at Museet let bliver til et Samlingssted for en hel Del mer

eller mindre sammenhørende Elementer, der tilfældig have

fundet Vej derhen.

Endnu har imidlertid det store Program ikke skadet

Museets nærmeste Formaal. Den egentlig ethnografiske

Samling er næst efter Berlins Tydsklands største, saa ung
den er, takket være Direktøren, Dr. Obst's Energi og de

heldige økonomiske Forhold. Til den Klemmske Samling,

som danner Grundstammen, er der kommet særdeles be-

tydelige Forøgelser fra Afrika, de indiske Øer og Japan,

og desuden er Hovedmassen af Museum GodefFroy med det

fortrinlige melanesiske Materiale bleven erhvervet. Hvilken

Betydning disse Samlinger imidlertid ville faa, lader sig

ikke bedømme under de sørgelige Forhold, hvorunder de

for Øjeblikket befinde sig. Om nogen Ordning eller Gjennem-

arbejdelse af det indsamlede Stof er der ikke Tale. Uagtet

man er saa heldig stillet at have Midlerne til Opførelse af

en Museumsbygning, var en saadan ikke paabegyndt i For-

aaret 1886. Den største Del af Samlingerne ere magasinerede,

og man maatte ønske, at det samme var Tilfældet med alt.

Den Del, som er tilgængelig for Publikum, er nemlig op-

stillet i et mere end tarveligt og højst brandfarligt Lokale,

hvor den er alvorlig truet med Ødelæggelse af Mangel paa

ordentlig Pleje. Man bliver unægtelig noget forbavset ved

at se den Forsømmelse, der hersker med Hensyn til de mange
værdifulde Gjenstandes Konservering, og som staar i en

underlig Modsætning til den Iver, hvormed Indsamlingen

drives.

I Dresden findes den sachsiske Stats ethnografisk-anthro-

pologiske Museum, grundet 1875 af den nuværende Direktør,

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 13
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Hofrat Meyer, der forenede de ethnografiske Gjenstande,

som fra ældre Tid fandtes i Historisches Museum, med

sine egne hjembragte Samlinger fra Celebes, Filippinerne

og Ny-Guinea. Museet kan næppe i Righoldighed maale

sig med Leipzigs, men flere af dets Afdelinger ere saa stærkt

oparbejdede, at de høre til de bedste i Tydskland. Dette

gjælder fortrinsvis Samlingerne fra de malayiske Øer og

Ny-Guinea, hvor Museet har gode Forbindelser, og fra

enkelte Omraader i Sydhavet, især Pelew-øerne og Paaske-øen,

der næppe udenfor Berlin ere bedre repræsenterede andet

Steds. Fra andre ethnografiske Gebeter findes en Del

Ting af Interesse, især fra Sydamerika og Siam, men mange

Grupper trænge endnu stærkt til Supplering.

Med Hensyn til Ordningen af Museet udmærker Dresden

sig fordelagtig fremfor Leipzig og Hamburg. Opstillingen

lider vel under Lokalets Overfyldning og kan ikke betragtes

som endelig, men enhver Folkegruppe er fremstillet for sig,,

og alt findes paa sin rette Plads i Samlingen. Dertil

kommer en indgaaende Bearbejdelse af Stoff'et. Der findes

næppe noget andet Sted Museumsprotokoller med saa ud-

førlige og nøjagtige Oplysninger i alle Retninger og en saa

udstrakt Henvisning til Literaturen, som de af Dr. Uhie

udarbejdede over Dresdenersamlingen. Arbejder af denne

Art høre til Museernes vigtigste Fremtidsopgaver, og det

sachsiske Museum har her vist den Vej, som bør følges.

Ogsaa i en anden Retning staar det i første Række, nemlig

med Hensyn til Publikationen af sit Materiale. En Del af

de interessanteste Grupper er allerede lagt til rette for

Studier i en Suite fortræff"elige Billedværker, udgivne af

Hofrat Meyer og Dr. Uhle^).

Blandt de øvrige tydske Samlinger indtager kun Museet

i Milncken en fremragende Plads. Paa et enkelt Omraade

staar det i første Række, idet dets Hovedafdeling dannes

^) Publicationen aus den køn. xMuseen zu Dresden, 1 -VL
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af den righoldige Samling, som Siebold hjembragte fra sit

andet Ophold paa Japan, og som i 1872 erhvervedes af den

bayerske Stat. Dertil slutter sig gode Suiter fra Indien og

Kina, talrige ethnologiske Gjenstande fra Sydamerika, hid-

rørende fra Spix' og Martins' Rejser, og en Del sjældne

Stykker fra Sydhavet. Paa Grund af Museets økonomiske

Forhold er dets Virksomhed nu ikke særdeles betydelig,

dog hidrøre enkelte større Forøgelser, især en værdifuld

Samling fra Borneo, fra nyere Tid; men i det hele ere saa-

danne ethnogratiske Omraader, der først nu ere blevne

repræsenterede i andre Samlinger, f. Ex. Afrika, meget

tarvelig fremstillede.

I Modsætning til Tydskland har Østerrig kun ét al-

mindelig ethnografisk Museum, nemlig i Wien. Ogsaa i

denne By fandtes fra ældre Tid et ganske værdifuldt Stof til

Dannelsen af et Museum. Foruden de faa, men unique

Stykker i Ambrasersamlingen var der til et af Hofkabi-

netterne i Begyndelsen af Aarhundredet gjort Indkjøb af

en Del af Cooks Sydhavssager; forskjellige rejsende havde

hjembragt betydelige Samlinger fra Sydamerika, og endelig

var der af Novara-expeditionen indsamlet talrige Gjenstande.

Men alt var nedpakket eller indlemmet i et eller andet

Hofkabinet, uden at være Gjenstand for nogen Interesse.

Forholdene forandredes først i 1876, da Hochstetter blev

Intendant for det naturhistoriske Hofmuseum. Under denne

virksomme Mands Bestræbelser for at forene og organisere

de adspredte Samlinger i Museet, oprettedes den ethnografisk-

anthropologiske Afdeling i Forbindelse med den arkæologiske.

Ved sin utrættelige Energi lykkedes det ham at overvinde

de store Vanskeligheder, som fra flere Sider stillede sig i

Vejen for at skabe noget nyt paa dette Omraade. Ved

hans Død i 1884 var Samlingen allerede voxet til et be-

tydeligt Omfang med et stort Materiale fra Syd- og

Mellemamerika, Centralafrika, de indiske Øer og flere Om-
raader. Der er næppe nogen Tvivl om, at Museet i Wien,

13*
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naar dets Organisation er fuldendt, vil blive et af de be-

tydeligste i Europa.

Foreløbig er Samlingen i en Overgangstilstand. Den

nye, pragtfulde, men uhensigtsmæssige Bygning ved Ringen,

der er bestemt til at optage de naturhistoriske og ethnogra-

hske Samlinger, venter endnu paa sin Fuldendelse. Alt er der-

for magasineret, og det skyldes kun den velvillige, opofrende

Imødekommen fra Embedsmændenes Side, at fremmede over-

hovedet kunne faa Lejlighed til at gjøre Studier.

Foruden Hofmuseet har Wien en ethnografisk Special-

samling for Østasien i Orientalisches Museum. Stiftet 1874

efter Verdensudstillingen for at tjene Handelsinteresser, er

det senere bleven udvidet til et Kunstindustrimuseum for

Orienten. Ved Siden af Suiter af europæiske Handels-

artikler, som kunne afsættes i Asien, og asiatiske Raa-

produkter, der spille en Rolle i Omsætningen med Europa,

indeholder Museet særdeles gode Samlinger af Industri-

frembringelser i forskjellige Retninger. Bedst er Kina

repræsenteret, men ogsaa fra Japan og Indien findes ad-

skilligt, som har Betydning for Studiet af saadanne Detail-

spørgsmaal, som de almindelig ethnografiske Museer ikke

kunne behandle udførlig.

Den ethnografiske Samling i Prag, der ligesom den

arkæologiske er knyttet til det zoologiske Museum, er saa

ubetydelig og saa forsømt, at den næppe fortjener at nævnes.

Derimod indeholder det vidtløftige Industrimuseum, som den

czechiske Patriot, JSaprslek, har stiftet, e-thnografiske Samlinger,

som paa enkelte Omraader (indiske Øer, Afrika) ere ret

anselige.

Italien har sit Hovedmuseum i Rom. Det skyldes Prof.

Pigorini, at der ved Siden af den tidligere eneherskende

Interesse for klassisk Arkæologi er vakt Sans for Studiet

af de forhistoriske og primitive Kulturer. Efter hans

Initiativ oprettedes i 1875 Museo preistorico ed ethnografico

ved Foreningen af en Del Smaasamlinger i Padua, Bologna
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Og Museo Kircheriano i Rom. Fra en ringe Begyndelse er

det hurtig voxet til en Samling af videnskabelig Betydning,

virksomt støttet fra forskjellige Sider. En betydelig Andel

i dets Udvikling har Italienernes Deltagelse i de senere Aars

geografiske Undersøgelser haft. Boves Expedition til Syd-
havet og hans Deltagelse i Vegas Togt, D'Albertis Rejse i

Ny-Guinea og forskjellige Expeditioner i Østafrika have til-

ført Museet meget omfattende Forøgelser. Dertil er end

videre kommet de interessante sydamerikanske Samlinger,

som skyldes italienske Missionærer ved Amazonfloden, for-

uden flere mindre Indsamlinger fra forskjellige Omraader.

Den almindelige Repræsentation er vel endnu i flere Ret-

ninger noget mangelfuld, men under Pigorinis energiske og

omsigtsfulde Ledelse oparbejdes de forskjellige Afdelinger

med forbavsende Hurtighed*).

I det geografiske Selskabs Tidsskrift ere flere af de

betydeligste Samlinger publicerede af Dr. Colini^), ligesom

enkelte Grupper og særlig værdifulde Stykker ere gjorte til

Gjenstand for Studium af sidstnævnte og Prof. Pigorini^).

Foruden Hovedmuseet findes en mindre ethnografisk

Samling i Propagandaens Bygning i Rom*). Ved Siden af

et Par enestaaende amerikanske Stykker og den vel be-

varede mexikanske Codex, som er publiceret af Kings-

borough^), indeholder den adskillige gode Ting fra Øvre

Nil og Centralafrika, men staar som Helhed ikke højst.

Samlingen er kun tilvejebragt og forøges udelukkende ved

1) I Følge Atti della reale Accaderaia dei Lincei, April 1887, er det

nyhg lykkedes Museet at erhverve en stor Del af Finschs

Samlinger fra Sydhavet , hvorved den melanesiske Afdeling"

med ét Slag er kommen til at staa paa Højde med de

bedste i Europa.

2) Bollettino della Societa Geografica Italiana, 1883, 1886.

3) Atti della reale Accademia dei Lincei, CCLXXVIII, CCLXXX,
CCLXXXII.

*) Se Bol. della Soc. Geogr. Itai. 1885.

^) Antiquities of Mexico, III.
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Gaver fra tidligere Elever af Propagandaen, saaledes at

den ikke er i Stand til at følge nogen Plan for sin Ud-

vikling.

Museet i Florenz, der er grundlagt af Prof. Mantegazza,

er som ethnografisk Samling forlængst overfløjet af sin

yngre Søster i Rom. Fra Siberien og Ny-Guinea inde-

holder det vel et ganske lærerigt Stof, men er gjennem-

gaaende svagt i sin Repræsentation af de forskjellige Folke-

grupper. Derimod er det paa det anthropologiske Omraade

af stor Betydning, og Samlingen af Skeletter og Racekranier

er utvivlsomt den rigeste i Italien. Arbejdet i denne Af-

deling af Museet er hidtil bleven drevet med størst Energi, og

mange Studier over det indsamlede Materiale findes i det

Museet nær staaende anthropologiske Tidsskrift^).

De øvrige ethnografiske Samlinger i Italien ere af

ringe Værd og bestaa kun af Smaagrupper, der ere optagne

i et eller andet Museum, hvor de ikke høre hjemme, og

som kun udvides ved tilfældige Gaver. Betydeligst er den

Samling af Nilsager, som Miani har skjænket til Venedig,

hvor den er opstillet i Museo civico. Mindre Interesse har

en lille Samling, der er knyttet til den zoologiske Afdeling

af Museo civico i Milano, hvorimod der blandt de ethno-

grafiske Gjenstande i Mifseo civico i Turin findes en ikke

ubetydelig Samling fra Mexiko og Centralamerika med flere

gode Stykker; ogsaa i Armeria reale træff"es enkelte sjældne

Vaaben fra Sydhavet og Orienten.

Musée Guimet i Lyon vil blive nærmere omtalt nedenfor.

Idet vi vende os til Betragtningen af disse Museers

Indhold, maa den Bemærkning forudskikkes, at det følgende

kun vil bringe en Oversigt over det indsamlede Materiale.

En indgaaende Behandling derat vilde føre langt ud over

disse Blades Grænser; til en saadan er Tiden desuden

endnu ikke kommen. Ikke alene mangler der Forarbejder

^) Manteg-azza: Archivio per rAnthropologia e la Ethnologia.
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paa de fleste Punkter, men end ikke alt Materiale er i

Øjeblikket tilgængeligt. Som det fremgaar af det fore-

gaaende, befinde adskillige af de vigtigste Museer sig endnu

i en Overgangstilstand, under hvilken forskjellige Dele af

Samlingerne kun ere foreløbig ordnede eller endog fuld-

stændig magasinerede. En almindelig Redegjørelse vil der-

imod kunne gives, og en saadan vil formentlig ikke være

uden Betydning paa nærværende Tidspunkt. Museerne ere

voxede saa stærkt og saa hurtig, og Publikationerne af deres

Materiale ere saa faa, at der selv blandt Fagmænd findes

en temmelig almindelig Mangel paa Kjendskab til fremmede

Museer. Derved hindres ikke alene det Samarbejde, som er

lige ønskeligt af videnskabelige og praktiske Grunde, men den,

der ønsker at gjøre Studier paa et enkelt Omraade, vil ofte

være i Tvivl om, hvorhen han skal vende sig for at finde

sit Materiale. I det følgende vil imidlertid ikke alt blive

behandlet med samme Udførlighed. For saadanne Gruppers

Vedkommende, som ere vel kjendte og repræsenterede i de

fleste større Museer, vil nogle faa Bemærkninger og Henvis-

ninger være tilstrækkelige, medens de Indsamlinger, der have

bragt noget ganske nyt eller som kun findes i et enkelt

Museum, kræve en mere indgaaende Omtale.

AMERIKA. Trods de senere Aarhundreders livlige

Forbindelse med Amerika vare indtil Begyndelsen af det

19de Aarh. nogle enkelte mexikanske Antikviteter saa godt

som de eneste ethnografiske Gjenstande fra Amerika, der

havde forvildet sig til Europa. Først. ved de Expeditioner,

som Humboldt, Spix og Martins, Schomburgk o. fl. foretoge,

hjemførtes mindre Samlinger fra enkelte Omraader. Afset

fra disse og fra enkelte Privatsamlinger, var dog Materialet i

det hele meget sparsomt, indtil de nye Indsamlinger be-

gyndte. Følgen heraf har været, at ikke alle Folke-

grupper ere ligelig repræsenterede i Museerne. Forholdene

have ikke overalt været gunstige for Indsamlingen, idet



196 ETHNOGRAFISKE MUSEER I UDLANDET.

mange Folk ere blevne uproduktive under den lange Paa-

virkning af Europæerne, og for saa vidt de ikke have efter-

ladt sig Monumenter, eller Jorden har dækket deres Efter-

ladenskaber, er Stoffet for deres Vedkommende ikke

synderlig rigt. Hos et Par Folkegrupper er det imidlertid

lykkedes at foretage Indsamlinger i det sidste Øjeblik,

just som de vare i Færd med at opsluges af den europæiske

Civilisation, ligesom ogsaa de Folk, der endnu have bevaret

deres oprindelige Kultur, have ydet ganske betydelige Bidrag

til Museerne. Materialet er hovedsagelig koncentreret i

nogle enkelte Museer, medens mange Samlinger ikke be-

sidde noget af Betydning fra Amerika.

Polarlandene. Udenfor Danmark er Fremstillingen af

de østlige og til Dels af de centrale Eskimoer yderst tarvelig.

En lille Gruppe af Gjenstande fra de sidstnævnte opbevares

i Britisk Museum; derimod findes i dette, som i andre

større Samlinger, kun enkelte Stykker fra Grønland. Alene

Kjøbenhavns Museum er i Besiddelse af et rigt Materiale

fra dette, Danmarks største Koloniland. Den første Plads

tilkommer her den fortrinlige Samling fra Østkysten af

Grønland, som Kaptejn Holn} hjembragte fra sin Expedition

i 1883—85. Den er ikke alene den eneste i sin Art, men

overhovedet den bedste, som Museet ejer, foretaget med

stor Omsigt og fuld Forstaaelse af de Fordringer, der maa

stilles til et dansk Museums Fremstilling af Grønland.

Kaptejn Holm har ikke indskrænket sig til at illustrere

Grønlændernes Levevis ved et mere eller mindre tilfældigt

Udvalg af deres Frembringelser, men har ved en systematisk

Samlen tilvejebragt et Materiale, der giver en fuldstændig

udtømmende Fremstilling af Østkystens Befolkning og dens

Levevis. Samlingen har sin store Interesse ved at anskue-

liggjøre et Omraade , som hidtil var saa godt som ukjendt,

idet der tidligere kun forelaa en lille Gruppe af Gjen-

stande, til Dels fra Graahs Rejse, som dog tilstrækkelig

viste, at der fandtes en Forskjel mellem Øst- og Vest-
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kysten. Dette fremgaar yderligere af den nye, fuldstændige

Samling. Ved Siden af det Fællesskab i Livsvilkaar og

Levevis, som Naturforholdene fremkalde, lindes der ikke

ubetydelige Særegenheder i Frembringelser. Østkystens

Beboere have levet isolerede, uden anden Forbindelse med

Kolonierne end enkelte, tilfældige Besøg, og have derfor be-

varet mere af deres Ejendommelighed end Vestlændingene.

De leve endnu til Dels i en Stenalder, — kjende vel Jærnet,

men eje kun saare lidt deraf, — men have udviklet en

forholdsvis ret betydelig Kunstfærdighed, der især kommer

frem i de nette Indlægninger med Ben og de udskaarne

Figurer, i hvilke særlig Karakteristiken af de forskjellige Dyre-
former er vel truffet. Det er glædeligt, at den Lejlighed,

Expeditionens Undersøgelse af Østkysten frembød til at

gjøre ethnografiske Indsamlinger, er bleven benyttet paa en

saa fortrinlig Maade. En Samling som den østgrønlandske

lader sig maaske vanskelig tilvejebringe senere; thi rent

bortset fra Vanskeligheden ved at trænge op til saa fjærne

Egne, vil det upaatvivlelig gaa med Østgrønlænderne som

med alle andre primitive Folk, at naar først en enkelt Be-

røring med Europæerne har givet Sporen til en livligere

Bestræbelse efter at komme i Besiddelse af de nye Herligheder,

vil meget af Originaliteten gaa tabt. Ved Kapt. Holms

Beretning vil det indsamlede
,

værdifulde Materiale for-

haabentlig i en nær Fremtid blive publiceret.

Fra Vestkysten mangler endnu en Samling, der er

foretaget saa rationelt som Holms. Vel er Fremstillingen

af dette Omraade ganske fyldig i Museet, men adskillige

af de Detailler, der gjøre Billedet af Østlændingenes Liv

saa levende, mangle fra Vestkysten, uagtet denne har været

kjendt saa meget længere. Efter at Holm har vist Vejen,

vil det næppe vare længe, før en lignende systematisk Ind-

samling foretages paa Vestkysten, især i de nordlige Di-

strikter, hvor Befolkningen har fjærnet sig mindre fra deres

tidligere Standpunkt end længere mod Syd. Danmark har
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Forpligtelsen til at fremstille Grønland fuldstændig ud-

tømmende, da det er den eneste Stat, som har Adgang til

at samle der, og Landet tilmed er vort ejendommeligste

Koloniland.

Til Belysning af Grønlands ældre Kulturforhold, før

Forbindelsen med de skandinaviske Lande aabnedes, besidder

Museet et meget rigt og interessant Materiale, tilvejebragt

ved Undersøgelser af Grave og Husruiner. Det viser os

Vestkystens Befolkning paa samme Standpunkt som Øst-

kystens i vore Dage, med Sten, Ben og Træ som de eneste

Materialier til Brugsgjenstande, men forøvrigt benyttende

de samme Redskaber til Tilfredsstillelsen af de første

Livsfornødenheder, som bruges endnu.

Den anden Gruppe af Eskimoer, de vestlige Innuit

langs Beringsstrædet og det store Ocean, har tidligere været

tarvelig repræsenteret i Museerne. Da derfor Kaptejn

Jakobsen i 1882 fik det Hverv at gjøre ethnologiske Sam-

linger paa Nordvestkysten af Amerika for Berlins Museum,
var det ogsaa hans Opgave, om muligt, at trænge frem til

disse tjærnt boende Folk. Det lykkedes, og de overordentlig

righoldige Samlinger, han hjembragte, omfatte alle Eskimo-

stammer fra Kotzebue-Sund til Bristol-Bugten, ligesom

ogsaa Tschugatscherne i Prins William - Sund
, Ingalik-

folkene og Befolkningen paa Unalaska ere særdeles fyldig

repræsenterede.

Uagtet Eskimoerne ere spredte over et saa stort Om-
raade som hele Nordkysten af Amerika fra Grønland til

Beringsstrædet, have de i højere Grad end nogen anden

Folkegruppe bevaret Ensartetheden i deres Kultur. Natur-

forholdene have overalt skabt den samme Levevis, de samme

Livsformer og den samme Idekreds. I det hele og store

findes hos de vestlige Innuit de samme Kajaker og Fangst-

redskaber, de samme Dragter og Brugsgjenstande, kort det

samme Udstyr for Livet, som i Labrador og Grønland.

Forskjellighederne mellem de enkelte Stammer langs Berings-
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havet ere temmelig ringe. I deres Udvikling staa de om-

trent paa samme Standpunkt, som Vestlændingene i Grønland

før Forbindelsen med Danmark, idet de endnu ikke ere

naaede ud over en Stenalder. Hos de nordlige Stammer

bruges Nefrit i stor Udstrækning til skjærende Redskaber,

og Ben erstatter Træ overalt, hvor det er muligt; hos

Folkene længere mod Syd, i Norton-Sund og Bristol-Bugten,

træder Skifer og en tung graa Stenart i Nefritens Sted til

Fangstredskaber, medens Træ her er saa rigelig til Stede,

at det benyttes til alle de almindelige Brugsgjenstande.

Ben spiller dog endnu en vigtig Rolle, især som Prydelse,

enten som Indlægning i Træarbejder, ligesom hos de østlige

Jnnuil eller som Materiale for de Udskjæringer, der udfylde

en saa stor Del af Eskimoernes ledige Timer. Berings-

folkene have udviklet denne primitive Skulptur højere end

deres Stammefrænder, og Samlingen i Berlins Museum inde-

holder store Suiter saavel af de karakteristiske Smaaiigurer

og Grupper, som af de kuriøse Piber og Buer til Drilbor,

hvis Flader ere dækkede med Fremstillinger af det daglige

Liv i Huset og paa Jagten, udførte med ikke ringe Elegance

og Dygtighed.

I enkelte Retninger have Stammerne ved Beringshavet

modtaget Paavirkning fra de nærboende Indianere Denne

fremtræder saaledes i en Række af ejendommelige Træarbejder

med Indlægning af Laaget af en Snegleart {ipachypoma

gibberosum), men især i Benyttelsen af Masker ved Dansene

og Shamanernes Manipulationer, der har en saa almindelig

Udbredelse hos Indianerne paa Nordvestkysten, men ikke

lindes hos nogen af de andre Grupper af Eskimoer.

Maskerne ere imidlertid ganske forskjellige fra Indianernes

og bragte i Forbindelse med Eskimoernes Idekreds. Sæd-

vanlig ere de flade og fremstille mer eller mindre for-

drejede Menneskeansigter; ofte ere de sammensatte paa
den besynderligste Maade, men hverken saa godt skaarne
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eller saa karakterfulde som Indianernes^). Der synes at

være store Forskjelligheder mellem de nordlige og sydlige

Stammer med Hensyn til Typerne; fra de sidstnævnte

hidrøre de stærkt sammensatte, fantastiske Former, medens

Maskerne blive simplere i^
Kotzebue-S. og paa Diomedes-

øerne, hvor de kun fremstille Ansigter. Desværre kjendes

endnu kun Betydningen af saare faa Masker, og de Oplys-

ninger, der foreligge, maa optages med stor Varsomhed

med Hensyn til Tydningen af de enkelte Typer. Saa meget
er dog klart, at i alt Fald Hovedmassen af dem, ligesom

de indianske, ere Udtryk for mythiske Forestillinger og frem-

stille Væsener, der spille en Rolle i Folkenes Sagn.

Nordvestkysten. Fra Cooks og Langsdorffs Dage til

den nyeste Tid er Amerikas Nordvestkyst ofte bleven

besøgt af europæiske rejsende; men indtil for faa Aar

siden indeholdt Museerne kun faa Stykker til Belys-

ning af den ejendommelige Udvikling, som har fundet Sted

blandt Indianerne der. Først Krauses og især Jakobsens

Indsamlinger paa Kysten have bragt et meget omfattende

Materiale til Europa. Udbyttet af Jakobsens Expedition,

foretagen for den saakaldte »Hilfskomité« i Berlin, er op-

stillet i Musevm f. Volkerknnde , og er ikke alene ved Rig-

dommen paa Gjenstande (ca. 7000 Numre), men ogsaa paa
Grund af den Omhu, med hvilken Stykkerne ere valgte, af den

største Betydning for Kjendskaben til Nordvestkystens Be-

folkning. - Udførligst ere de sydlige Stammer fremstillede,

især Haidaer, Kvaknlt og Vest- Vancouver-^oW^qxiq, noget spar-

sommere de nordligere, medens Jakobsens Rejse ikke har

strakt sig til Thlinkiterne. For denne Gruppes Vedkommende

suppleres imidlertid hans Samlinger af Krauses, der dels

findes i Bremen dels i Hamburg. Idet vi i det følgende

fremhæve nogle enkelte Hovedforhold, henvise vi for den

nærmere Kjendskab til det indsamlede til det pragtfulde

^) Araerikas Nordwestkiiste ; neue Folge, Tab. I—V.
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Billedværk, der er udgivet af Generalforvaltningen for Berlins

Museum 1).

Nu er Kjendskaben til Jærnet almindelig paa hele Nord-

vestkysten. Om Indianerne her allerede før Europæernes

Ankomst har kjendt dette Metal, er tvivlsomt. Derimod vides

Kobberet at have været bekjendt i det mindste for de nord-

ligere Stammer, der forarbejdede det til de ejendommelige

Vaaben, som nu smeddes af Jærn, og den livlige For-

bindelse, der har fundet Sted imellem Stammerne, gjør det

sandsynligt, at ogsaa de sydligere i tidligere Tid har haft

Kjendskab til Metal. I vore Dage føres Kobberet fra

Stakhin- og Kobberfloden ved Handel syd paa, ikke som

Raastof for Industri, men som Værdimetal. Det tildannes

i Plader af en særegen Form, dekoreres med de ejen-

dommelige Ansigtsmotiver og Totemsmærker og tjener i denne

Skikkelse til Kapitalanbringelse. Hos Haidaerne vurderes en

Mand efter Antallet og Størrelsen af de Kobberplader,, han

ejer, og de Summer, hvormed de betales (fra 200 til 500 ^'),

vidne ganske vist om, i hvilken Anseelse disse døde Kapi-
taler staa. Intet Under, at den lykkelige Besidder af

saadanne Herligheder tidligere lod dem bære foran sig, for

at give sin Fremtræden tilbørligt Relief, og lod Antallet af

dem indskjære paa sit Gravmonument, for at leve i Efter-

kommernes Erindring. I større Udstrækning har Metallet

imidlertid ikke været anvendt til praktisk Brug før Kolonisa-

tionen. Derimod viser en stor Række Stensager i Jakobsens

Samling, at der har været en Tid, hvor Sten, i For-

bindelse med Hvalknokler og Træ, var det eneste Materiale,

der anvendtes paa Nordvestkysten til Redskaber og Vaaben.

Men Indianerne synes ikke at have været i Stand til at

tumle med den tunge Sten, naar det gjaldt at tildanne den til

et Redskab, som med den lette Skifer, med Træet eller Benet.

^) Amerikas Nordwestkiiste; neueste Ergebnisse éthnologischer
Reisen. Berlin 1883.
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Der er en mærkelig Mangel paa Forskjellighed og Artikula-

tion i alle Former; det er altid den samme plumpe Sten-

øxe — et højst uheldigt og besværligt Værktøj — som

forekommer. Enkelte Stykker gjøre en Undtagelse, og disse

have ogsaa været i Brug lige ned til vore Dage, hvorimod de

almindelige Arbejdsredskaber af Sten alt længe have været

ubenyttede og betragtes af Indianerne selv som store Sjælden-

heder. Den plumpe Stenøxe har veget Pladsen for det

skarpe Høvlejærn, der, indsat i et vinkelbøjet Træskaft,

danner et fortrinligt Egværktøj og sammen med Kniven

udgjør Befolkningens væsentligste Arbejdsredskab.

En i flere Retninger betydelig Udvikling viser Indianernes

Industri. Jakobsen har til Belysning af denne samlet et over-

ordentlig rigt Materiale, der har saa meget større Interesse,

som en Samling af samme Fuldstændighed som denne næppe

paany lader sig tilvejebringe. Ogsaa paa Vestkysten har

Forbindelsen med Europæerne bragt den originale Industri

i Forfald, og de gode Produkter af den blive bestandig

sjældnere og sjældnere.

En stor Rolle i denne Industri spiller Cederen, der for

Indianerne har omtrent samme Betydning som Kokospalmen for

mange Folk i Sydhavet. »Af Cedertræ laver Indianeren

sit Hus og sin Vaabenpæl, sin Kano og sine kunstfærdig

skaarne Dansemasker, sine Kister og Aarer; med dens Ved

underholder han sin Ild, af dens Bast flettes de kunstige

Maatter, Tæpper, Kurve og Kar; i Cederbast blive de spæde
Børn svøbte, naar de lægges i Vuggen; af samme Stof

flettes Hoved-, Hals- og Armringe hos mange Stammer,

ligesom det snoes til al Slags Tovværk; af Cedertræ

endelig forfærdiges den Kiste, i hvilken Indianerens af-

sjælede Legeme bliver sænket i Jorden«^). En talrig Gruppe
af Gjenstande illustrerer Anvendelsen af Cederbasten til

^) Woldt: 'Jakobsens Reise nach der Nordwestkiiste v. Amerika,
S. 18.
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Fletværk af forskjellig Art. Knive og Øxer af Hvalknokler,

Køller af samme Stof, der fuldstændig ligne Sydhavets

Tapakøller, oplyse Fremgangsmaaden ved Afhugningen og

den første Tilberedelse af Basten, og gjennem Prøver af

Raamaterialet paa forskjellige Stadier af Forarbejdning,

gjennem Redskaberne, der benyttes til Fletningen, kan man

følge Behandlingen , indtil det færdige Produkt , det simple

Tovværk, den solide Klædning eller den sirlige Maatte fore-

ligger.

Medens alt Fletværk af Bast er udført uden særlig

Færdighed, vidne derimod de vævede Stoffer af Bjærgfaarets

Uld, af hvilke det er lykkedes Jakobsen at erholde enkelte

Stykker, om stor teknisk Dygtighed i). Væveriet har nu

langtfra samme Betydning som Tilberedelsen af Basten;

det er gaaet stærkt i Forfald, og de karakteristiske Tæpper
eller Shawler, som vare saa højt skattede paa Kysten,

vise kun, hvilken Dygtighed der tidligere var til Stede.

De vare Kvindernes Værk og forarbejdedes uden Væverstol,

blot med en løst nedhængende Islæt, gjennem hvilken

Rendingen førtes med Haanden. Med stor Sindrighed for-

stod Væversken at forene de forskjelligfarvede Traade til

de besynderlige, fantastiske Mønstre, hvis Motiver dannedes

af de opløste Totemsdyr. Selv om ogsaa Mønstrene vævedes

efter Forbilleder, krævede dog den primitive Teknik en stor

Behændighed og en meget lang Tid, hvorfor Tøjerne

havde en saa høj Værdi, at kun Høvdinge og Shamaner

kunde komme i Besiddelse af dem.

Størst Opmærksomhed blandt Befolkningens industrielle

Frembringelser vækker den store Mængde udskaarne Sager,

Kasser, Skaale, Skeer, Masker, Vaabenpæle etc, som

Samlingen indeholder. Hvad enten Materialet er Cedertræ,

hvad der er hyppigst, eller de sjældnere Stoffer, Skifer

og Horn, ere anvendte, er Kniven i de bedste Stykker

M Et Stykke er afbildet i Amerikas Nordwestkiiste, PI. 13.
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ført med en Sikkerhed, som man paa indiansk Omraade

maa gaa til det gamle Mexiko og Peru for at tinde Exempler

paa. Med Hensyn til den tekniske Dygtighed er der

vel en Del Forskjellighed mellem de enkelte Stammer;

højest staa de nordlige Folk, Thlinkiter og Haidaer , lavest

Stammerne paa Vest-Vancouver, de saakaldte Ahts-, men

en stor Ensartethed gjør sig gjældende i Stil. Motiver og

Komposition vise kun smaa Nuancer indenfor denne eller

hin Gruppe, og i flere Tilfælde ere endog disse forsvundne,

saaledes at en Adskillelse mellem Arbejder fra forskjellige

Stammer er særdeles vanskelig.- Kun hos ^^^5-folkene findes

der større Afvigelser fra det fælles Præg saavel i Dekora-

tion som i Farver.

En ejendommelig, barok Fantasi kommer til Udfoldelse

i dette Snitværk. Ornamentiken er kommen ud over de

lineære Motiver og tumler lystig med Dyrefigurer, eller

rettere med Stumper og Stykker af disse. Især er det Totems-

dyrene, som udskjæres, først og fremmest paa de mærkelige

Vaabenpæle, af hvilke Jakobsen har medbragt et Pragtstykke

fra Haidaerne. Hele Landsbyen arbejder sammen paa

Frembringelsen af disse besynderlige Kompositioner, i hvilke

Bjørnen, Ørnen, Ravnen og Hvalen ere anbragte, tilsyne-

ladende paa den vilkaarligste Maade. Kompositionen er

imidlertid i Virkeligheden ikke fri Fantasi, men Sammen-

sætningen af Figurerne er afhængig af Ejerens Herkomst og

fremstiller hans Stamtræ i). Paa alle Arter af Snitværk

træffes disse Dyr, enten enkeltvis eller i Grupper. Under-

tiden finder man Hovedet af et af dem, naturmæssig be-

handlet og vel karakteriseret, skaaret i kraftigt Relief paa
en eller anden Brugsgjenstand. Men langt hyppigere er det

gaaet dem som det bekjendite Fabeldyr paa de gamle
kinesiske Broncer; de ere anvendte saa længe som Dekora-

tionsmotiv, at Hovedeter bleven opløst i et System af Linjer,

^) Se Amerikas Nordwestkiiste, PL 7.
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blandt hvilke kun Næse og Øjne kunne gjenfindes. Paa

Træsagerne ^ paa de vævede Stoffer, de flettede Hatte og
Panserne — overalt findes det samme Hoved, af hvilket

kun et Par runde eller firkantede Øjne, forskjellig formede

efter det Dyr, de skulle forestille, ere blevne tilbage,

medens de øvrige Træk ere blevne forvandlede til ornamen-

tale Linjer. Ofte udgjør Øjet Dekorationens eneste Motiv,

men forekommer dog ogsaa i Sammensætninger med andre

Motiver, mest ejendommelig i de kuriøse, tilsyneladende

ganske meningsløse Grupper af Menneske- og Dyrefigurer,

der pryde Skeernes Skaft og Pibernes Rør. Der er noget

paafaldende i denne udstrakte Benyttelse af Dyreøjet i

Ornamentiken
;
men man vilde forstaa den Betydning, det

synes at have for Indianerne, hvis det virkelig, saaledes

som Virchow har paavist, foruden at være Ornament har

en symbolsk Betydning og staar i Forbindelse med den al-

mindelige animistiske Forestilling, at alt i Naturen er

levende^).

Mest karakteristisk kommer det barokke i Indianernes

Fantasi frem i de talrige Masker. Intet Steds faar den

Lov til at tumle sig mere af Hjærtens Lyst end ved Frem-

stillingen af de Væsener, der befolke Luften, Jorden og

Havet.

Maskerne anvendes af Kyststammerne ved deres Danse

i en Udstrækning, som er ukjendt blandt de øvrige Indianere.

Især er det /ri'a/[:w/^-stammerne og de med dem nærmest

beslægtede Folk paa Fastlandet, som udmærke sig ved

Forskjelligartetheden og Mangfoldigheden af Typer; længere

nord paa blive de sjældnere og mere ensartede. En Del. af

Maskerne benyttes ved Festdanse hele Aaret rundt, den

største Del derimod kun ved de saakaldte Vinterdanse, der

opføres paa en bestemt Tid af Aaret og fremstille Episoder

af Folkenes Sagn og Myther. Hver Maske har derfor en

1
) Zeitsch. f. EthD. XVIII, (209).

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 14
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særlig Betydning, refererende sig til de mythiske og sagn-

historiske Personer, som optræde i Dansene. Endnu er

Betydningen af en stor Del af disse Masker ukjendt og

lader sig ikke bestemme uden et indgaaende Studium af

Folkenes mythiske Forestillinger. De vigtigste af Hoved-

typerne er det imidlertid lykkedes Dr. Boas at oplyse^).

De bekjendte Masker falde i Grupper, der staa i For-

bindelse med bestemte Sagn eller Institutioner hos Indianerne.

En Række hører til det udbredte Sagn om Ravnen og om

Solen, der oprindelig var i en Høvdings, Masmasalanix' Vold,

indesluttet i en Kiste
,
men blev frelst ud af denne ved

Ravnens List, der havde ladet sig føde af Høvdingens

Datter. Sagnet bliver fremstillet i flere Danse, og en stor

Del Masker giver Fremstillinger af Ravnen, Maswasolanix og

Solen. Et karakteristisk Exemplar af denne Type fra

Kvakult er afbildet i »Amerikas Nordwestkiiste« PI. 3

Fig. 1—2. Det er en Dobbeltmaske, paa hvilken der ud-

vendig ses et med grønne, gule og røde Farver bemalet

Ansigt, forestillende Masmasalanix (Fig. 2 a), der dækker

Solen. Naar den indre Maske blottes under Dansen, kommer

Solen til Syne, fremstillet som et meget bizart Menneske-

ansigt, omgivet af en bred Rand, der forestiller Kisten, i

hvilken den er indesluttet (Fig. 1—2).
En anden Gruppe af Masker benyttes af de saakaldte

Nvtlwatl, en Sekt eller et Selskab, om hvis Stilling og Funk-

tioner der endnu ikke foreligger tilstrækkelige Oplysninger.

Det vides kun, at de deltage i Vinterdansene som et af-

sluttet Selskab, der opfører sine særegne Danse. Disse ere

oftest af meget grotesk Indhold, men synes alle at staa i

Forbindelse med Mythen om Menneskenes oprindelige Til-

stand som Dyr, Fugle og især som Fisk. Derpaa tyder

ogsaa Maskerne, der benyttes ved Dansene, idet de forestille

^) Originalmittheilungen aus der ethnol. Abtheilung d. kon.

Museen zu Berlin, I, 177.
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Fisk, blandt hvilke Laxen og Ulken spiller Hovedrollen ^);

de synes at skulle gjengive disse første Menneskers Ud-

seende. Foruden at deltage i Dansene ere Nutlmatl ogsaa

til Stede ved Festlighederne som en Slags Profosser.

Falder en af Deltagerne under Dansen eller snubler han blot,

styrte de sig over ham og støde ham ned med deres skarpe

Spyd, der ere udskaarne paa en ejendommelig Maade,

ligesom de ogsaa dræbe dem, der under Selvpinslerne styrte

ned fra Loftet af Hytten.

En tredje Gruppe af Masker anvendes af den Kaste af

Medicinmænd, som først er bleven iagttaget at Jakobsen,

og som denne har givet Navnet Hametz^). Efter de Op-

lysninger, som foreligge, er deres Særstilling og Anseelse

i Samfundet begrundet i Retten og Forpligtelsen til at spise

Menneskekjød. Der er vel ingen Tvivl om, at de indviede

i tidligere Tid virkelig have dræbt og fortæret Mennesker,

og nogle af Stammerne have endog med saa megen Sejg-

hed holdt fast ved denne religiøse Akt, at de efter

at Englændernes energiske Indskriden har gjort Ende paa

Anthropophagien , have taget deres Tilflugt til Fortæringen

af Lig. I vore Dage synes Kannibalismen blandt denne

Kaste væsentlig at være en symbolsk Ceremoni, idet Medicin-

mændene indskrænke sig til at bide et Stykke Kjød ud af

Armen eller Benet paa en af deres Stammefrænder, der

oven i Kjøbet bliver godt belønnet for sin Villighed der-

til. Sandsynligvis er det især den Askese, som ledsager

Optagelsen i Kasten, og den Mystik, der omgiver den, som

endnu opretholder dens Anseelse. Den indviede maa nemlig

trække sig tilbage til Skovens Ensomhed for under stræng

^) Amerikas Nordwestkiiste, PI. II, Fig. 2.

2) Woldt 1. c. S. 47. I Følge en Notits af Dr. Boas i Original-
mit theilungen aus der ethnol. Abtheilung, I, Hefte 4 (For-

klaring til Tab. II, Fig. 4) beror dette Navn paa en Mis-

forstaaelse af Jakobsen. Vi benytte derfor kun Benævnelsen
Medicinmænd om denne Kaste.

14*
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Faste og ved Selvpinsler at forberede sig til Deltagelse i de

kannibalske Ceremonier og til at træde i Forbindelse med

Aanderne.

Berlinermuseet er i Besiddelse af en temmelig anselig

Samling af Masker, som denne Kaste af Medicinmænd

benytter ved sine Danse. To af disse vise Medicinmanden

i Funktion. I den ene optræder han med en stor, hvid-

malet Maske med røde Blodpletter om Øjne og Mund,

besværgende Skovens Aander^). Disse fremstilles af de

øvrige Medlemmer af Kasten, der bære uhyre Træmasker

med bevægelige Underkjæber og Manker af Cederbast, paa

hvilke der er anbragt udskaarne Dødningehoveder, der an-

give Antallet af de kannibalske Maaltider, Maskens Ejer-

mand har deltaget i. Den almindeligst benyttede Maske

fremstiller den onde Skovdæmon Aflpsta, der svæver over

Trætoppene og dræber alle uindviede, der fare vild

i Skoven, og især forfølger Kvinderne^). Over denne frygtede

Aand er det. Medicinmanden viser sin Magt, idet han under

stærke Hyl og voldsomme Armbevægelser tvinger den til

at adlyde sig. I den anden Dans fremstilles selve det kri-

tiske Moment, hvor den indviede bider sit Offer. Dertil

hører en Del af de karakteristiske Fløjter og Trærangler. Deres

inciterende Lyd fremkalder og forøger den Exaltation hos

den agerende og hos Tilskuerne, som synes at være nød-

vendig for at Ceremonien kan faa sit rette Relief. Saavel

før som efter det Moment, i hvilket den symbolske Kanniba-

lisme foregaar, frembringes en øredøvende Larm, i hvilken

Medicinmanden, medens han stadig vildere og vildere

hvirvler sig rundt i en lidenskabelig Dans, deltager med en

Rangle, der er udskaaret som Hovedet af en Ugle, den

Fugl, i hvis Skikkelse Ofrene vise sig efter Døden ^).

1) Originalmitth. etc. I, Tab. II, Vig. 4.

2) Woldt 1. c. S. 56.

^) Alle de ovennævnte Danse fremstilledes af det Selskab

Bella-coolaer, som i 1886 opholdt sig i Berlin.
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Foruden de omtalte Nutlmatl-msisker findes endnu en

hel Del Masker, der benyttes ved Vinterdansene. I en af

dem fremstilles Sagnet om Tordenfuglen, der spiller en

saa stor Rolle i Indianernes Fantasi^). De fleste andre

Danse synes at behandle Emner fra Sagnene, om hvis

Enkeltheder der endnu ingen Oplysninger haves; kun

enkelte ere Ceremonidanse uden mythisk Indhold, saaledes

de saakaldte Høvdingedanse, ved hvilke de smukke Masker

med Hermelinsskindene benyttes^).

Til Berlinermuseets interessanteste Erhvervelser fra

Nordvestkysten hører Udstyret af et Dansehus paa Øst-

Vancouver, et af de mærkeligste Stykker, som overhovedet

findes i de europæiske Samlinger fra Nordamerika. Paa

en af Fløjene af den tredelte Skjærm, der udgjør Opstil-

lingens Hovedparti ,
er der nemlig malet en Fremstilling af

de Selvpinsler, Indianerne underkaste sig for at blive op-

taget i en af de Kaster eller hemmelige Selskaber, der give

dem en særlig Anseelse i deres Stamme. Saadanne ere

oftere beskrevne fra andre Indianerstammer, men Frem-

stillingen her er enestaaende. I Midten ses Novicen. I

den venstre Haand holder han et leddet Træredskab,

endende i 2 Dyrehoveder ^), i den højre en Kniv, med
hvilken han stikker sig i Panden, saa Blodet strømmer ned

over Øjnene. Siden og Benene ere gjennemstukne, og

for at forøge Smerten trække to Mænd, der selv have

gjennemgaaet lignende Pinsler, i de Snore, der ere fast-

gjorte i Hullerne. Fremstillingen viser kun de for-

beredende Stadier i Selvpinslerne, ikke Slutningsakten,

under hvilken Novicen i de Snore, der ere trukne gjennem

Huden, hejses op under Loftet i Huset for at aflægge Prøver

paa sin Uforfærdethed overfor Smerter. P'alder han ned, er

Døden ham vis, og han dræbes af de omtalte Nutlmatl.

1) Originalmitth. etc. I, Tab. I, Fig. 2.

2) Amerikas Nordwestkiiste, Pi. 1, Fig. 2.

3) Et saadant Marterinstrument er afbildet 1. c. PI. IV, Fig. 5.
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Maskerne ere de eneste Fremstillinger af de mythiske

Væsener, som efter Indianernes Forestilling befolke Universet;

Idoler eller Gjenstande, der anraabes som Guddomme,

kjendes ikke. Derimod tindes der mulig Spor af en Ahne-

kultus i de store, fortræffelig skaarne Træfigurer, der have

staaet paa Gravene, oprejste dels over Høvdinge, dels over

andre Mænd, som have udmærket sig ved Rigdom og Gav-

mildhed eller ved Handelsforetagender. Tydningen af disse

Figurer og Forstaaelsen af den Rolle, de spille i Indianernes

Opfattelse, er imidlertid endnu ikke fuldkommen sikker. Vi

staa paa dette Punkt, som paa saa mange andre, kun ved

Begyndelsen af vort Kjendskab til Indianernes Idekreds.

Store Vanskeligheder ere forbundne med Forstaaelsen af

sjælelige Ytringer, der ere saa forskjellige fra vore, og

Forestillinger, der tilsyneladende ere saa forvirrede og uden

indre Sammenhæng, idet der er altid en Fare for, at man

kommer til at opfatte Naturfolkenes Ideer i et udviklet

Tankelivs Former og derved misforstaar dem. Derfor ere

Samlinger som Jakobsens af stor Vigtighed. Ved dem

blive vi ikke alene førte nærmere til en Korstaaelse af

de primitive Folks Levevis og Industri, men vi komme i

Berøring med deres Forestillingskreds gjennem Gjenstande,

i hvilken Ideerne saa at sige have faaet fast Form, og en

Tydning af dem kan derfor med større Sikkerhed naaes.

Britisk Amerika og de forenede Stater. Desværre foreligger

der ikke fra de øvrige nordamerikanske Indianerstammer

et Materiale, som blot tilnærmelsesvis kan sammenlignes

med det fra Nordvestkysten. Indianerne i Nordamerika ere

de Folk, som overhovedet ere tarveligst repræsenterede i

de europæiske Samlinger. For at studere dem maa man

gaa til Amerika, hvor der i Museerne er bleven samlet et

overordentlig betydeligt Materiale til Belysning af denne

^) Amerikas Nordwestkiiste, PI. VI, Fig. 1— 3. En af FigurerDe
er fremstillet med en Kobberbarre i Haanden, Tegnet paa Rigdom.
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Verdensdel Ethnologi og Forhistorie. Grunden til de

europæiske Museers Fattigdom er let at finde. Indianerne

ere nu blevne et andet Folk, end de tidligere vare; deres

Existensbetingelserog deres hele Levevis ere blevne forandrede

under den lange Paavirkning af Europæerne. Paa det

Tidspunkt, hvor det endnu var muligt at gjøre Samlinger

blandt dem, og hvor man begyndte derpaa i Amerika, havde

man i Europa ikke Blikket aabent for Betydningen heraf, og

nu, da Interessen er der, er det for sent. De før-kolumbiske

Indianerfolk have i Oldsager og Mindesmærker efterladt

sig Vidnesbyrd om deres Kulturstandpunkt; men deres

Efterkommere have foretaget Overgangen til civiliserede

Livsformer uden udad til at efterlade noget Spor af deres

oprindelige Tilstand. Bortset fra enkelte Stammer længst

mod Vest op imod Klippebjærgene, er alt, hvad der benyttes

af Indianerne, europæisk eller stærkt paavirket af europæisk

Indflydelse. Hist og her i Europa findes vel enkelte Sam-

linger af indianske Gjenstande, men ingen der er tilstrækkelig

til Studier. Det bedste Stof er vistnok Kjøbenhavns Museum

i Besiddelse af; det er vel ikke særdeles omfattende, men

fremstiller Blackfeets og flere DrtA:o/«-stammer ganske fyldig.

Berlins Museum ejer en fortræff'elig Samling fra Zunierne og

en interessant Suite af Lerkar fra Arizona) i Trocadero og

Britisk Museum findes mindre Samlinger fra forskjellige

Stammer; men dermed er ogsaa Opregningen til Ende.

Hvad der forøvrigt findes, er kun enkelte Stykker af større

eller mindre Værd; interessantest ere de sjældne Wampun-
bælter, af hvilke to findes i Hamburg, to i Trocadero.

Mexiko og Centralamerika, Anderledes stiller Forholdet

sig for de nord- og centralamerikanske Kulturfolks Ved-

kommende. Den Kultur, der tilintetgjordes af Spanierne,

er ikke gaaet til Grunde uden at efterlade sig talrige Minder.

I vore Dage ere Ruinerne af de Bygninger, Erobrerne

have ødelagt, eller som ere gaaede i Forfald ved længe fortsat

Vanrøgt ,
blevne udgravede af det Vildnis

,
der har dækket
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dem, og Tusinder af mindre Oldsager ere fremdragne af

Jordens Skjød. Som Minder om en svunden Tids ejendomme-

lige Kultur have de tidligere og i højere Grad end de nu-

levende Folks Frembringelser tildraget sig Opmærksomheden.
Store Samlinger af mexikanske og centralamerikanske An-

tikviteter ere efterhaanden komne til Europa og havnede i

de ethnografiske Museer. Flere af disse ere derfor i Be-

siddelse af et righoldigt Studiemateriale fra disse Omraader.

I første Række staar Trocadero, saavel hvad Stoffets

Omfang som dets Alsidighed angaar. Den mexikanske

Samling omspænder hele Territoriet imellem Tula og Ta-

basco, hvortil kommer det interessante Udbytte af Charnays

Udgravninger i Lorillard- City og Yucatan. Samlingen, der

skyldes Pinart, er fortræffelig gjennemarbejdet og forsynet

med nøjagtige Oplysninger, der tillade en Adskillelse mel-

lem de forskjellige Lokaliteter og Stilgrupper. Det frem-

gaar heraf, at højst forskjellige Kulturformer have be-

staaet samtidig hos de uensartede Stammer, som have

sammensat det tidligere mexikanske Rige. I Suiterne af

Terrakottafigurer og Lerkar, paa hvilke Trocaderomuseet er

særlig rigt, kan der forfølges en Række Nuancer i Stilen

fra det primitive Forsøg paa at efterligne den menneskelige

Skikkelse i Lerfigurerne fra Cerro de las Palmas til de for-

træffelige Hoveder fra Estanzuela og Statuetterne fra Teoti-

huacan. Samlingen faar derved et stort Værd for Sammen-

ligningen og Bestemmelsen af det mexikanske Stof i andre

Museer, som ikke ere saa vel forsynede med Fundangivelser.

Det er ikke her Stedet til at gjøre udførlig Rede for Enkelt-

hederne i dette store Materiale; det maa kun fremhæves,

at de omfattende Serier af Terrakottaidoler danne et saa

bredt Grundlag for Studier af aztekisk Mythologi, som ikke

findes andet Steds. Betydningen af en stor Del af Idolerne

er endnu ukjendt, og der udkræves mange Detailunder-

søgelser, før man naar til et sikkert fastslaaet, almindeligt

Resultat; men en Begyndelse er gjort med den Bestemmelse
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af de mest karakteristiske Figurer i det aztekiske Pantheon,

som skyldes Hamy.
Nær op til Trocadero kommer Museet i Berlin, hvor saavel

det mexikanske som det yucatekiske Omraade er særdeles

rigt repræsenteret. Grundstammen i den mexikanske Afdeling

danner den af Lhde hjembragte Samling, i den yucatekiske

Bastians (i 1886 utilgængelige) Indsamlinger paa hans ameri-

kanske Rejser. Dertil komme endnu de store karakteristiske

Skulpturer fra S. Lucia di Cotzamalguapan i Guatemala^)

og mindre Samlinger fra Nicaragua og Costa Rica, som ere

sjældne i andre ethnograflske Museer. Ligesom Pinarts

Samling indeholder Udhes en stor Rigdom paa Antikviteter

til Belysning af Mexikanernes Liv, deres Industri og Kultus;

men Materialet foreligger desværre ikke saaledes oplyst,

som det var ønskeligt. Det hidrører nemlig fra en Tid, hvor

Erkjendelsen af en systematisk Indsamlings Betydning endnu

ikke var vaagnet. Man agtede ikke paa, at der i det tid-

ligere aztekiske Rige kunde have bestaaet forskjellige Kultur-

grupper og samlede derfor uden at bekymre sig om den

Lokalitet, fra hvilken Stykkerne hidrørte; de vare alle

»mexikanske Oldsager«. Mangelen paa Oplysninger er paa

et saa lidet dyrket Felt som den mexikanske Arkæologi

dobbelt følelig, fordi de enkelte Stykker kun ved kritiske

Sammenligninger kunne henføres til de Kulturgrupper, de

tilhøre, og til saadanne mangler der endnu tilstrækkeligt

Materiale. Ved Pinarts Samling lader vel noget sig be-

stemme, men der udkræves endnu talrige Fund, tilvejebragte

ved paalidelige Udgravninger, før de forskjellige Folks Sær-

præg lader sig udrede. Et vigtigt Bidrag hertil giver den

fortrinlige Samling, som er anlagt af den hamburgske Kjøb-

mand Strebel, og som nu er kjøbt af Museet i Berlin, idet den

udelukkende er tilvejebragt ved Undersøgelser paa det tid-

ligere totonakiske Omraade, især ved Zempoala, n. f. Vera-

^) Se Bastian : Steinsculpturen aus Guatemala. Berlin 1882.
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Cruz; den tilfredsstiller alle Fordringer til en indgaaende,

nøjagtig Beskrivelse af Fundforholdene
^).

Blandt de øvrige ethnografiske Museer har British Mu-
seum for Øjeblikket den bedste Repræsentation af Mexiko,

især efter at Christys ikke store, men særdeles interessante

Samling er bleven forenet dermed. Den samme Mangel med

Hensyn til Fundangivelser, som ovenfor er fremhævet, gjør

sig vel ogsaa gjældende her, men forøvrigt er Chrisiy Collec-

tion af stort Værd for Kjendskaben til Mexikos før-kolumbiske

Kultur, idet den indeholder adskillige yderst sjældne Stykker,

saaledes det største Antal Mosaiker, som findes noget Steds 2).

Ogsaa til Wien er der kommet en betydelig Samling af

mexikanske Antikviteter (800 Stkr.), der skyldes den tidligere

Custos ved Museet i Miramara, Dominik Bilinek; men denne

er endnu ikke udstillet. I Hofmuseet i denne By opbevares

desuden det mærkelige Stykke, som kaldes Montezumas Fane,

det enestaaende, pragtfulde Fj erarbejde, som er vel kjendt

gjennem Hochstetters Publikation^). Hvad der forøvrigt

findes, er enten enkelte, sjældne Stykker eller Smaasamlinger
uden større Interesse. Blandt de førstnævnte indtager det vel

bevarede Kastetræ af forgyldt Træ med udskaarne Figurer

i Museet i Rom og et Idol og to Masker af Træ i Pro-

pagandaens lille Samling den første Plads ^), medens blandt

Smaasamlingerne de to Grupper af mexikanske og central-

amerikanske Antikviteter i Hamburg og i Museo civico i

Turin ere de talrigste og værdifuldeste.

Samlingerne fra Sydamerika falde i to Hovedgrupper,

^) Strebel: Alt-Mexico. Hamburg und Leipzig 1885.

^) Af disse Mosaikarbejder findes, foruden de engelske, 5 Stykker
i Museo ethnografico i Rom, 3 i Berlin, 2 i Kjøbenhavn; se

Zeitschrift f. Ethnologie, XVII, (201) ; Atti della r. Accademia dei

Lincei, CCLXXXII; Tylor, Anahuac S. 337.

^) Uber mexikanische Reliquien. Wien 1884.

*) BoUettino d. Soc. Geogr. Italiana. 1885.
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den ene omfattende de før-kolumbiske Kulturfolk, den anden

de nulevende primitive Folk.

Ny-Granada og Peru. Som bekjendt bestod der i Syd-
amerika før Spaniernes Ankomst to store Kulturcentrer,

det ene, som havde sit Sæde paa Bogotas og Tunjas, det

andet paa Cuzcos Højsletter. Hver for sig omfattede disse

Kulturkredse imidlertid mindre, særlige Udviklinger, og ved

Siden af dem bestod andre, mindre udviklede Smaasamfund.

Ny- Granadas Kultur er endnu mindst kjendt. De fleste

Samlinger, som ere komne herfra, maa henføres til Chibchaerne,

det højest udviklede Folk; men ved Siden af dem findes der

Grupper af Antikviteter, som ere fuldstændig forskjellige

fra Turija- sagerne og aabenbart tilhøre et ganske andet Folk.

I flere Museer findes mindre Suiter herfra, men større Sam-

linger besidde kun Museerne i Rom og Berlin, hvilket sidste

ejer fyldige Rækker af Idoler, Lerkar, Guld- og Stensager

saavel fra Plateauet om Bogota og Tunja som fra Rio Cauca.

Ogsaa her er dog Oplysningerne temmelig mangelfulde, og

der trænges i høj Grad til omhyggelige Udgravninger for at

vinde faste Udgangspunkter for Undersøgelsen.

For Perus Vedkommende er det foreliggende Stof baade

langt rigere og langt bedre, idet meget af det er fremkommet

ved rationelt foretagne Gravninger. De største skyldes, som

bekjendt, Reiss og Stubel, der paa Gravpladsen ved Ancon

har fremdraget det store Materiale, som nu findes i Museet

i Berlin og er udførlig publiceret i det Pragtværk, som er

udgivet af Museets Generalforvaltning ^). Som det vides, har

den tørre Kalkjord, i hvilke Ligene ere nedsatte og for-

vandlede til Mumier, bevaret saa godt som alle de Gjen-

stande, der ere medgivne den døde, og takket være Peru-

anernes Samvittighedsfuldhed med at nedlægge alle Ejen-

dele i Graven, har man kunnet fremdrage en stor Mængde

Gjenstande, der give et anskueligt Billede af Inkaernes

^) Reiss und Stiibel : Das Todtenfeld von Ancon.
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Liv i alle Detailler. Selv saa skrøbelige Sager som Træ-

ojenstande og vævede Stoffer ere blevne bevarede til vore

Dage; Samlingens allerinteressanteste Del er just de rig-

holdige Suiter, der fremstille Inkaernes udviklede Textilindu-

stri. Tarveligere ere de fremdragne Lerkar; Befolkningen

ved Ancon synes ikke at have staaet saa højt i deres kera-

miske Frembringelser som andre Egne i Riget. For Kera-

mikens Vedkommende suppleres imidlertid Reiss og Sttibels

Samlinger ved de betydelige Forøgelser, Museet i de senere

Aar har modtaget, først og fremmest ved Erhvervelsen af

Dr. Macedos Samling. Denne omfatter alene 1500 Lerkar

og er i høj Grad instruktiv ved de paalidelige Oplysninger

om Stykkernes Findested, den indeholder. Gjennem de tal-

rige Lokalgrupper giver den et fuldstændigt Billede af en af det

gamle Perus højest udviklede Industrier, som hidtil kun til Dels

var kjendt. Hovedmassen af Samlingen hidrører vel fra Kyst-

landet, der ogsaa tidligere har afgivet det største Materiale,

men helt nye Grupper ere komne frem herfra, saavel som

fra Højlandet. Enestaaende ere de originale Kar fra He-

guay med hele Scener af modellerede Figurer paa Over-

delen; de betegne overhovedet Højdepunktet af den peruanske

Keramiks Udvikling.

Nærmest ved Berlin staar Trocadero-museet, hvis ganske

righoldige og interessante peruanske Materiale for største

Delen er hjembragt af Wiener. De fleste andre Museer besidde

mindre Grupper af Antikviteter fra Inkariget, især fra den

uudtømmelige Gravplads ved Ancon; betydeligst ere Sam-

lingerne i British Museum, Dresden og Florenz.

Brasilien. Forgjæves søger man blandt Naturfolkene

efter sikre Spor af en Sammenhæng med de ældre Kultur-

folk. Den Kultur, der blomstrede paa Bogotas og Cuzcos

Højsletter, gik fuldstændig til Grunde med de Folk, der

besad den. Inkaernes degenererede Efterkommere bevare

endnu i enkelte Sange Erindringen om Fortiden ;> men det

er ogsaa den eneste Reminiscens af fordums Storhed, som
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findes. Udenfor det Omraade, Inkaerne og Chibchaerne

umiddelbart beherskede, synes de ikke at have bredt deres

Kultur, hvad enten Naturforholdene eller den korte Tid,

Rigerne vare i Blomst, har forhindret en Indflydelse paa de

omboende Folk. Nærmest skulde man vente at finde en

Paavirkning paa Folkene paa Åndes østlige Affald, der have

bevaret Erindringen om engang at have været Inkaernes

Herredømme underkastede'); men Sporene ere i højeste Grad

tvivlsomme og ubetydelige.

Dette fremgaar af en Undersøgelse af dét Stof, som

foreligger fra Øvre-Maranon. Der findes for Tiden to inter-

essante Samlinger fra dette Gebet, en større i Museet i

Rom, der skyldes Cav. Lncioli, og en mindre i Berlin, hjem-

bragt af Standinger. Begge omfatte de Folkene langs Hual-

laga og R. Ucayali, men fremstille især de større Stammer

Amahunga, Caschibo og Conibo. En Paavirkning af de euro-

pæiske Missionærer er umiskjendelig paa flere Punkter. Selv

Jægerstammer, der leve udenfor Missionsstationerne, men

ere venlig sindede overfor de kristne, have ombyttet deres

Stenøxe med Jernkniven og iført sig den hvide Bomulds-

tunika med paamalede Ornamenter. Ved Siden af disse

findes der imidlertid en stor Del Jægerstammer, som ere uden

Forbindelse med Europæerne og uberørte af fremmed Ind-

flydelse. Den lille, velkjendte, trekantede Lap, som de

holde af at pryde med Perlebroderier, udgjøre Kvindernes

eneste Klædedragt, medens Mændene gaa ganske nøgne. Til

Gjengjæld smykke begge Kjøn Hals og Arm med talrige

Ringe af Abetænder, Frugtkjærner og Fjer, hvilke sidste ere

Vidnesbyrd om Jægernes Duelighed, idet kun Fjerene af de

med egen Haand nedlagte Fugle bæres. Især er det Festerne,

ved hvilke saa megen Pragt som mulig udfoldes. Ved disse

bæres da de zirlige Kroner af Fletværk, besat med Papegøje-

^) Colini: Note geografiche e coUezioni ethnografiche del cav.

Bart. Lucioli, S. 30.
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Og Ararafjer, Brystsmykkerne af Perler med Hængedopper
o. s. V. Europæernes Vaaben have de endnu ikke lært at be-

nytte. Med den slebne Stenøxe, hvis Blad er fastbunden

og med Harpix fæstet til en Gren eller et tyndt Træskaft,

fældes Træer og tildannes Vaaben; Fugle og smaa Patte-

dyr jages med alle sydamerikanske Folks Yndlingsvaaben,

det lange Pusterør, som enkelte Stammer have saa stor

Dygtighed i at forarbejde af to udhulede Stykker Træ; med

dette udskydes de tynde, forgiftede Pile, der ere halvt gjennem-

skaarne ,
saa at de brydes naar man vil trække dem ud af

Saaret. Til Krigsbrug og Jagt paa større Dyr træder Buen

og Pilen, forskjellig eftersom den er bestemt til at nedlægge

et Dyr eller en Fjende, i Pusterørets Sted, medens derimod

den ejendommelige, elegante Kølle kun er Paradevaaben ved

Festerne. De fleste Gjenstande fra denne Folkegruppe ere for-

arbejdede med ikke ringe Dygtighed. Dette gjælder saaledes om

de vævede Stoffer, der forarbejdes af Kvinderne, om de vel

behandlede Fjersager, om Vaabnene, og fremfor alt om de

fortræffelige Pottemagerarbejder, formede af en fin, tynd

Lermasse og rigt dekorerede med røde og sorte Linjer paa

hvid Grund; de høre til det bedste, Sydamerikas Folk over-

hovedet har frembragt i denne Retning. De samme Orna-

menter som paa Lerkarrene ere malede paa Tunikaerne,

paa de fine Beviklinger af Bomuldstraad, der omgiver Køller

og Buer, og paa Pilenes Spids. En Tunika med malede

Figurer, i Museet i Rom, er dekoreret med naturmæssige

Fremstillinger af Firben og Slanger; men det er det eneste

kjendte Exempel paa Anvendelsen af Dyrefigurer; ellers er

Ornamentiken udelukkende bygget paa lineære Motiver. I

disse kunde man mulig være tilbøjelig til at se Remini-

scenser fra Inkaernes Tid; adskillige Træk i de Sammen-

sætninger af mæanderlignende Motiver, af brudte Linjer og

rektangulære og trekantede Figurer, der karakterisere denne

Ornamentik, minder ikke lidet om Dekorationen paa Stoffer

og Lerkar fra peruanske Grave. En Indflydelse fra Peru
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bliver dog højst tvivlsom, da det kun er de simple, lineære

Ornamenter, som frembyde nogen Lighed med Andesfolkenes,

hvorimod de karakteristiske Dyre- og Menneskefigurer, som

spille en saa stor Rolle i Inkaernes Dekoration, aldrig

forekomme. Overhovedet maa det erindres, at Ornamentiken

er lidet udviklet, og at nær beslægtede Motiver forekomme hos

en stor Del Folk i Egnen om Amazonfloden og i de nordlige

Dele af Fastlandet. De ere snarere en fælles Ejendom for

alle Stammerne, og deres Lighed med den peruanske Orna-

mentik i Anvendelse og Sammensætning beror sikkert paa
en sideordnet Udvikling paa det fælles Grundlag.

Til Luciolis Samling slutter sig det fortræffelige ethno-

grafiske Materiale, som Museet i Rom skylder Missionæren

Pozzi. Under sin 13-aarige Virksomhed ved Øvre-Amazonflod

har Pozzi indsamlet sit Stof blandt c. 20 Stammer ved R.

Napo og Pastazza, altsaa paa et Omraade, der slutter sig

nær til Ucayali- og Huallagagebetet. De to Samlinger

supplere saaledes hinanden og give, i Forbindelse med en

Del værdifulde Gjenstande, der allerede forud fandtes i Rom*),
den bedste Forestilling om Folkene i det nordlige Peru, i

Equador og i det vestlige Brasilien, som for Øjeblikket kan

vindes. Især ere Samlingerne fra Jivaroerne paa Åndes østlige

Affald, hvis mærkelig præparerede Hoveder længe have været

Gjenstand for Forundring, særdeles omfattende og give et

interessant Billede af disse vilde og grusomme Folk 2); i de

øvrige Museer ere de kun repræsenterede ved Smaagrupper
af Gjenstande.

Fra Øvre-Maranon hidrører endnu en tredje Samling
i det romerske Museum, hjembragt af Missionæren Coppi,

1) Pigorini i Atti della Reale Accademia dei Lincei, CCLXXVIII.
^) Se CoHnis omhyggelige Studie i Atti d. R. Acad. dei Lincei,

CCLXXX, der giver Afbildning af nogle af de interessanteste

Gjenstande i Samlingen.
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der længe har virket blandt Stammerne ved R. L'aupes^).

Er den end ikke den største og bedste fra dette Omraade,

indeholder den dog et særdeles godt Studiemateriale fra den

Folkegruppe, der bærer Flodens Navn. Særlig Interesse

have et Par Stykker, der staa i Forbindelse med den ud-

bredte Tro paa den onde Aand, Jurupari, og som det kun

ved særlige Omstændigheder er lykkedes Coppi at komme i

Besiddelse af. Det ene er en Fløjte, pachiuba, hvis Toner

gjengive Aandens Stemme, det andet en kuriøs hætte-

formet Maske, der fremstiller hans Udseende. Begge bruges

af Pajes, Medicinmændene, ved deres Fester og holdes om-

hyggelig skjult for alle uindviede, hvorfor de yderst sjældent

komme i fremmedes Besiddelse^). De ere karakteristiske

som Udtryk for den Tilbøjelighed til ved mimiske Danse at

fremstille de mythiske Væsener — og da især de dæmo-

niske, der gribe ind i Menneskenes Skæbne — som gjen-

tindes hos saa mange Naturfolk, men som forøvrigt ikke

kj endes fra Sydamerika. De karnevalsagtige Maskefester, som

opføres hos Ticunaerne, ere nemlig nu kun rene Ceremonioptog,

selv om de mulig oprindelig have haft et mythisk Indhold.

De groteske Masker, der benyttes ved Festerne, ere ganske

forskjellige fra ^aw^eÅ-maskerne og ingenlunde sjældne. Man
vil finde en Suite af dem i Museerne i Berlin og Miinchen.

Desværre ere de fortrinlige brasilianske Samlinger i

Museet i Wien endnu magasinerede. Selv den elskværdigste

Imødekommen fra Museets Embedsmænd kan nu kun gjøre

dem delvis tilgængelige for Studier, og alene gjennem

Kataloget faar man det fulde Indtryk af deres alsidige Fuld-

stændighed. Saalænge Stoflfet er opløst i Suiter af ensartede

Gjenstande, vil man vanskelig kunne faa et samlet Billede

^) En nærmere Redegjørelse for denne Samling findes i Colinis

Cronaca del museo preistorico ed ethnografico, I, S. 40 fg.

^) Propagandaens Samling og Museet i Miinchen besidde nogle
enkelte Masker af denne Art.
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af de forskjellige Folkegrupper. Just et saadant vil Wiener-

museet utvivlsomt i særlig Grad blive i Stand til at give;

thi det synes, at hvad der her er samlet af ethnografisk

Materiale fra Brasilien, saavel i Omfang og Alsidighed som

med Hensyn til videnskabelig Bestemmelse overgaar alt, hvad

de øvrige ethnografiske Museer ere i Besiddelse af.

Hovedstammen dannes af den Mønstersamling, som

skyldes Zoologen Johann ISatterer, der i 17 Aar (1817
—

34)

levede blandt de Folk, der vare Gjenstand for hans Studium

og Samlervirksomhed. Hans hjembragte Samling indeholder

omtrent 2400 Gjenstande, der hidrøre fra 76 forskjellige

Stammer mellem /?. Paranahyba og Guyana, mellem Kysten

og Øvre Maranon. Det er saaledes et meget vidtstrakt Om-

raade. Samlingen omfatter. Selvfølgelig ere ikke alle Stammer

lige fuldstændig repræsenterede; med nogle har Samleren

kun været i mere tilfældig Berøring, medens han har op-

holdt sig blandt andre i længere Tid. Dette gjælder saa-

ledes Purierne ved R. Parahyba, Bororerne i Goyaz og Matto

Grosso, Mundrncuerne ved R. Tapajoz, de tidligere omtalte

LJaupes-ioW, Banivaerne ved R. Iganna og Macusierne ved R.

Branco. Om disse gruppere sig de andre Folk, for hvis Ved-

kommende Materialet ikke er saa fuldstændigt, men dog til-

strækkeligt til at fremstille deres Ejendommelighed.

Stoffets store Værd beror ikke alene paa dets Omfang,
men ogsaa paa den Omhu, hvormed det er indsamlet og op-

lyst. Overalt mærker man Naturforskerens Methode og syste-

matiske Arbejde. Indenfor hver Art af Gjenstande er alt,

hvad der giver blot en Nuance i Billedet af Folkenes Liv,

alt, hvad der oplyser en eller anden Enkelthed i Gjenstandens

Form, Ornamentik og Benyttelse, medtaget. Hvert Stykke

er undersøgt og bestemt med samme Grundighed og Om-

hyggelighed, hvormed Zoologen behandler sit Stof. Med

Hensyn til Stykkernes Herkomst, Materiale, Forarbejdelses-

maade og Anvendelse indeholde saavel de omhyggelige

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 15



222 ÉTHNOGRAFISKE MUSEER I UDLANDET.

Etiketter som det udførlige Katalog enhver ønskelig Op-

lysning.

Det er Samlinger som denne, der trænges til i Ethno-

grafien, for at det spredte og usikre Materiale kan bestemmes

og ordnes. Paa faa Omraader er det nødvendigt i saa høj

Grad som i Brasilien. Den Forvirring i Stammeforholdene,

som Uendeligheden af Smaastammer og Understammer frem-

kalder, vanskeliggjør i høj Grad enhver Klassifikation efter

Herkomst og Slægtskab. Mindre Samlinger med deres ufuld-

stændige og ofte usikkert bestemte Stof, der tilmed sæd-

vanlig er indsamlet blandt forskjellige Stammer, kunne ikke

danne Grundlaget for en saadan Klassifikation. Selv af saa

fortræffelige og interessante Indsamlinger som de italienske

eller som v. d. Steinens og Rhodes kan der kun spredes

Lys over mindre Folkegrupper. Derved er der ganske vist

allerede vundet gode Holdepunkter; men en saa udførlig og

systematisk Samling som Natterers er alene i Stand til at

danne Grundlaget for den Inddeling i ethnologisk sammen-

hørende Grupper, som der især trænges til. Naar Natterers

Samling, forhaabentlig om kort Tid, bliver fuldstændig til-

gængelig, vil Museet i Wien give et af de vægtigste Bidrag

til Studiet af Sydamerikas ethnologiske Forhold. Det er i

Besiddelse af et Materiale, som Ethnografen bestandig vil

vende tilbage til for at studere de forskjellige Udviklings-

stadier og Kulturgrupper, som findes i Brasilien.

Til denne Grundstamme slutte sig en Del mindre om-

fattende Samlinger fra Sydamerika; dels indeholde de hver

for sig meget af Interesse, dels supplere de paa flere Punkter

Natterers Samling. Museet i Wien besidder endnu gode
Suiter af Gjenstande fra Botokuderne og Stammerne ved R.

Tocantin, som ere hjembragte af Dr. Pohl. Miinchen opbevarer

en stor Del værdifulde Ting, deriblandt et Sæt Ticuna-

masker og gode Fjersager, indsamlede af Spix og Martins

blandt Folkene omkring Amazonfloden; derimod have disse

rejsende ikke foretaget større systematiske Indsamlinger
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paa det Gebet, der først ved deres Forskninger er blevet

bekjendt. Fra Guyana og Egnen om Amazonfloden hidrører

ligeledes Trocaderos brasilianske Materiale, medens Mundru-

cuer og især de lidet kj endte Cainr/angs, et Coroado-ioW. i Prov.

Paranå,ere fyldig repræsenterede i Kjøbenhavns Museum. Ber-

lins Museum endelig opbevarer foruden en Del gode Ting, især

fra Mundrucuer og Jivaroer, Schomburgks righoldige Samlinger

fra Guyahafolkene og det interessante ethnologiske Udbytte
af Rhodes og v. d. Steinens Expeditioner. Medens den førstes

Indsamling blandt Terenoer og Cadiocoer mellem Miranha og

den bolivianske Grænse er af Interesse ved at fremstille en

af de mest karakteristiske Overgangsformer mellem original

og fremmed Kultur, har den sidstnævntes Samling sin store

Betydning ved at hidrøre fra nogle af Brasiliens mest pri-

mitive og mest uberørte Folk.

Paa sin Rejse langs Schingu-^oåQu. besøgte v. d. Steinen

en Række hidtil ukjendte Folk, der endnu levede i en Sten-

alder, en Kulturperiode, af hvilken der nu til Dags findes

saare faa Spor i Brasilien. Før Europæernes Ankomst vare

Stensager i almindelig Anvendelse hos Stammerne, der boede

langs Kysten og Bredderne af de store Floder eller paa det

indre Højland, hvorimod de Folk, der strejfede om i Ur-

skovene ,
ikke kjendte andet Materiale til deres Redskaber

end Træ og Ben. Museet i Berlin og flere andre ethno-

grafiske Samlinger besidde betydelige Suiter af jordfundne

Øxeblade og Pilespidser af Kvarts og Basalt, især fra Pro-

vinserne St. Paolo og R. Grande do Sul, der vise, at disse

Stenarter her i tidligere Tid bleve anvendte paa samme Maade

og i samme simple Former som i den ældste Kulturperiode

i Europa. Men efter at Jernet har fortrængt Stenen hos

Kystfolkene, ere Stensagerne af Indianerne blevne betragtede

som nedfaldne fra Skyerne, som Tordenstene. En stor Del

af Folkene i det indre have vel bevaret deres primitive Stand-

punkt til vore Dage, men kun yderst faa ere naaede til en

Stenalder. Træ og Ben ere dem endnu tilstrækkelige til

15*
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Forarbejdelsen af deres simple Brugsgjenstande. Blandt Stam-

merne ved R. Ucayali og Huallaga er, som omtalt, tarvelige

Stenredskaber i Brug som Værktøj, og Årowakerne i Guyana

benyttede til den nyeste Tid Øxeblade i deres Køller. Men

intet Steds træffes en Stenalder saa udpræget som blandt

Scliingufolkene. Den Række af vel slebne Øxer — et fladt,

ovalt Blad, indsat i et køllelignende Træskaft — som v. d.

Steinen har samlet blandt Snyderne og Bakairierne, viser, at

man har været fortrolig med Behandlingen af Stenen.

Stensagerne høre utvivlsomt til det interessanteste i

denne fortræffelige Samling; men forøvrigt indeholder den

saa meget nyt og ejendommeligt, og er saa vel oplyst, at

den i høj Grad frister til en nærmere Redegjørelse. Sin

store ethnologiske Betydning har den, foruden ved den

Fremstilling af et særeget Kulturstandpunkt, den giver,

ved det skarpe Lys, den kaster over de Kulturforskjellig-

heder, der gjøre sig gjældende saavel mellem de to Hoved-

grupper af Folk ved Øvre- og Nedre-Schingu som mellem

de talrige mindre Stammer indbyrdes. Vi kunne imidlertid

ikke i denne Sammenhæng komme nærmere ind paa v. d.

Steinens Samling, saa meget mindre som han selv gjen-

tagne Gange indgaaende har gjort Rede for den, men maa

henvise til hans Behandling^).

Patagonien og Ildlandet. Vende vi os fra Brasilien til

Fastlandets sydlige Del, møde vi først Stammerne i Pata-

gonien, der ere ganske fyldig repræsenterede i Berlin og Rom.

De nævnes her kun i forbigaaende , dels fordi de ere vel

kjendte, dels fordi saa meget af deres Særpræg er forsvundet

under deres lange Forbindelse med Kolonisterne. Vi frem-

sætte kun et Par Bemærkninger om Samlingerne fra Syd-

amerikas sydligste Øgrupper.

^) Durch Central Brasih'eii. Leipzig 1886. Originalmittheilungen,

I, S. 187.
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Vil man lære Ildlandets Befolkning at kjende, maa man

søge til Rom, hvor Boves Samlinger giver et alsidigt Billede

af disse primitive og lavtstaaende Folkestammer. Et Blik

paa de Gjenstande, Bove har hjembragt, lærer os bedre end

alle Beskrivelser de faa og tarvelige Midler at kjende, hvor-

med Befolkningen tilfredsstiller Livets simpleste Fornøden-

heder. Alle Redskaber ere saa uudviklede som vel muligt.

En kort, tynd Bue af daarligt Træ med en Streng af Guanaco-

sener og Pile med en kort, trekantet Spids af Glas eller

Flint, ere de Vaaben, hvormed Onaerne — Folkene paa Hoved-

øen — ere udrustede til den Jagt, af hvilken en stor Del af

deres Existens afhænger. Jagan- og /4/flca/w/'-stammerne ere

en Smule bedre stillede, idet de jage Fagle og Fisk med en

Harpun eller et Spyd med Spids af Hvalknokkel eller med

Slynger af Guanacoskind, Redskaber, som de forstaa at

behandle med stor Færdighed.

Men hvorledes ere vel de Baade, i hvilke de færdes

paa Havet med saa stor Uforfærdethed for at forskaffe sig

det Bytte, der udgjør den anden Hovedpart af deres Nærings-

midler? En Række Modeller i Boves Samling viser det.

Et Stykke Træbark, sammenbundet i begge Ender, og ud-

spilet ved korte Trætremmer — som Indlandsstammernes

Flodfartøjer
—

eller, naar det kommer højt, et spinkelt Stel

af bøjede Grene, beklædt med Bark, danner den primitive

Kano, som man skulde tro hvert Øjeblik maatte knuses af

Bølgerne. Hertil kommer endnu nogle Muslingskaller, fast-

bundne til et Haandtag af Sten, der gjøre Tjeneste som

Knive, nogle ganske vel flettede Kurve til Opbevaring af

Svampe og Fisk, nogle Vandbeholdere af Bark, og Ildlænderens

tarvelige Udstyr af Fornødenhedsgjenstande er færdigt. Klæder

kjendes, som bekjendt, ikke, uagtet Vejrliget vel kunde op-

fordre til Brugen af saadanne. Et lille Stykke Skind, an-

bragt paa Bryst eller Ryg, eftersom Vinden blæser, er den

eneste Bedækning. I alt dette findes intet Spor af Kunst-

færdighed
—

højst en Smule Fingerfærdighed i Fletningen
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af Kurve— og heller ikke fremtræder en saadan i Forarbejdelsen

af de faa Gjenstande, hvormed disse primitive Skabninger pynte

sig. Legemet bemales med Farve, og om Hals og Bryst

hænge saavel Mænd som Kvinder Rækker af Konkylier eller

Perler af Fugleknokler, optrukne paa en Snor, medens Kri-

geren binder et lille trekantet Stykke Skind om sit Hoved,

og Medicinmanden pryder sit Haar med Fjer, før han fore-

tager sine Manupulationer. Men alt er simpelt og tarveligt.

Ikke engang de af alle andre primitive Folk saa meget

eftertragtede Glasperler have Hdlandets Beboere endnu lært

at vurdere.

Boves Samling er vistnok den lærerigste, som findes i

de ethnografiske Museer, og som er tilgængelig for Studium.

Et fortræffeligt Materiale fra Alacaluf-stammen er, efter For-

tegnelsen at dømme, hjembragt af Stolpe til Stockholm; men

det vil desværre næppe for Øjeblikket under de sørgelige

Forhold for Ethnografien i Sverige komme til at gjøre den

Nytte, som det fortjente. Hvad der forøvrigt findes fra Ild-

landet i Museerne, er kun spredte Stykker, som ikke kunne

give noget samlet Billede af Jordens lavest staaende Folk;

fyldigst er vistnok den Suite Gjenstande, som British Museum

indeholder^).

AFRIKA. Medens Europæerne i Amerika fordrev og

udryddede de oprindelige Indbyggere, idet de udbredte deres

Herredømme over bestandig større Omraader, kom de i

Afrika længe kun gjennem Kolonierne paa Kysten i Forbindelse

med Befolkningen. Fra Tid til anden vovede en rejsende sig

ind i det indre; men det er dog først i den sidste Menneskealder,

og især i det sidste Decennium, at man har vundet Kjond-

skab til den største Del af det mørke Fastland. Fra Barths

^) Efter Meddelelse af cand. med. & chir. Hansen er der i de

sidste Aar kommet en ret betydelig Sanding fra Ildlandet til

Trocadero.
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Og Livingstones Dage er den ene Expedition efter den anden

trængt ind til Omraader, hvis Befolkning aldrig har kjendt

andre fremmede end i det højeste arabiske Slavehandlere.

Fra Undersøgelserne i Sydafrika og Sudan har man vendt

sig til Folkene langs Nilen og omkring de store Søer, for

efterhaanden at koncentrere sine Kræfter paa det højst in-

teressante Omraade, der danner Kongos Opland. Til de

ethnografiske Museer have alle disse Expeditioner bragt meget

betydelige Forøgelser. I kvantitativ Henseende ere de afri-

kanske Afdelinger voxet stærkere end nogen anden, og der

foreligger nu et rigt Studiemateriale fra adskillige Folke-

grupper. Ogsaa for Afrikas Vedkommende staar Berlin

højest. Andre Museer have vel paa enkelte Punkter et

betydeligere Stof, men intet saa alsidigt som det tydske

Hovedmuseum.

Nordafrika og Sudan. Medens der i Musée des colonies i

Paris og i Trocadero findes anselige Samlinger fra Algier,

saavel fra Kabylerne som fra de »arabiske« Folk i By og

Land, ere de øvrige Museer kun sparsomt forsynede med

Gjenstande herfra saa vel som fra de andre nordafrikanske

Stater. I det hele er den orientalske Kultur i den Skikkelse,

den har faaet i Landene om Middelhavet, stærkt præget

som den er af europæisk Indflydelse, kun i ringe Grad re-

præsenteret i Museerne.

Fra Centralstaterne i Sudan (Bornu, Wadai, Baghirmi

og Darfiir) findes i Berlin den Samling, som Dr. Nachtigall

hjembragte
— den første og endnu den eneste fra disse

Stater. Den muhamedanske Indflydelse fra Øst og Nord

har i Sudan, i samme Grad som den europæiske i Nord-

afrika, omdannet den oprindelige Kultur. Nogen stor Ori-

ginalitet gjør sig ikke gjældende i Frembringelserne herfra.

De prægtige, broderede Silkegevandter ere ikke mindre end

den af smalle Bomuldsstriber sammensyede Toba arabisk,

ligesom ogsaa de kunstfærdige Straafletninger og pressede

Læderarbejder, som især høre hjemme i Darfur, have deres
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Forbilleder i Hedjaz. Nachtigalls Samlinger indeholde mange

Pragtstykker, især Kostumer, som give fortræifelige Oplys-

ninger om Befolkningens Industri, men den er langt fra sy-

stematisk og omfattende nok til at kunne give en virkelig

Repræsentation af de paagjældende Landes Kultur.

Derimod foreligger der i Berlins Museum fra det vest-

lige Sudan, især Haussa og Adamana, et righoldigt Materiale,

indsamlet af Robert Fiegel paa hans Expedition langs Beniie^).

Desværre kan man endnu ikke faa det fulde Udbytte af

denne Rigdom. Saalænge Stoffet ikke er gjennemarbejdet

og Gjenstandene ordnede i Grupper efter deres Lokalitet, er

det saare vanskeligt at forene det sammenhørende til et

hele. Der trænges just her i høj Grad til en saadan Son-

dring, idet store Forskjelligheder gjøre sig gjældende. Medens

saaledes alle Frembringelser fra Haussa ligesom Bornusagerne

have et fuldstændig tuaregisk og maurisk Præg, træffes i

Adamaua en stærk Paavirkning fra de sydlig boende Neger-

folk. Hvor langt Indflydelsen strækker sig fra den ene og

den anden Side lader sig under den nuværende Ordning ikke

paavise. Selv efter en Adskillelse i Lokalgrupper vil det

vistnok være vanskeligt at henføre alt til sit rette Hjem-

sted, da det synes, som om en stor Mængde Gjenstande fra

forskjellige Steder i det indre ere strømmede sammen paa

den almindelige Karavanvej langs Benué. Enkelte sikkert

bestemte Stykker ere imidlertid tilstrækkelige til at bevise

Sammenhængen med nærboende Folk. Der kan saaledes

ikke være nogen Tvivl om, at saavel de talrige flettede

Skjolde som pingahen, der findes i talrige Exemplarer fra

Mburrij Mombila og Baja, have deres Forbillede blandt TSiam-

Niam. At de ikke ere Handelsartikler fra disse Folk viser

deres Form, som ikke gjenfindes i Vaabnenes oprindelige

Hjemsted. Til Samlingens ejendommeligste Stykker hører

et Par Fetischdragter af Fletværk med tilhørende Maske

^) Originalmittheilungen, I, 139.
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fra Djuhv. De ligne ganske dem, Cameron allerede har

beskrevet, og som benyttes til Fremstillingen af de Skin-

djævle, der skulle fordrive de virkelige Dæmoner fra det

Gebet, paa hvilket de husere^).

Seneganibien og Guineakysten. Om endskjønt disse Om-
raader høre til de bedst og længst kjendte, ere de dog ikke

synderlig rigt repræsenterede i Museerne. Fra Seneganibien

indeholde de franske Museer en Del Stof, især fra [Man-

dingoerne i hvortil slutte sig mindre Samlinger i Berlin og

Kjøbenhavn og en interessant Suite af Vaaben fra Bissagos-

øerne i Hamburg. Men ingen af disse Samlinger er plan-

mæssig tilvejebragt eller synderlig omfattende.

Noget bedre stiller Forholdet sig for Guineakystens

Vedkommende. Samlingen i Kjøbenhavn fra de tidligere

danske Kolonier paa Guldkysten er vistnok ikke alene den

bedste, som findes fra hele den lange Kyststrækning, men

indeholder ogsaa i og for sig en ganske fyldig Repræsenta-

tion af de nu stærkt decimerede Akra-nQgVQ og Fantier. Den

har tilmed det Fortrin at hidrøre fra en Tid, hvor Paavirk-

ningen fra de europæiske Kolonier endnu ikke havde over-

vældet den originale Udvikling. I denne Henseende adskiller

den sig fordelagtig fra de nyere Samlinger fra Guineakysten.

Enkelte karakteristiske og gode Stykker, især fra Aschantierne

(Vaaben, Dragter og Masker til Fetischdragter) opbevares i

London, i Hamburg og Berlin; men alle de øvrige Gj en stande

ere enten prægede af den mauriske Indflydelse, som gjør sig saa

stærkt gjældende ogsaa i Senegambien, eller dannede under

europæisk Paavirkning. Læderarbejderne og de slet drevne

Kobber- og Messingkar ere forarbejdede efter de samme

Forbilleder som Haussa- og Bornusagerne, medens de mange,

skrækkelig karikerede Grupper af Malm og Træ, plump for-

arbejdede og hæslig bemalede, skyldes en uheldig Bestræbelse

^) Across Afrika, II, 162.
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for at efterligne Europæerne. De have kun liden Interesse

som Vidnesbyrd om Stammernes ældre Kultur.

Nillnvdene. P'olkene i det østligste Sudan og ved den

hvide Nil med dens Bifloder leve udenfor det Omraade, der

berøres af de store Karavanveje nord paa. En paafaldende

Modsætning til Frembringelserne fra det centrale og vest-

lige Sudan gjør sig derfor gjældende i Samlingerne fra det

nævnte Gebet. Folkene her ere endnu produktive, og alle

Frembringelser fra deres Haand have et i høj Grad karak-

teristisk Præg. Dette gjælder i fortrinlig Grad Niam-Niam

og MonbuUu-ioXkQW^., hvis Smeddearbejder kun overgaas af

Kongofolkenes. Men ogsaa de nordligere boende Stammer

omkring den hvide Nil frembyde saa mange Ejendommelig-

heder, at de opfordre til en indgaaende Redegjørelse. Da

imidlertid deres Levevis og Frembringelser ere blevne saa

vel kjendte gjennem Schweinfurths grundige og lærerige

Værk^), skal der her kun gives en vejledende Oversigt over

de forskjellige Samlinger fra dette Omraade.

Berlins Museum besidder som Grundstamme det af

Schweinfurth hjembragte Materiale, der hovedsagelig omfatter

Djur, Bongo, Niam-Niam og Monbvtlu. Som den første Sam-

ling, der kom til Europa, har den en særlig Interesse; men

forøvrigt er den, paa Grund af den ulykkelige Brand, der

ødelagde den største Del af den rejsendes Bagage, ikke

særdeles righoldig. Hertil slutte sig de Forøgelser, som

skyldes Dr. Junker og den italienske rejsende Piaggia. For-

uden de nævnte Folk repræsenteres i disse Bari, Shilluky

Dinkn og nogle mindre Stammer ved Øvre-Nil. Samlingerne

indeholde vel et ret fyldigt Materiale fra disse forskjellige

Folk med mange fortræffelige og sjældne Stykker, der ere

lærerige som Vidnesbyrd om Industriens Standpunkt, men

de ere dog langt fra saa omfattende og fuldstændige, som

adskillige af Museets andre afrikanske Samlinger.

^) Artes Africanæ. Leipzig 1875.
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Det bedste og rigeste Materiale til Studiet af Folkene

i Nilgebetet findes i Hofmuseet i Wien. Samlingerne fra

dette Omraade høre overhovedet til Museets allerbedste.

Grundstammen dannes af to store Sendinger fra Mudiren i

Æquatorialprovinsen, Ernin Hey ,
der omfatte saa godt som

alle betydeligere Stammer omkring den hvide Nil og dens

Bifloder helt ned til de centralafrikanske Søer (Umjoro og

Uganda). Suiterne indeholde en saadan Rigdom paa Typer

og ere i alle Retninger saa fuldstændige, at hver Stammes

Særpræg fremtræder klart og bestemt, medens tillige de

forskjellige Industrigrene, der hos Nilstammerne have naaet

en saa ejendommelig Udvikling, Smeddekunsten, Træskjærer-

kunsten og Keramiken, lade sig studere her i alle Enkeltheder,

som intet andet Sted. Hertil er der end videre kommet

meget betydelige Forøgelser fra andre Sider. Hovedudbyttet

af Marnos og Hvchtas Rejser ved den øvre Nil er saaledes

kommet i Museets Besiddelse, suppleret med ganske anselige

Samlinger fra den østerrigske Konsul Hansal i Kartum.

Størst Værd har imidlertid Emin Beys Samlinger, ikke alene

paa Grund af deres Fuldstændighed, men især fordi de hid-

røre fra en Mand, der har forstaaet at samle og har haft

Lejlighed dertil, idet han har levet længe blandt Nilstammerne

og er fuldstændig fortrolig med Forholdene der. Hans Sen-

dinger er ledsagede af fyldige Oplysninger og sikre Be-

stemmelser, hvad der for det her omhandlede Gebets Ved-

kommende er af stor Betydning, da Folkene saavel ved

deres Bopæle som ved deres Kultur staa hverandre nær,

men ikke desto mindre besidde temmelig udprægede For-

skjelligheder i flere Henseender. I de øvrige wienske Sam-

linger er der ofte sket Sammenblandinger mellem Stammerne,

hvorimod Emin Beys danne det sikre Grundlag for Klassi-

fikationen paa dette Omraade.

Ogsaa i de italienske Museer findes betydelige Indsam-

linger fra Nillandene. Til Museo civico i Venedig har saa-

ledes Maleren Miani skjænket sine Samlinger fra, JMam-Niam,
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Bari, Dwha, Bor, Shilluk og Gallaer. Miani har samlet uden

Sagkundskab hvad han tilfældig kunde erhverve, og hvad der

har tildraget sig hans Opmærksomhed. Nogen Plan finder

man ikke deri, heller ikke noget Forsøg paa at give et blot

tilnærmelsesvis fuldstændigt Billede af de Folk, blandt hvilke

han har færdedes. Flere Suiter, især Vaaben og Smykke-

sager, ere imidlertid meget fyldige, og Samlingen har væ-

sentlig sin Interesse ved Enkeltheder, i^f stor Betydning

er den Klassifikation af Gjenstandene, som skyldes Dinka-

stammernes mangeaarige Missionær Belirame, idet den fuld-

stændig bekræfter Emin Beys Inddeling.

Museet i Rom er i Besiddelse af et rigt og godt Ma-

teriale fra dette Omraade. Hovedmassen dannes af de Ind-

samlinger, som skyldes Gessi^ Santoni og Cecchi, og som

foruden nogle enkelte Stykker fra Unyoro og Uganda om-

fatte næsten alle større Stammer ved den hvide Nil samt

Niam-Niam og Monhutlu. Bedst repræsenterede ere de sidst-

nævnte, Bari-, Dinka- og Lo^wÅYZ-stammerne; fra disse er især

Gessis Samling rig paa sjældne, udmærkede Stykker. For-

uden Suiter af Smeddearbejder, Elfenbenshorn, musikalske

Instrumenter og huslige Utensilier, der høre til de bedste Frem-

bringelser fra disse Folk, findes fra Niam-Niam og Bongo-

folkene et Par af de sjældne Ahnefigurer af Træ, der op-

stilles i Hytterne til Erindring om afdøde, og et Par af de

ligesaa sjældent forekommende Dansemasker. Desværre ere

Gessis Oplysninger gaaede tabt, hvad der meget maa be-

klages, da flere Stykker ikke findes andet Steds og endnu

ere ufuldstændig forklarede; for selve Klassifikationen savnes

de derimod mindre, da denne lader sig foretage med Sikkerhed

paa Grundlag af de foreliggende Samlinger. Ligeledes er

Propagandaens lille Museum i Besiddelse af ikke faa Gjen-
stande fra Nilstammerne og det centralafrikanske Søgebet,

der i flere Retninger heldig supplere Samlingerne i Museo

preislorico ed ethnografico.
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Fuldstændig forskjellig fra de nys nævnte Folkegrupper,

saavel med Hensyn til Oprindelse som Kultur, ere de 3 Folk,

Danakil, Somalier og Gallaer, som bebo det østlige Æquato-
rialafrika. Ogsaa disse ere i senere Aar blevne fyldig re-

præsenterede. I alle større Museer ere deres let gjen-

kjendelige Vaaben og Straaarbejder med Kaurisbelægning,

deres udskaarne Træsager og Sølv- og Messingsmykker al-

mindelige. Store og fuldstændige Samlinger findes derimod

kun i Rom og i Wien; de to Museer supplere paa dette

Omraade hinanden, idet førstnævnte har sine største Sam-

linger fra Gallaerne, hvorimod Somalierne ere udførlig repræ-

senterede i det sidste.

Paavirkningen af orientalsk Kultur har blandt Folkene

paa Afrikas Østkyst været ikke ubetydelig. Aldeles over-

vejende er den i Abessinien. Her har man ikke længere

med en primitiv Kultur at gjøre, men med en Halvcivilisa-

tion, der allerede har sin Historie, og i hvilken den arabiske

Indflydelse har vundet Herredømmet. Samlingerne fra Abes-

sinien afspejle hovedsagelig kun denne og ere af en ejen-

dommelig Art derved, at de næsten kun indeholde Pragt-

stykker, skjænkede af Fyrster i Kaffa og Schoa til europæiske

Fyrster eller hjembragte af Englænderne efter deres abes-

sinske Felttog; af almindelig kulturhistorisk Interesse fore-

ligger kun meget lidt. De største Samlinger af denne Art

findes i London og Rom.

Kongogebetet. Afrikas ejendommeligste Kulturomraade

er utvivlsomt det, som ligger om Mellem- og Øvre-Kongo

og dens Bifloder, fra Kassai mod Vest til Tanganjika mod

Øst. Folkene her ere i en mærkelig Grad uberørte af

fremmed Paavirkning. Først i det sidste Decennium er det

lykkedes rejsende at trænge ind i det hidtil ganske ukj endte

Gebet, og Handelen mellem Stammerne indbyrdes har ikke

ført de europæiske Produkter fra Kystkolonierne op i Landet.

I Berlins Museum har man rig Adgang til at studere Kongo-
folkene gjennem det store og fortrinlige Materiale, der er
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hjembragt af de Expeditioner, som under Ledelse af Pogge

og Wissmannf Buchner^ ^olff, Reichard, v. Mechow o. fl. for

første Gang have banet sig Vej til det indre. Hver for sig

indeholde disse Samlinger overmaade meget nyt af stor In-

teresse; den første Plads indtager dog Pogges og Wissmanns

Samling saavel paa Grund af sin Fuldstændighed som ved

Oplysningernes Paalidelighed ^).

I flere Retninger have Kongofolkene naaet en forholdsvis

betydelig Højde i deres Frembringelser. Saaledes har den

Udvikling af Jærntekniken, der har fundet Sted flere Steder

i Afrika, naaet sit Kulminationspunkt i Kongogebetet. Mon-

butluernes fortræffelige Stød- og Kastevaaben og Nilstam-

mernes kunstige Spyd og Pile overgaas af de Vaaben, som

smeddes af Bakuba- og Balunda-t'olkene. Intet primitivt Folk er

overhovedet naaet videre i Behandlingen af Jærnet end disse.

I de store Suiter af Vaaben findes den største Rigdom og

Afvexling i Formerne. De besynderligste, sammensatte Typer
af Sværd og Øxer, der ligge saa langt som muligt borte fra

den simple, primitive Form, og hvor Smeden næsten har

leget med sin Færdighed, kappes med de alenlange Lanse-

spidser
— den længste, fra Aruwimi, naar den anselige

Længde af 170 Cm. — om at tildrage sig Opmærksom-
heden. Endnu mere forbavsende end Mangfoldigheden af

Former er Færdigheden i Anvendelsen af Tekniken. Paa

nogle Vaaben er den ypperlig smeddede, tyndt udhamrede

Klinge kun prydet med Længdestriber i Relief paa den ene

Halvdel, i en anden Gruppe ere Sværdenes Klinger og

Øxernes Blade gjennembrudt i Mønstre, medens i en tredje

Stykkerne ere prydede med Zigzaglinjer, Tværbaand og

slyngede Baandmotiver, indlagte med Kobbertraad, saaledes

at de danne Reliefmønstre i Overfladen — en Teknik, der

kun kjendes fra Kongogebetet. Og alle disse Arbeider ere

frembragte ved samme tarvelige Midler, de simple Sten-

^) Originalmittheilungen, I, 133.
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hamre og Tænger og den primitive Blæsebælg, som gjen-

findes overalt i Afrika.

Hvor langt denne Jærnindustri strækker sig ind i det

indre, lader sig endnu ikke paavise. Paa Forhaand er det

vel sandsynligt, at den staar i Forbindelse med samme In-

dustri hos de nærboende Monbuttuer og Niam-lSiam, men det

foreliggende Materiale tillader ikke nogen Slutning i denne

Retning; baade Teknik og Formgivning ere meget forskjel-

lige. Derimod synes den ikke at strække sig saa langt mod

Øst som til Tanganjika eller saa langt vestligt som til

Kuangos og Kuanzas øvre Løb. Reichards Samling fra

Wamnrungu og Buchners fra de to nævnte Flodgebeter inde-

holde kun enkelte af de Jærnsager, som i saa stor Mængde
ere hjembragte af Pogge og Wissmann.

Ved Mellem-Kongo er der ligeledes foregaaet en ejen-

dommelig Udvikling af Væveriet. Der findes i flere ethno-

grafiske Museer fra ældre Tid enkelte meget karakteristiske

Arbejder, vævede af Plantetrævler med ophøjede Mønstre,

om hvis Oprindelse og Forarbejdningsmaåde der forelaa de

mest modstridende Oplysninger. De nye Samlinger fra Kongo-

gebetet stille disse Tøjer paa deres rette Plads og give de

Oplysninger, der savnedes. Fra Mellem-Kongo, Bakuba og

Balunda, kunne de forfølges over Kuangogebetet til Angola,

nøjagtig overensstemmende i Teknik og Ornamentik'). Imid-

lertid forarbejdes de ikke paa alle de Steder, hvor de fore-

komme, men ere en vigtig Handelsgjenstand fra det indre.

Wissmanns Samling indeholder et ufuldført Stykke fra lla-

kuba. Mønstret er kun tegnet paa en Del af Stoffet, og

Naalen sidder endnu deri, ligesom Væveren har forladt det.

Stykket er af Interesse ved de Oplysninger, det giver om

Tekniken; det viser, at Mønstret, som er sammensat af

^) Museet i Rom opbevarer en Del af disse Tøjer, der hidrøre

fra 17de og 18de Aarh. og ere forsynede med Etiketter,

der henføre dem til Angola.
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rudeformede og mæanderlignende Figurer, ikke er vævet

sammen med Tøjet, men paasyet, efter at Vævningen er

fuldført.

En udbredt Fetisch- og Alinekultus træder os i Møde

i en ret talrig Række Idoler og Gravstatuer. I disse har

Kongofolkenes karakteristiske, uberørte Produktion faaet sit

ejendommeligste Udtryk, og der viser sig i de bedste af

dem en Dygtighed i Udførelse og en Sans for Karakteristik,

som er enestaaende i Afrika. Hvor forskjellig er f. Ex. ikke

den mærkelige Gravfigur fra Bakuha i Wissmanns Samling,

en Kriger i fuld Udrustning med hjælmagtig Haaropsætning,

flettet Skjæg og tatoveret Hals og Arm, fra selv de

bedste af de Figurer, som kjendes andet Steds fra paa Kon-

tinentet? Disse ere saa primitive som vel muligt, medens i

//a^MfefT-figuren ikke alene det typiske i Negerfysiognomiet er

gjengivet med stor Sikkerhed, men endog en Individualisering

af Trækkene er kjendelig. Ved Siden af denne Figur staa et

Par andre, en staaende Mand fra Kioko, der ogsaa synes

at være en Gravfigur, en Fetisch fra Luba og især en Kjæde
af Træperler, udskaarne som Menneskehoveder, i hvilke der

ligeledes gjør sig en naturalistisk Behandling af Typerne

gjældende, som det er paafaldende at træfi*e hos et primitivt

Folk. Kun i nogle af de mexikanske Terrakottahoveder

findes der Analogier hertil. De øvrige Figurer fra Kongo
ere mindre naturmæssig behandlede, men dog med Stræben

efter at gjengive en bestemt Typus og i og for sig godt og

ejendommelig skaarne. Herhen hører den talrige Gruppe af

Gravfigurer, som Reichard har medbragt fra Warua og Wa-

marungUf øst for Tanganjika, og de store Fetischtrommer

med udskaarne Menneskefigurer fra Bakuba. Tarvelige i

Udførelsen, men af stor kulturhistorisk Værd ere derimod

de Masker, der hos Daschilangerne anvendes af de professio-

nelle Dansere, Mukischi, saavelsom Fetischerne og Grav-

statuerne fra Øvre-Kassai.
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Gabungebetet, Ligesom ved Nigeren er der ogsaa ad

Handelsvejene fra det indre til Kysten ved Gabun strømmet

en stor Mængde Gjenstande sammen, som hidrøre fra

højst forskjellige Folkestammer. Blandt disse er imidlertid

en Gruppe, som hidrører fra /^aw-stammerne , let gjen-

kjendelig ved sit fra alle andre forskjellige Præg. Den er

tillige den righoldigste og ejendommeligste. De karakteristiske

korte Sværd i Skeder, der ere overtrukne med Firbenshud

og behængte med Amuletter, de store, plumpe Skindskjolde,

de vel smeddede Spydspidser og Øxer og de omhyggelig

skaarne Træsager gjenlindes stedse som den væsentligste

Del af alle Indsamlinger fra Gabun. Hvilken Oprindelse

end de øvrige Gjenstande have, saa meget er sikkert, at denne

Gruppe tilhører det indre Æquatorialafrika. Herfra have

Fa/^-stammerne i Løbet af forholdsvis kort Tid skudt sig

ned mod Ogowe og ud imod Kysten for at faa Del i de

europæiske Herligheder. Hvor dette energiske Vandrefolk

har haft sine oprindelige Hjemsteder, er endnu ikke fuldt

opklaret, men det kan næppe have været langt fra det øvre

Nilgebet. Mulig ere f'aw-folkene beslægtede med Niam-lSiam,

saaledes som nogle Forskere have formodet; i ethvert Til-

fælde synes de at være blevne paavirkede af dem. Maaden,

hvorpaa Metallet er smeddet, og adskillige Vaaben og Red-

skaber — Sværdene, den korte Kastekniv, der ikke kan tænkes

opstaaet uden med pingahen som Forbillede, — tyder paa
en Forbindelse med Nilstammerne, og flere Forhold i Sæder

-og Skikke pege i samme Retning. En Særegenhed hos

/fl!W-stammerne er Brugen af Armbrøsten, da det er det

eneste Sted i Afrika, hvor den har været i Brug. Aabenbart

maa den hidrøre fra en Tid, da den i Europa var det almin-

delig benyttede Vaaben, og maa fra de portugisiske Handels-

kolonier paa Kysten være trængt ind i det indre. Medens

den paa Kysten er bleven fortrængt af Ildvaabnene, har den

holdt sig i almindelig Brug i det indre, og er efterhaanden

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 16
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bleven et tarveligt Skudvaaben, kun skikket til at udskyde

tynde, forgiftede Pile.

Fan-sagerne ere ingenlunde sjældne i Museerne; næsten

alle ere i Besiddelse af nogle af disse karakteristiske Gjenstande

fra Gabun. Større Samlinger findes i Musée des colonies i Paris,

i Trocadero og British Museum, samt i Berlin og Leipzig.

Loangokysten. Blandt Befolkningen paa denne Kyst-

strækning er der i det sidste Decennium foretaget store Ind-

samlinger. Allerede den tydske Expedition til Vestafrika i

1874 hjembragte et betydeHgt Materiale, som nu findes i

Berlin. Museet i Leipzig ejer en meget omfattende Sam-

ling, som skyldes det afrikanske Selskab. Endelig er i

1886 det særdeles rige ethnografiske Udbytte af de Brazzas

Mission til Landet mellem Nedre-Kongo og Ogowe kommet

til Paris, hvor det endnu kun har været foreløbig udstillet^).

Hovedmassen heraf tilhører maaske snarest Gabungebetet, i

alt Fald ere Obamboer, Ondoumboer og Pnliomn rigt repræsen-

terede; fra Nedre-Kongo synes det at være Batékerne, blandt

hvilke de største Indsamlinger ere gjorte. Mange Museer

besidde desuden Smaasamlinger fra Loangokysten, saaledes

ae Frembringelserne herfra ere vel kjendte. Disse ere i høj

Grad forskjellige fra Kongosagerne og langtfra saa ejen-

dommelige. Fetischerne f. Ex., der forekomme i saa urimelig

Mængde i Berlin og Leipzig, ere raat og ukarakteristisk

skaarne, med plumpe Indlægninger af Glas og i det hele

prægede af samme Karakterløshed som Figurerne fra Guinea-

kysten. Vaabnene ere for største Delen ikke originale, men

stamme fra Gabungebetet, især fra F«/?-stammerne. Hertil

kommer en Paavirkning fraEuropæerne, som end yderligere bi-

drager til at svække Produktionens Ejendommelighed. Inter-

essantest er Fletværket og de vævede Stoflfer, blandt hvilke

de mest fremtrædende ere de sirlige Maatter af gule og sort-

farvede Raphiatrævler med Fremstillinger af Dyr, de vel for-

') Se Hevue scientifique 1886.
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arbejdede Kurve og de yderst omhyggelig vævede Stoffer

med Reliefmønster, der minde om Kongofolkenes. Ogsaa
blandt Metalarbeiderne findes enkelte originale Ting, særlig

en Del svære Ringe af Kobber, dekorerede med Menneske-

figurer, Dyr og geometriske Figurer i højt Relief. Saaledes

som Materialet nu foreligger, hidrører det fra en Mængde

forskjellige Folkestammer," og først ved den forestaaende

Gjennemarbejdelse vil hvert Folks Ejendommelighed komme

til sin Ret.

Sydafrika. Folkene syd for Zambesi have for største

Delen længe været i Berøring med den europæiske Kultur.

Hottentotterne have forlængst opgivet deres Særpræg, hvorimod

Buskmændene og Bantu-ioWLQWQ endnu have bevaret deres

ejendommelige Levevis og Produktion. Men de sidste po-

litiske Omvæltninger i Sydafrika synes ogsaa at have gjort

Kafferne uproduktive^), og snart vil vel ogsaa Handels-

forbindelserne fra Kolonierne paa Øst- og Vestkysten have

tilintetgjort Betschuanernes Originalitet. Det er derfor af

Betydning, at der fra Baniu-ioW^WQ allerede foreligger et meget

anseligt Materiale, der giver en fyldig Repræsentation af de

forskjellige Grupper. De fleste Museer indeholde større eller

mindre Samlinger. Af størst Værd er det Materiale, som

Kjøbenhavns Museum besidder fra Ama-zuluer og Ama-temboer,

Berlinermuseets Samlinger i'ra Betschuaner og Hereroer, hvilke

sidste ogsaa ere rigt repræsenterede i Leipzig, British Mu-

seums ^«.<fw/o- samling og de ret anselige Suiter af Kaffer-

sager i Naprsteks Museum i Prag. Endelig er der i den

nyeste Tid kommet meget omfattende Forøgelser fra Syd-
afrika til Museerne i Wien og Rom. For den nærmere

Kjendskab til dette Materiale henvises til den indgaaende

Behandling af i?a/i^w-folkenes Kulturforhold, der er givet i

Prof. Fritsch's bekjendte Værk^).

') Joest i Originalmitth. I, S. 147.

'^) Die Eingeborenen Siid-Afrikas. Breslau 1872.

16^
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AUSTRALIEN. Samlingerne fra Fastlandet og de tal-

rige Øer i Australien have et meget forskjelligartet Præg. De

Folkegrupper, som bebo Sydhavet, danne hverken i anthro-

pologisk eller ethnografisk Henseende en Enhed. Ikke alene

er den polynesiske Kulturkreds skarpt sondret fra den me-

lanesiske og den, der omfatter Australlandet, men inden-

for enhver af dem gjør der sig meget betydelige Forskjellig-

heder gjældende mellem de mange smaa Øgrupper, der hver

for sig danne en Helhed. Øernes Størrelse, Jordbundens

Beskaffenhed og Plante- og Dyreverdenens Karakter har

budt Befolkningen forskjellige Livsbetingelser og Udviklings-

muligheder, der have været rigest paa de vulkanske Øer,

ringere paa de smaa Koraløer.

Australlandet. Levevis, Sæder og Skikke hos Beboerne

af det australske Fastland have alt længe været kj endte, og

Produkter af deres Industri ere almindelige og ret talrige

i de ethnografiske Samlinger. Museerne i London og Paris, i

Leyden, Berlin, Dresden, Kjøbenhavn og ikke mindst Museum

Godeffroy indeholde alle Grupper af Gjenstande, der give

en ganske fyldig Repræsentation af de faa og tarvelige

Vaaben, Smykker og Brugsgjenstande af forskjellig Art, som

de meget primitive Beboere betjene sig af. De vise os et

Folk, som staar paa et af de allerlaveste Kulturtrin,

hemmet i sin Udvikling af ugunstige Naturforhold, henviste

til at benytte Træet og Stenen til at forarbejde de Red-

skaber, hvormed de skulle tilfredsstille deres Fornødenheder,

men ude af Stand til at give dem en Form ud over det

mest primitive. Kun paa ét Punkt have Australlænderne

gjort en Opfindelse, som virkelig er sindrig (Bomerangen), og

hvorved de hæve sig over Ildlænder, Veddaer og Busk-

mænd, de Folk, der forøvrigt konkurrere med Ny-Hollænderne

om det laveste Trin paa Kulturens Stige.

De Indsamlinger, som i de senere Aar ere komne til

Europa, have ikke lært os noget væsentlig nyt om Ny-
Hollændernes Levevis. Derimod har det hidtil været et Savn,
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at der ikke i Samlingerne var gjort Adskillelse mellem forskjel-

lige Lokaliteter paa det store Fastland, da dog Gjenstandene,

trods al Lighed i Hovedformerne, frembyde en Del Sær-

egenheder, som tyde paa en forskjellig Oprindelse^). Kun

Museum Godeifroy gjorde en Undtagelse herfra, idet der her,

i alt Fald ved en Del Stykker, fandtes bestemtere Oplys-

ninger om Lokalitet.

Nogle af de nyere Samlinger have raadet Bod paa dette

Forhold; saaledes havde baade den store Samling, der var

udstillet ved Kolonialudstillingen i London 2), og den mindre,

men instruktive Samling fra Vest- og Øst-Australien, som

er kommet til Museet i Rom, paalidelige Oplysninger om

Lokalitet. Der viser sig her en afgjort Forskjel mellem de

forskjellige Dele af Fastlandet i alle de større Gjenstande.

Polynesien hører ligesom største Delen af Nordamerika

til de ethnogratiske Omraader, fra hvilket det allerede længe

har været for sent at foretage planmæssige Indsamlinger.

Befolkningen er forlængst bleven uproduktiv, saaledes at

Frembringelserne af deres oprindelige Kultur kun kunne

søges i de ethnogratiske Museer. Der ere de vel i det hele

ikke sjældne, men da alt saa at sige er kommet af sig selv

i en Tid, da der ingen Sans var for ethnogratiske Samlinger,

ere Suiterne ufuldstændige paa mange Punkter, og især mangle

mange af de mindre Gjenstande, som give det alsidige Billede.

Hist og her opbevares endnu fra ældre Tid et og andet

Stykke paa Øerne selv — saaledes f. Ex. det værdifulde

Stenbillede fra Sandwichs-Øerne, som Museet i Berlin for

kort Tid siden erhvervede, men større Samlinger ere ikke

i de sidste Aartier komne til Museerne fra de polynesiske

Øer; alene Paaske-Øen gjør en Undtagelse herfra.

^) En fortræffelig Vejledning til Sondring forelaa siden 1847 i

Atlaset til Angus Værk : Savage life in Australia and New-
Zealand.

2) Hamy: Revue d'Ethnographie, V, S. 334.
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Der fandtes i ældre Tid i London en stor Mængde af

de værdifuldeste Ting fra Sydhavet, hjembragte af Cook og

Forster fra deres Rejser; men ved den Auktion, som af-

holdtes 1806 over det Parkinsonske Kabinet, bleve de spredte

for alle Vinde. En stor Del er vel forblevet i London og

i Ashmolean Museum i Oxford, men større eller mindre Grupper

af Gjenstande ere havnede i de ethnografiske Museer paa

Fastlandet, og meget er vistnok gaaet til Grunde. I Berlin

dannes Grundstammen i den polynesiske Afdeling til Dels

af Gjenstande, der hidrøre fra Cook; et Par af de meget

sjældne og interessante Idoler fra Tahiti og nogle mindre

Gjenstande fra samme og Paaske-Øen kom til Miinchen;

til Wien kjøbtes omtrent 250 Stykker fra Tonga, Tahiti og

Sandwichs-Øerne; enkelte Gjenstande fra de samme Øer ere

landede i Samlingerne i Geneve og Florenz, deriblandt en

af de interessante Præstekraver af Hajtænder og PapegøjeQer.

Det er meget beklageligt, at disse Sager ere blevne spredte,

da de tilsammen vilde have dannet en af de interessanteste

og værdifuldeste ethnologiske Samlinger og været et smukt

Monument over en stor Bedrift; men selv under de nu-

værende Forhold ere de mindre Grupper af Gjenstande af

stort Værd for Kjendskaben til Sydhavsøernes oprindelige

Kultur, idet der blandt dem åndes adskillige gamle Former,

som hurtig forsvandt efter at Forbindelsen med Europa var

bleven aabnet.

Som det polynesiske Materiale nu foreligger, hoved-

sagelig sammensat af de Indsamlinger, som Expeditionerne

i de første Aartier af dette Aarhundrede have foretaget, og

af en Mængde mindre Forøgelser, kan det vel ikke sammen-

lignes med de store, systematiske Indsamlinger fra andre Om-
raader i Sydhavet, men giver dog i det hele et ganske godt

Billede af Hovedtrækkene i de vigtigste Øgruppers Fysiog-

nomi. En Del af det venter imidlertid endnu paa en om-

hyggelig Gjennemarbejdelse, før det kan blive fuldt brug-

bart, idet meget af det ældre Materiale lider under en stor
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Usikkerhed i Lokalbestemmelserne — dette er f. Ex. i høj

Grad Tilfældet med den i mange Henseender interessante

Klenim\ske Samling, som nu findes i Leipzig. Polynesiernes

Handelsforbindelser have ført mange Gjenstande bort fra

deres Hjemsted til andre Øer, hvor de ere blevne erhvervede

af rejsende, og saaledes ofte ere komne til Museerne med

urigtige Opgivelser. Ved en kritisk Sammenligning er det

imidlertid nu ikke vanskeligt at skjelne mellem de forskjel-

lige Øgrupper.

Den bedst repræsenterede Øgruppe er D/y-Zeland; baade

har Originaliteten der holdt sig længere end paa de mindre

Øer, og de karakteristiske Frembringelser have tidlig vakt

Samleres Interesse. Som det er at vente, staa de londonske

Samlinger højst paa dette Omraade. I British Museum og

til Dels i Kensington findes rige Serier af det mærkelige

Snitværk, lige ejendommeligt ved Originalitet i Komposition

og Sikkerhed i Udførelse, af de særegne Arbejder af Basalt,

Diorit og Nefrit, i hvilke Ny-Zelænderne overgik de øvrige

Beboere af Sydhavet, ligesom en stor Del Stykker af for-

skjellig Art (Kapper, Vaaben, tatoverede Hoveder o. s. v.) der

belyse Befolkningens Liv paa flere Omraader. Udenfor Eng-
land er Materialet ikke stort; dog indeholde enkelte af de

øvrige Museer (Berlin og Kjøbenhavn) lærerige Samlinger,

medens Samlingerne i Dresden og Florenz have erhvervet

et Par store, udmærkede Udskjæringer. I de samme Museer

findes ligeledes ganske fyldige Grupper af Vaaben, Smykker

og Brugsgjenstande fra de øvrige Øer, især Sandwichs-,

Marquesas-j Samoa-Øerne og Tahiti, hvortil slutter sig Ud-

byttet af Novaraexpeditionen i Wien. Derimod ere Berlins

og Dresdens Museer de eneste i Europa, som ere i Besid-

delse af betydeligere Samlinger fra Paaske-Øen, idet de have

delt Udbyttet af den Indsamling, som foretoges af Kanon-

baaden Hyåne i 1882^). Desværre lykkedes det ikke at

^) Se Die Oster-Insel ; Bericht des Kapitånlieutenant Geiseler.

Berlin 1883.
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bringe nogen af de store, monumentale Stenidoler fra Krateret

Rana Roraka til Europa; derimod indsamledes det meste

af, hvad der endnu fandtes paa Øen af ethnografiske Gjen-

stande, deriblandt en stor Del af de ejendommelige mand-

lige og kvindelige Gudebilleder af Træ, der ved de religiøse

Fester eller ved Dansene paa de Tider, Fiskeriet drives, bæres

i Armene og enkelte af de ikke mindre mærkelige Bryst-

plader, hvis Billedskrift er det eneste Spor af Skrifttegn, som

forekommer i Polynesien. Hvad de øvrige Museer besidde

fra Paaske-Øen, er kun enkelte Stykker, især udskaarne

Figurer (London, Hamburg, Paris, Miinchen) ;
British Museum

og Museerne i Paris og Wien ere kommen i Besiddelse af

et Par af de vistnok nu ganske forsvundne Indskrifttavler i).

Der staar endnu kun tilbage at vise Europa nogle af de

kolossale Monumenter, som høre til Øens største Mærkelig-
heder og allerede længe have været Gjenstand for Forskernes

Interesse.

Melanesien og Mikronesien. Paa disse Omraader have

Forholdene stillet sig langt gunstigere for Indsamlingen

end i Polynesien, idet de længere ere blevne uberørte af

europæisk Paavirkning. Først i de senere Aar er Forbindelsen

med Omverdenen bleven hyppigere, og Folkenes Særpræg ud-

slettes nu med en saadan Hurtighed, at næsten alle de karak-

teristiske Frembringelser ere fuldstændig forsvundne. Imid-

lertid er et særdeles stort og værdifuldt Materiale bleven

indsamlet; Melanesien hører nu til de ethnologiske Om-

raader, som overhovedet ere bedst kjendte. Mest omfattende

er den storartede Privatsamling, som i sin Tid blev dannet

af Handelshuset Godejfroxj i Hamburg og var opstillet i denne

By, indtil den ved Husets Fallit blev delt; Hovedmassen

solgtes til Leipzig, et mindre, men godt Udvalg (c. 700

^) Se om disse: Meyer: Bilderschriften des ostindischen Archipels
und der Siidsee; og Mitth. d. Anthrop. Gesellschaft in Wien,
XVI, 97.
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Numre) erhvervedes af Museum f. Volkerkunde i Hamburg.

Gjennem Schweiz' Katalog er Samlingen vel kjendt af alle

Fagmænd. Det vil vides, at saa godt som alle Øgrupper i

den vestlige og nordlige Del af Sydhavet ere repræsenterede,

hvorimod Indsamlingen fra polynesisk Omraade nødvendig

har maattet blive sparsom. Svagest er Ny-Kaledonien og

Ny-Guinea ,
hvorimod til Gjengjæld Stoffet fra Salomons-

Øerne, Ny-Britannia-Gruipipen og Mikronesien næsten er over-

vældende ved sin Rigdom. Der er næppe mange Enkelt-

heder i Befolkningens Levevis, som ikke belyses af de store

Serier af Gjenstande; Melanesiernes ejendommelige Industri

ikke mindre end de interessante Udviklinger af et særeget

Samfundsliv og en primitiv Kultus ere ikke fremstillede fuld-

stændigere noget andet Sted. Dertil kommer end videre, at

Museet ved den Maade, paa hvilken Stoffet er tilvejebragt,

ikke mindre end ved dettes sikkre Bestemmelse er en Autoritet

for det Omraade, det repræsenterer. Indsamlingen er for

det meste foretaget af videnskabelig dannede Mænd, oftest

Naturforskere, der have forstaaet Betydningen af sikre Lokal-

bestemmelser og udførlige kulturhistoriske Oplysninger, og

som gjennem længere Ophold have været fortrolige med de

ethnologiske Forhold paa Øerne. Deres Meddelelser og Be-

stemmelser have dannet Grundlaget for den kritiske Klassi-

fikation af Materialet, hvis Nøjagtighed gjør Museum Godeflfroy

til en saa værdifuld Samling for Studiet af nogle af Syd-
havets mærkeligste Kulturformer.

Nærmest ved Museum Godeffroy staar den melanesiske

og mikronesiske Afdeling af Berlins Museum. Kan den end

ikke i Materialets Rigdom maale sig med det tidligere ham-

burgske Museum, indeholder den dog Samlinger, som ere

særdeles omfattende og værdifulde ved at være tilvejebragte

paa systematisk Maade. Et meget betydeligt Stof fra de nord-

lige melanesiske Øer, især Ny-Britannia-Arkiipe\aget, Admi-

raliiets-Øerne og Anakoret-Øerne, hjembragtes allerede af Or-

logsskibet Gazelle, det første som aabnede Forbindelsen med
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Øerne, og som foretog Indsamlingen efter den af Museet

udarbejdede Instrux. En Del af de interessanteste Gjen-
stande fra. dette nu saa vel kjendte Arkipelag — først og

fremmest de fortræffelige Masker og Snitværket — hidrører

fra denne Expedition^). Senere ere Samlingerne blevne

betydelig forøgede ved Udbyttet af de Rejser, som Dr. Finsch

har foretaget i 1879—82 og i 1884—8(5, og som have haft

den anthropologiske og ethnografiske Undersøgelse af det

nordlige Melanesien og af Mikronesien til FormaaP). For-

uden paa Ny-Guinea har han især paa Nij-Britannien, Karo-

linerne og Gilberts-Øerne foretaget betydelige Indsamlinger af

ethnologisk Art, og har desuden hjembragt en enestaaende

Samling af Racetyper fra Sydhavet, tilvejebragt ved Af-

formning i Gibs over de indfødtes Ansigt. Dr. Finsch er en

af de kundskabsrigeste og mest energiske ethnologiske Sam-
lere. Overalt, hvor han er kommen hen, er han gaaet frem

med den største Grundighed, og de Samlinger, der skyldes

ham, have et særligt Værd, saavel ved den Udførlighed,

hvormed Befolkningens Levevis, dens Industri, Sæder og
Skikke ere fremstillede, som ved den omhyggelige Rede-

gjørelse for Oprindelse, Anvendelse, Stof o. s. v., som led-

sager hvert Stykke. En Samling som hans lader sig under

den nuværende Tilstand ikke mere tilvejebringe.

Blandt de øvrige større Samlinger fra Melanesien er

British Museums den betydeligste med en fyldig Repræsen-
tation af Salomons-Øerne, Ny-Hebriderne og Fiji. Mere spe-
cielle er Museet i Wien og Musée des coJonies i Paris, begge
med meget righoldige Samlinger fra Ny-Kaledonien, ligeledes

Museet i Rom med et ret udtømmende Materiale fra Fiji^

og ikke mindst Museet i Dresden, der ejer den største

Samling fra Pelew-Øerne, enestaaende ved de mærkelige, med

^) Zeitschr. f. Ethnol. IX, S. 9, 93.

2) Originalmitth. I, 57, 92.



ETHNOGRAFISKE MUSEER I UDLANDET. 247

Billedskrift dækkede Stolper, det er lykkedes Dr. Semper
at bringe til Europa^).

Hertil kommer endnu Melanesiens største 0, Ny^Guinea.

De talrige Undersøgelser og Kolonisationsbestræbelser, som

denne i de sidste Aar har været Gjenstand for, ere i

høj Grad komne de ethnografiske Museer til gode. Tidligst

ere de nordlige og nordvestlige Partier af Landet komne i

Berøring med Europæerne, medens de nyeste Undersøgelser

have haft den sydlige og sydøstlige Del til Maal. Fra det

førstnævnte Omraade findes større eller mindre Grupper af

Gjenstande i næsten alle Museer, især indsamlede i Geelvink"

Bugten. Fuldstændigst blandt de tydske og italienske Museer

er den af Meijer hjembragte Samling i Dresden^), og Beccaris

Indsamling, af hvilken den største Del findes i Museet i

Florenz^), en mindre Del i Rom — begge fra Kyststræk-

ningen mellem Humbolts^Bugten og Arfak-Biærgene. Fra det

øvrige Guinea havde derimod indtil for faa Aar siden kun

enkelte Stykker fundet Vej til Europa; Landet selv var

næsten ganske ukjendt. Nu ere Samlingerne herfra endog

betydeligere end fra Nordkysten, men hidtil langt mindre

almindelige. Fra Papua-Golf er D' Albertis trængt ind i

det indre langs Fly-River og har derfra hjembragt et meget

anseligt ethnografisk Udbytte, der udgjør en af det romerske

Museums værdifuldeste Erhvervelser (en mindre Del findes

i Florenz), medens Sydøstkysten og det saakaldte Kejser

Wilhelms Land har været Gjenstand for Dr. Finschs Under-

søgelser*). Af det betydelige Materiale, denne dygtige Samler

^) Meyer: Bilderschriften etc.

^) Uhle : Holz- und Bambu-Geråthe aus Nordwest Neu-Guinea.

Leipzig 1886.

^) Mantegazza i Archivio per l'anthropologia e la ethnologia,

VII, 307.

*) D'Albertis : Alla nuova Guinea og Proceedings of the roy.

Geogr. Soc. of London, XX, S. 343. Fiusch i Originalmitthei-

lungen, J, S. 92.
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har erhvervet (c. 5000 Numre), er den største Del kjøbt af

Museet i Berlin, som vistnok for Øjeblikket tilligemed

Museet i Rom indeholder den bedste Repræsentation af

Ny- Guinea.

Det fremgaar af disse Samlinger, at Ny- Guinea, som i

anthropologisk Henseende danner en Helhed, ethnologisk set

frembyder ikke ubetydelige Forskjelligheder. Dette viser sig

saavel i Levevis og Sæder som i Frembringelser. Gjennem-

gaaende ere alle Gjenstande fra den nordlige Del af Landet

langt simplere i Form og langt mere barokke i deres Deko-

ration end Frembringelserne fra de sydligere boende Stammer.

Disse ere i det hele naaet videst i deres Udvikling, og give

et saare lærerigt Billede af en ejendommelig Stenalders

Kultur. Paa intet Omraade i Sydhavet fremtræder dette

første Kulturtrin mere karakteristisk end i Kejser Wilhelms

Land og ved Fly-River. Materialet, som har staaet til de

indfødtes Raadighed, har ikke været synderlig mangeartet;

men det er bleven benyttet med ikke ringe Kunstfærdighed.

Til Redskaber anvendtes en Diorit-Porfyr eller en mørke-

grøn Skifer, sjældnere Tridacnamuslingens Skal. Men medens

denne sidste kun benyttes i den simple Form, Redskabets

Art udkræver, have Papuaerne i Forarbejdelsen af Stenen

naaet en stor Dygtighed. Øxebladene, der benyttes til alle

daglige Arbejder, have i Almindelighed den vel kjendte Form

med spids Bane, men ere slebne med stor Omhu og Dygtig-

hed, og de skive-, cylinder- og stjærneformede Køllehoveder,

som hidrøre fra Bjærgstammerne i det indre, ere saa for-

skjellige fra andre Stenaldersformer, at man kunde være til-

bøjelig til at betragte dem som Efterligninger af Metal-

sager, hvis ikke den isolerede Tilstand, i hvilken Papuaerne
have levet, gjorde en saadan Antagelse umulig. Forbilleder

for dem kunne heller ikke paavises noget Sted; størst Over-

ensstemmelse have de med visse peruanske Stensager, men

denne Lighed maa betragtes som ganske tilfældig. Til Sten-

sagerne slutter sig en Række af Gjenstande, som ere ejen-
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dommelige for de sydligere Papuaer. Vi fremhæve blandt

dem kun nogle enkelte Stykker, som ikke findes i Nord-

Guinea. Saaledes forekommer i Kejser Wilhelms Land

Kastetræet, dette kuriøse Redskab, der efterhaanden er

dukket op blandt en Række fuldstændig forskjellige Folk,

der ikke synes at have haft nogen Berøring med hverandre.

Mulig anvendes det paa Ny-Guinea almindeligere i det indre
;

ved Kysten er det kun forekommet paa en enkelt Lokalitet,

og som det synes der endda sparsomt. Det samme er Til-

fældet med de ejendommelige flettede Pansere, som i Syd-
havet ellers kun ere bekjendte fra Gilberts-Øerne; af disse

findes der et fra Fly-River, et i Finschs Samling. Særegne for

visse Lokaliteter ere end videre de store, plumpe Træskjolde,

af hvilke Finschs Samling indeholder adskillige Exemplarer,

enten prydede med et raat tegnet Menneskeansigt eller de-

korerede paa den særegne Maade, som ogsaa er anvendt

ved de store, udskaarne Træskaale. Motiverne ere vel de

samme lineære Figurer, Spiraler og Zigzaglinjer, som træffes

i hele Ny-Guinea, men saavel den Maade, hvorpaa de ere

sammensatte, som deres Anbringelse er særegen, idet de enten

fremtræde i Relief eller ere indskaarne og belagte med

hvide, røde og gule Farver. For første Gang ere ogsaa

Masker blevne bekjendte fra Ny-Guinea og i en højst ori-

ginal Form, forestillende et skjægget, menneskeligt Ansigt
med en spids, snabelformet Næse ; men ogsaa disse synes kun

at være i Brug paa enkelte Steder. Hvorledes de anvendes,

lykkedes det ikke Dr. Finsch at faa nærmere Oplysninger

om. Mærkelige ere endelig de præparerede Kranier, af

hvilke D'Albertis har hjembragt nogle Exemplarer fra Fly-

River, og som ikke hidtil ere trufne andet Steds paa Øen.

Paa de Stykker, som hidrøre fra Kyststammerne, er Hoved-

skallen renset og Ansigtet fra Issen til Tandrækken be-

dækket med en Maske af sammenblandet Harpix og Vox, i

hvilken Næsebor og Øjne ere indlagte med Kauris, omgivne
med Abruskjærner. Kranierne fra det indre af Landet mangle
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derimod Maske, men ere i Lighed med Hovederne fra Ny-
Britannien bemalede med rød Farve med indridsede Spiraler

og have ligesom de foregaaende en Hank af Rotang fæstet

til Kindbenene. D'Albertis fremkommer med den dristige

Formodning, at de have været benyttede ved Dansen som

en Slags Rangler, fordi flere af dem have været fyldte med

Smaasten og haarde Frugtkjærner^). En saadan Antagelse

er imidlertid ganske urimelig og støttes ikke ved nogen

Iagttagelse fra andre ethnografiske Omraader. Der kan næppe
være Tvivl om, at Kranierne staa i Forbindelse med den

Ahnekultus, som er almindelig i andre Egne af Ny-Guinea,
hvor den har fundet sit Udtryk i de vel kj endte, udskaarne

korwars. Derfor taler ogsaa dels den Omstændighed, at

korwars ikke synes at forekomme i de Egne, hvor de præ-

parerede Hoveder findes, dels Forekomsten af lignende

Kranier af afdøde som Gjenstand for Kultus hos andre

melanesiske Folk. Museum Godeffroy indeholder saaledes

en lang Række af malede Hoveder fra Ny-Britannien og

Ny-Irland; de forekomme endvidere paa Salomons-Øerne og

paa flere af de polynesiske Øgrupper.

ASIEN. Ingen Verdensdel frembyder saa store Kultur-

modsætninger som Asien. Ligesaa mangfoldige som de Folk,

der høre hjemme der, ere Kulturformerne. Medens Veddaer

og Andamaner høre sig de lavest staaende Naturfolk, have

Østasiens Folk naaet en Udvikling, der overhovedet er

den højeste udenfor den evropæiske Civilisation. Alle

disse forskjellige Kulturtrin afspejle sig imidlertid ikke med

samme Klarhed i Museerne. Nogle mangle næsten helt;

dette gjælder især den forasiatiske Kulturkreds. Fra Persien

indeholder Kensingtonmuseet en ganske righoldig Samling
af Industrigjenstande; Syrien og til Dels Hedjaz ere repræ-

senteret ved et nogenlunde fyldigt Materiale i Museet i Rom,

1) Proc. of the roy. Geogr. Soc. of London, XX, S. 318.
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endelig findes en lille Vaabensamling fra Forasien i Miinchen;

men forøvrigt har kun saare lidet af Betydning fundet Vej

til Museerne. Det samme gjælder de centralasiatiske Folke-

grupper i Thibet, Turkestan og det nordvestlige Kina, som

dog endnu kun til Dels ere kjendte. Derimod ere de store

Kulturfolk fyldigere fremstillede, og til dem slutte sig Sam-

lingerne fra de meget forskjelligartede malayiske Øer og en

Del af de nordasiatiske Folk.

Siberien. Det russiske Herredømme i Nordasien har

udøvet en betydelig Indflydelse paa de der boende Folk.

Ligesom Kristendommen har indvirket paa flere af Hoved-

stammernes, af Shamanismen formede, aandelige Liv, have

Handelsforbindelserne givet deres Frembringelser et helt eller

halvt europæisk Præg. Dette gjælder især om de vestsiberiske

Folk af den ural-altaiske Gruppe, fra hvilke Samlingerne

hverken ere særdeles betydelige eller særlig interessante.

En Del Materiale findes i Berlin, indsamlet paa Jakobsens

siberiske Expedition; men det er ikke fuldstændigt for nogen

FolkegruppesVedkommende. Deriblandt findes adskillige ejen-

dommelige Ting, f. Ex. de kalmukiske og jakutiske Shaman-

kostumer og Shamantrommer, iøjnefaldende ved deres brogede

og fantastiske Udstyr, de prægtige burjåtiske og kalmukiske

Ridetøjer og Vaaben med Sølvbeslag; men i alt skinne de

europæiske Forbilleder igjennem, ligesom europæiske Stoff'er

udgjøre den væsentligste Del af Prydelserne. Langt inter-

essantere og originalere er Sommiers Indsamling blandt

Ostjakerne, som er skjænket til Museet i Florenz; den er

vel ikke meget omfangsrig, men indeholder en godt valgt

Repræsentation af de forskjellige Livsomraader hos dette

primitive Folk; særlig er Gruppen af Kultusgj enstande ret

righoldig og lærerig.

I Østsiberien træfi"es en Del Folkestammer, der staa

udenfor den direkte europæiske Paavirkning, og som derfor

ikke alene i Levevis, men i Frembringelser og i det hele

aandelige Physiognomi have bevaret deres Ejendommelighed.
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Disse ere de tungusiske Golder og Manguner og de arktiske

Giljaker f
Knmtschadaler og Tschuklscher , fra hvilke der i de

sidste Aar er kommet store Samlinger til Europa.

Tschuktscherne ere selvfølgelig bedst repræsenterede i

den store Samling, Nordenskiold har hjembragt til Stock-

holm. Foruden den findes der imidlertid et fortræffeligt

Stof i Museet i Rom, indsamlet af Vega-expeditionens ita-.

lienske Deltager, Lieutenant Bove, og en mJndre Samling,

foretaget af Krause, i Museet i Hamburg. Som den svenske

omfatte de italienske og tydske Samlinger kun Kysttschukt-

scherne, men give et fyldigt kulturhistorisk Billede af dette,

hidtil lidet kjendte Folk. En nøje Sammenhæng i Kultur

bestaar mellem Tschuktscherne og de eskimoiske Folk øst

for Beringsstrædet. Paa alle Omraader anvender man de

samme Redskaber. Tschuktschernes Dragt er den eskimoiske,

syet af Renens eller Sælhundens Skind, deres spinkle Baade

ere byggede efter umiakens Model over et Stel af Træ- og

Benstykker, bespændt med Skind, — Kajaker ere derimod

sjældne,
—

Fangstredskaberne ere nøjagtig de samme, hvor-

med Eskimoerne fra Berings- til Danmarksstrædet jage Sælen

og Hvalen, Harpunen med Blære og Kastetræ, Spydet og

den karakteristiske Fuglepil. Til disse slutte sig et Par

Redskaber, som ere særegne for Folkene omkring Berings-

strædet. Det ene er Fugleslyngen, et Fangstredskab, der

har en paafaldende Lighed med Bolaen, idet den bestaar

af en Del Benkugler, fastgjorte til Remme, som ere forenede

i den ene Ende, og anvendes paa samme Maade som denne

sin nære Slægtning. Det andet er Buen med tilhørende

Pile, der anvendes i større Udstrækning hos Tschuktscher

end hos Eskimoer, og som især i sin ældre Form med For-

stærkningen af Senefletninger er et meget hensigtssvarende

Jagtvaaben. Foruden disse gjenfindes endnu hos begge

Folk en hel Række af mindre Gjenstande til Brug i det

praktiske Liv, hos Tschuktscherne gjennemgaaende tarve-

ligere og daarligere forarbejdede end øst for Beringsstrædet.
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Det samme er Tilfældet med de udskaarne Figurer af Træ

og Ben, i hvilke Beringsfolkene have givet deres Kunstdrift

Udtryk. Medens de vestlige Eskimoer besidde en ikke ringe

Dygtighed i Udskjæringer, ere Tschuktschernes kunstneriske

Forsøg i høj Grad primitive, ubehjælpsomme Tilløb til Gjen-

givelse af Mennesker og Dyr. Boves Samling indeholder en

Del gode og oplysende Stykker af denne Art, men de

største og lærerigste Suiter findes hos Krause.

Foruden de omtalte Samlinger i Rom og Hamburg
maa endnu nævnes de mindre Grupper af Tschuktscher-sager i

London, Berlin og Kjøbenhavn; de ere vel meget ufuld-

stændige, men indeholde dog enkelte ældre Stykker, som

ere af Interesse.

Paa Jakobsens Expedition til Siberien for »Hilfskomitéen«

i Berlin blev der foretaget omfattende Indsamlinger blandt

Folkene ved den nedre Amur, især hlsinåt Giljnkerne ved Flodens

Munding og paa Sachalin og blandt de tungusiske Golder ved

Sunguri. Det tyske Hovedmuseum er det eneste, som for

Øjeblikket er i Besiddelse af et stort Materiale herfra.

Ved Siden af ikke ubetydelige Forskjelligheder i flere

Retninger frembyde de to Folk mange Overensstemmelser

i Levevis og Kultus. Den Mængde af Kultusgjenstande,

Jakobsen har medbragt, viser, i hvilken Grad Shamanismen

blomstrer her. Shamanerne, disse religiøse Tusindkunstnere,

have i Siberien deres rette Hjem, men have forresten valgt

de samme Former for deres Virksomhed her som overalt.

Snart er det som Læger snart som Aandebesværgere, at de

drive deres Spil. I den første Egenskab anvende de, som

bekjendt, Udsugning af de syge Steder som Kurmethode;
men at det ikke er den eneste Maade, paa hvilken de søge

at ophæve den Forhexelse, der fremkalder Sygdommen,
viser den lange Række af Sygdomsfigurer, Jakobsens Samling
indeholder. Højst kuriøse ere Shamanernes Recepter, be-

staaende af Modeller af Strømper og Vanter med paamalede

Slanger, Dyrefigurer og Menneskebilleder etc, efter hvilke de

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 17
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paagjældende Beklædningsgjenstande væves og bæres til

Helbredelse af de syge Legemsdele. Hyppigere er det, at

Shamanen udskjærer en Træfigur, der udtrykker Sygdommen,

og tjener som Talisman mod den. Enten er det Modeller

af syge Lemmer, Hænder, Fødder og Knæled, der bindes

til den angrebne Legemsdel, eller Smaafigurer, som f. Ex.

en lille hul Menneskefigur, der hjælper mod Svindsot

og Smerter i Ribbenene, en Mand med et Hul i Brystet,

der helbreder Blodstyrtning, en gjennemboret Figur mod

Forstoppelse eller en Stang med smaa Trædukker mod Børne-

sygdomme, Figurer, som enten opstilles i Huset eller bæres

ud i Skoven for at fremkalde Helbredelse. Ogsaa virkelige

Idoler, Billeder af de onde Aander, der fremkalde Syg-

domme, eller af de beskyttende, der afværge Ulykker, høre

med til Sygdomsfigurerne og tilbedes. Blandt disse ind-

tager Bjørnen, der er Gjenstand for den største overtroiske

Ærefrygt, en høj Plads og er fremstillet i talrige Figurer.

Som Aandebesværger er Shamanen ikke mindre ivrig

for at beskytte sine Klienter ved Hjælp af Figurer. For at

værne Jurten mod onde Aander opstilles saaledes
. enten

nogle langbenede, raat skaarne Idoler, der smøres om Munden

med Grød og Bær, eller Billedet af en Tiger, det af Golderne

mest frygtede Dyr, der anraabes, naar en Ulykke truer.

Paa samme Maade understøttes Jægerens og Fiskerens

Virksomhed ved en Række raat skaarne Figurer næsten

uden Form eller ved en Oflferskaal i Form af en Lax, der

sænkes ned i Vandet, fyldt med Grød, som Fiskene for-

tære, hvorefter de antages at være mere tilbøjelige til at

lade sig fange. Særlig er det de afdødes Aander, med

hvilke Shamanen antages at staa i nær Forbindelse. For-

holdet til den døde spiller i det hele en stor Rolle i Goldernes

Liv. En af de ejendommeligste Figurer i Jakobsens Sam-

ling hører herhen, nemlig den saakaldte panjn. Det er den

mest primitive Fremstilling af en Menneskefigur, som tænkes

kan, kun en raat udskaaret, flad Pind, i hvis Midte der er
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anbragt et Hul til Anbringelse af Piben. Naar et Familie-

medlem er død, opstilles et saadant Billede af ham i Jurten,

paa den Plads, han indtog; hans Klæder rulles sammen og

lægges paa et Tæppe foran Figuren, og Tobak, Spise- og

Drikkevarer sættes for den. Udstillingen varer, indtil Sjælen

af Shamanen bringes til Himlen, hvilket ofte først sker

efter længere Tids Forløb. Ere nemlig Familiens økonomiske

Forhold ikke gode, maa der først spares sammen til Be-

stridelsen af de ikke ringe Udgifter, der ere forbundne med

Afholdelse af den Fest, hvormed den højtidelige Begivenhed

fejres. Efter Festen ødelægges panjaen, og Hytten faar sit

sædvanlige Udseende igjen. Lignende Figurer, der alle ere

udsprugne af den animistiske Forestilling, at der hengaar

en vis Tid efter Legemets Død, inden Sjælen forlader Verden,

tindes som bekjendt hos de forskjelligste Folk. Vi have

foran omtalt saadanne fra Amerika, Afrika og Australien

og nævne kun her, at der i Siberien, hos Ostjakerne, findes en

interessant Parallel til panjaen, nemlig de saakaldte sciongot,

primitive Dukker, af hvilke Sommiers Samling i Florenz

indeholder flere Efterligninger. De ere imidlertid ikke alene

Billeder af den afdøde, men betragtes ganske som Re-

præsentanter for ham. I et Tidsrum af indtil 3 Aar ind-

tage de den Stilling i Huset, som den afdøde beklædte; de

sættes ved Ilden, bespises, lægges til Sengs, kort behandles

som levende Væsener og med den Ærefrygt, som tilkom

Originalen. Først naar de ere begravne, antages den af-

døde ganske at have forladt Huset'). Mulig høre ogsaa

nogle af de af Nordenskiold afbildede Figurer herhen 2),

men om disse lykkedes det ikke at indhente Oplysninger.

Kultusgjenstandene, til hvilke der endnu hører en

Række Amuletter af Træ og Jærn, udgjøre den interessanteste

Del af Jakobsens Samling; men forøvrigt indeholder den en

') Sommier: Una estate in Siberia, S. 274.

^) Nordenskiold: Vegas Fård, II, S. 131.

17^
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særdeles fyldig Repræsentation paa alle Omraader. Saavel

Giljaker som Golder ere hovedsagelig henviste til Fiskeriet

som Hovederhverv; men uagtet de ere dygtige Fiskere og

Jægere, ere baade deres Fangstredskaber og Baade ufuld-

komne og staa langt tilbage for Tschuktschernes. Vel er

Giljakernes Harpun konstrueret efter samme Princip som

den eskimoiske, men den er simplere, uden bevægelig Spids,

medens blandt Golderne Spydet med Jærn- eller Kobberod

og Geværet er det væsentligste Jagtredskab for Delfiner og

Fisk. Produkterne af Fiskeriet, især af Lax og Stør, finde

paa mangfoldig Maade Anvendelse i den daglige Økonomi.

Klædningen bestaar saaledes almindelig af Laxehud, der ved

en Bankningsproces befries for Skjællene og gjøres bøjelig

og vandtæt. Gule og blaa Borter og paasyede Figurer af

tyndt Skind bringe Afvexling i den lange Overdragt, og

lignende Ornamenter findes paa den spidse Birkebarkshat,

der ligesom selve Dragtens Form oprindelig er hentet fra

Mandschuerne. Kun sjældent bæres Pelsdragt. Af de

nævnte Fisks Hud dannes ligeledes de mangfoldige Tasker

og Smaasække med pressede Ornamenter, som forarbejdes af

Golderne og Mangunerne med ikke ringe Smag og Dygtighed.

Ogsaa i andre Arbejder træfi'es en net og ejendommelig

Behandling, saaledes i Kurvene og Æskerne af Birkebark

med de paasyede hvide Barkornamenter paa den mørke

Grund, ikke mindre end i de fortræff'elig skaarne Træ-

sager og de sjældne Prydelser af Hvalrostand. I Orna-

menterne træder den mandschuiske og kinesiske Paavirk-

ning frem. Tydeligst viser den sig i de stiliserede og rent

ornamentale Planteformer, som spille en stor Rolle i

Ornamentiken — nogle af disse ere endog direkte Efter-

ligninger af sydligere Forbilleder; mindre fremtrædende er

Paavirkningen i de geometriske Ornamenter, om endskjønt

blandt disse saavel Mæanderen som Baandslyngningen tydelig

røbe deres fremmede Oprindelse.
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Vi fremhæve endnu til Slutning, at der i Samlingen

lindes en Række Stensager fra forhistorisk Tid, fundne paa

giljakisk og goldisk Omraade. De slutte sig i Form og

Art nær til de øvrige siberiske Stensager og ere ligesom

disse dannede af bløde Stenarter, Skifer, Kalkskifer, Graa-

sten, og omhyggelig slebne. Befolkningen kjender ikke noget

til deres Anvendelse; man véd overhovedet ikke, at de ere Red-

skaber, men deler den almindelige Tro, at de ere Torden-

stene, og benytter Stumper af dem som Amuletter mod

Sygdomme.
De indiske Øer. For Studiet af de malayiske Folk vil

naturligvis stedse Rijks ethnographisch Museum i Leyden
danne Grundlaget. Den rige Lejlighed, som Hollænderne

have haft til at gjøre Erhvervelser i deres Kolonilande, er

bleven stærkt benyttet, og Museet i Leyden synes nu, efter

at være bleven reorganiseret, at staa i første Række blandt

de ethnografiske Museer i).

I de her omhandlede tydske og østerrigske Samlinger

foreligger der vel et ganske anseligt Materiale til Frem-

stillingen af de malayiske Folk. men foreløbig er Hoved-

massen deraf utilgjængelig. Berlin besidder saaledes fra

V. Kessel de ypperlige Samlinger fra Borneo, som tidligere

vare opstillede i Neues Museum^ til Leipzig er der kommet store

Sendinger af Sager fra Negritoerne og Igorroterne paa Filip-

pinerne og fra Battakerne paa Sumatra; i Wien lindes

interessante Samlinger fra Borneo, Sumatra og fra gamle

Grave paa Filippinerne; men alt dette var i 1886 maga-
sineret. Opstillet er kun den store, alsidige Dajaksamling i

Mtinchen, en mindre i Hamburg, en særdeles god Samling

fra Nias i Naprs/eks Museum i Prag og den fortræffelige

malayiske Afdeling af Museet i Dresden. Hvad der findes i

de italienske Samlinger er uden særligt Værd.

) Se: Korte Gids v. h. Rijks Ethnographisch Museum te Leydeu.

Leyden 1883.



258 ETHNOGRAFISKE MUSEER I UDLANDET.

Til det malayiske Arkipelag slutte sig Nicobar- og

Andaman- Øerne, fra hvilke gode Samlinger findes i Berlin og

Kjøbenhavn.

For Øjeblikket indtager Dresden den første Plads paa
dette Omraade. Til Meyers og Sempers Indsamlinger blandt

Igorroter, Irmjaer og Manoboer slutter sig Riedels omhyggelig

tilvejebragte Samling, der omfatter Molukkerne og* Øerne i

Residentskabet Timor (Flores, Timor, Sumbava). Celebes

er repræsenteret ved talrige, ligeledes af Meyer hjembragte

Gjenstande, Borneo ved en ældre Samling fra v. Kessel, der i

nyere Tid har modtaget en betydelig Forøgelse fra General

Schierbrand. Fra Sumatra er Materialet mindre righoldigt,

hvilket til Dels ogsaa gjælder om Java; men dog indeholder

det saa interessante Ting som de Suiter, der oplyse Frem-

gangsmaaden ved Battikfabrikationen
, og frem for alt de

gamle, fortrinlige Vaaben, af hvilke Meyer har givet Af-

bildninger og Beskrivelser^).

Alle disse Samlinger udgjøre ikke alene Dresdener-

museets værdifuldeste Skatte, men høre overhovedet til det

bedste ethnografiske Materiale, som findes, idet de ere til-

vejebragte med de Krav for Øje, som maa stilles til den

videnskabelige Samlen. For hver Øgruppe er Repræsenta-
tionen saa omfattende, at der derigjennem gives et rigt

nuanceret Billede af Befolkningens Særpræg. Dertil kommer

end videre de paalidelige Oplysninger, der muliggjøre en

Sondring mellem Omraader, som hidtil — i alt Fald uden-

for Holland — have været forenede til ét, saaledes mellem

de nordlige og sydlige Dele af Celebes og Borneo, der frem-

byde ikke ringe Forskjelligheder.

En ganske særlig Interesse have de malayiske Samlinger

i Dresden ved deres Rigdom paa de glaserede Lerkar, som

skattes saa højt af flere af Øernes Befolkning. Kuriøst er

det hos et saa lidet udviklede Folk som Dajakerne at træfi'e

1) Seltene Waffen. Leipzig 1885.
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en Samlermani, der ikke findes mere udpræget hos nogen

Europæer. Gjenstanden for den ere de saakaldte djawets,

Kar af glaseret Ler, af gulbrun, mørkebrun eller graagrøn

Farve, de tarveligste uden Dekoration, de mere kostbare be-

lagte med Skjæl, prydede med Bølgelinjer, eller, hvad der

er højest skattet, med store Firben i Relief, der sno sig

op ad Siden eller lægge sig om Halsen paa Karret i). Ud-

seendet er ingenlunde imponerende ; men ingen Samler i

Europa forstaar bedre at vurdere og klassificere sine

Porcellæner end Dajaken sine djawets. Hver Form har sit

Navn og hører til sin særlige Klasse, betinget af Størrelse

og Ornamentik. Af ringest Værd ere de udekorerede Kar,

højest skattet de store Vaser med Firbenene; for saadanne

betales indtil 2000 fl. Værdien for Samleren ligger ligesom

ved de javanske Kriser i saadanne Finesser, som der skal

en indfødts øvede Blik til at opdage, og dette svigter ham

ikke; selv hvor Europæerne lade sig bedrage af Kinesernes

gode Efterligninger, opdager Dajaken snart, at den tilbudte

djawet ikke er nogen Original. Selv om den er itubrudt

og sammenkittet, formindsker det ikke dens Værd; snarere

ses deri et Vidnesbyrd om stor Ælde, der forøger Interessen.

Disse djawets ere Familiens største Skatte og enhver Dajaks

Stræben gaar ud paa at blive Ejer af et saadant Stykke;

tidligere førtes der endog Krige om Besiddelsen af dem.

Intet Under, at de ere saa eftersøgte. Megen Overtro er

nemlig knyttet til dem; de kunne afværge Sygdomme, for-

skaffe god Høst, Lykke i Handel og Lykke i Kjærlighed;

derfor ofres der ogsaa til Sjælen i dem som til Skytsguder.

Der existerer mange Sagn om disse Herligheders Op-
rindelse. Snart fortælles det, at de ere lavede af Kongen af

Madjapahit, den højeste Guds Søn, medens han opholdt sig paa

Borneo, snart at de ere forarbejdede af det Ler, der blev

^) A. B. Meyer: Alterthiimer aus dem ostindischen Archipel.

Grabowsky i Zeitsch. f. Ethnologie, XVII, S. 121.
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tilbage, efter at Solen, Maanen og Jorden vare skabte. At

(Je oprindelig høre hjemme paa Borneo, er meget usand-

synligt, da de ere prægede af Kulturformer, som staa be-

tydelig over Dajakernes. Heller ikke synes de, som Sagnet

siger, at skyldes javansk Industri, da Spor af en lignende

Keramik ikke forekommer paa Java. Hvorhen man imidlertid

skal henføre dem, er endnu et aabent Spørgsmaal. Snarest

ledes man til at søge Oprindelsen for dem i Kina eller

Japan, maaske endog i den østasiatiske Keramiks Moderland

Korea. De have i Materiale, i Størrelse og Form megen

Lighed med keramiske Produkter fra Korea, af hvilke f. Ex.

Orientalisches Museum i Wien indeholder en Suite, ligesom

med de saakaldte tama katsoura, der tidligere udelukkende

forarbejdedes til Shogunen og anvendtes som Gaver, Kar, der

stedse ere dannede i den samme traditionelle Form, sand-

synligvis efter en koreansk OriginaP). Disse afgjøre

imidlertid ikke Spørgsmaalet, da Dekorationen er forskjellig.

Større Vægt maa lægges paa Forekomsten af djawets i

gamle Grave fra Filippinerne (i Wien og Dresden); herfra

stamme nemlig ogsaa de Skaale og Vaser med Celadon-

belægning og de smaa Vaser med blaa Dekoration, der utvivl-

somt ere kinesiske Stykker 2). De vise, at der i gammel Tid

har været en Forbindelse med Kina, og deres Forekomst i

Gravene sammen med djawets synes at give et Fingerpeg

til Forklaring af de malayiske Skattes endnu gaadefulde

Oprindelse.

Indien. Den, der vil lære indisk Kultur at kjende, vil

vel først søge til India Museum i London. I dette kolossale

Museum, hvortil Prinsen af Wales' Samling er føjet, findes

et Materiale, som i adskillige Retninger er uovertræffeligt.

Samlingen af Skulpturarbejder og Afstøbninger af arkitek-

^) Af disse Kar, som ere store Sjældenheder, findes et Stykke
i Musée Guimet.

^) Saadanne findes i Dresden ogsaa fra Celebes og Ceram.
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toniske Monumenter indeholder mange gamle og værdifulde

Stykker, der ere af stor Vigtighed for Kjendskaben til den

indiske Kunsts Udvikling. De ypperste Arbejder, som den

indiske Kunstindustri har skabt, ere samlede her og danne

Suiter, hvis Righoldighed overvælder og hvis Pragt blænder.

Men den, der vil gjøre kulturhistoriske Studier, vil vistnok

føle sig noget skuifet. Museet giver ikke nogen ethnografisk

Fremstilling af Indien, idet de primitive Folk i Dekan ere

yderlig svagt repræsenterede. Det omfatter kun Hinduerne

og har endda hovedsagelig til Formaal at belyse deres

Industri. Kun i denne Retning samles der planmæssig; det

kulturhistoriske er derfor ofte mangelfuldt og bærer Præg
af at være tilfældig indsamlet. Selv med Hensyn til

Museets Hovedformaal gjøre Manglerne sig gjældende. Man

kunde saaledes vente at finde en Fremstilling af Fremgangs-

maaden i de forskjellige Industrigrene gjennem Materiale,

Værktøj og ufuldendte Stykker, der oplyse Arbejdets Gang,

men i ingen Retning er der gjort Tilløb dertil. Endnu

mere ere Manglerne følelige paa industrielle Omraader, der

ikke berøres af det kunstneriske. Overalt møder man en

Mængde Pragtstykker, (Dragter, Vaaben, Musikinstrumenter

etc), men lidet, som karakteriserer de store Lag i Befolk-

ningen. Lærerigst er i denne Henseende en Samling af

fortrinlige Akvareller, der fremstille Scener af de forskjel-

lige Samfundsklassers Liv og Virksomhed. Forhaabentlig

vil engang de uvurderlige Skatte blive supplerede paa en

saadan Maade, at India Museum, som man er berettiget til

at vente, kan give en fuldstændig Fremstilling af det store

engelske Kronlands ethnologiske Ejendommeligheder.

Udenfor England ere for Øjeblikket kun mindre Samlinger

fra Indien tilgængelige. Betydeligst er vistnok den i Orien^

talisches Museum i Wien; men dettes særlige Karakter har

medført, at ogsaa her Hovedvægten er lagt paa det

industrielle. Museet i Miinchen har en indisk Afdeling, som

i en enkelt Henseende frembyder stor Interesse. Fra det
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LamarpiquoVske Kabinet har det nemlig faaet Grundstammen

til sin værdifulde Samling af Idoler og Kultusgjenstande,

der ere særdeles lærerig ved den gode og paalidelige Be-

stemmelse af Gudetyperne. Derimod ere de øvrige indiske

Gjenstande, som væsentlig bestaa af en Del af Brødrene

Schlagintweits Indsamlinger og af en Gruppe Kunst- og

Industrigjenstande fra Patna og Benares, hverken synderlig

talrige eller tilfredsstille paa nogen Maade de Fordringer,

der stilles til en moderne kulturhistorisk Samling. Endnu

skal nævnes, at Kjøbenhavns Museum ejer en særdeles god

og fyldig Samling af Gudebilleder, i hvilken alle Hoved-

typerne i det brahmanske Pantheon ere repræsenterede ved

karakteristiske Figurer; dertil slutter sig en lille Gruppe af

gamle, sjældne OfFerkar.

Endnu findes i Europa et stort indisk Materiale, men

dette er desværre foreløbig utilgængeligt. Den, der har

haft Lejlighed til at se Jagors Samling, medens den for

nogle Aar siden var udstillet i Alle BOrse, vil vide, hvilket

overordentligt Værd den har; den er endnu den samme ethno-

grafiske Mønstersamling paa sit Omraade, som den var for

15 Aar siden, da Jagor for første Gang viste, hvilke For-

dringer, der maa stilles til et videnskabelig indsamlet ethno-

grafisk Stof. Videnskabsmandens sikre Blik og indgaaende

Kjendskab til sin Gjenstand præger sig overalt i Samlingens

Sammensætning. Hvor andre ere blevne staaende ved

Overfladen, er Jagor trængt ned til Bunden i sine Be-

stræbelser for at oplyse alle Forhold saa grundig som

muligt. Derfor har han anlagt sin Indsamling paa et meget
bredt Grundlag, idet ikke alene den hinduiske, men ogsaa

den dravidiske Befolkning i det indre Dekan er repræsenteret

deri. Allerede derved danner den et Supplement til India

Museum. Indenfor hver Folkegruppe er der end videre af

de forskjellige Stammers Udviklingsstandpunkt, af deres

Levevis, Industri og religiøse Forestillinger givet et Billede,

hvori ingen Enkelthed, der karakteriserer en eller anden
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Ejendommelighed, mangler. Hvor langt lærerigere er ikke

denne Samling for Kjendskaben til Indien end det store

Materiale i det engelske Museum? Selv den, der søger

Oplysninger om forskjellige Industrigrene, vil finde Suiter,

som han vil foretrække. Selvfølgelig kan Jagors Samling

ikke komme India Museum nær i Henseende til Rig-

dommen paa Former og Pragtstykker, men den indeholder

til Gjengjæld det, som mangler i London, den lærerige Be-

lysning af Arbejdets Gang og Udførelse. Gjennem Red-

skaber og Frembringelser paa forskjellige Stadier af Fuld-

endelse lærer man f. Ex. Væverierne fra Kaschmir, Niello-

arbejderne fra Sindh, Træintarsiaen fra Bombay at kjende

paa en Maade, som ikke kan ønskes bedre i et Museum.

Et fortrinligt Supplement til Jagors Indsamling danne Berliner-

museets nye Forøgelser, først og fremmest den store og kostbare

Samling, som Biebeck hjembragte, og som omfatter ikke

alene Hinduer, men ogsaa flere af de lidet kjendte dravidiske

Folk, især i Chittagong^). Ved Foreningen af dette Materiale

vil Museet ogsaa for Indiens Vedkommende blive det første

i Europa.

Fra Ragindien ere Museernes Samlinger langt ringere

end fra Forindien. Fra Birma og Siam findes en Del Stof i

India Museum, ligesom det forindiske oplysende Industrien. En

særdeles god og ret omfattende Samling fra Siam besidder

Museet i Kjøbenhavn, en mindre Gruppe af Gjenstande

findes i Dresden, og Musée des colonies i Paris indeholder et

ganske betydeligt Materiale fra de franske Kolonier i Anam.

Hertil slutter sig den Del af Riebecks Samling, som omfatter

Siam 2), og som i en nær Fremtid atter vil blive udstillet i

Forbindelse med de ukjendte Skatte, som Berlins Museum

besidder fra Bagindien.

1) Die Sammlung d. Herrn Dr. E. Riebeck. Berlin 1881.

2) 1. c. PI. XII -XIV.
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Østasien. Europa har til forskjellige Tider i forrige

Aarhundrede haft en sand Mani for kinesiske og japanske

Industri- og Kunstgjenstande. Hele Skibsladninger med

Porcellæner og Lakgjenstande bragtes ved Hollændernes

Mellemkomst til det europæiske Marked og spredtes omkring
i private og offentlige Samlinger. Men desuagtet var Kjend-
skaben til de østasiatiske Kulturlandes Industri og Kunst

yderst ringe. Hvad der kom i Europæernes Besiddelse var

med ganske enkelte Undtagelser kun Gjenstande af en be-

stemt Art, fra Japan Arita-porcellæn og lakerede Møbler,

begge Dele fabrikerede til Export, fra Kina de pompøse Porcel-

lænssager fra Kien-lung-perioden og til Dels det blaa Ming-

porcellæn, foruden forskjellige Kuriositeter i Elfenben, Bronce

og Lak. Kina var i det hele langt bedre repræsenteret

end Japan, idet det meste virkelig var Produkter, der vare

karakteristiske for det himmelske Rige; til et enkelt Sted,

Dresden, kom endog allerede i Begyndelsen af Aarhundredet

en af de bedste Samling af kinesisk Porcellæn, som endnu

findes i Europa. Først Begivenhederne i de sidste Aartier

have forandret Forholdene. Efter Opiumskrigen i Kina og
den Revolution, hvorved Japan kastede sig i Armene paa

Europa, ere begge Riger blevne gjorte til Gjenstand for et

indgaaende Studium, og de vrange Forestillinger, som

enkelte, gode Værker fra ældre Tid stræbte at udrydde, ere

vegne for en retfærdig Vurdering af Østasiens Kultur. Dertil

have ogsaa de meget betydelige Samlinger, som ere komne

til Europa, bidraget. For Kinas Vedkommende have For-

øgelserne været mindst betydelige. Fra Japan er der der-

imod, efter at Folket har stræbt af al Magt at blive sine

gamle Kulturforudsætninger kvit og tilegne sig den europæiske

Civilisation, siden 1868 strømmet en Masse af de fortrin-

ligste Sager til Europa, hvor de have fundet en gjæstfri

Optagelse i de private og offentlige Museer. Europæerne
have ved dem lært en Udvikling at kjende, som de tidligere

Samlinger, med Undtagelse af Siebolds japanske Museum i
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Leyden, ikke havde givet nogen Anelse om. Strømmen er

imidlertid atter bleven afbrudt; Japaneserne have opdaget,

hvad deres gamle Sager egentlig ere værd; de vaage nu

over, at de ikke slippe dem ud af Hænderne, og søge endog

at kjøbe de bedste af dem tilbage.

Det følger af dette Materiales Natur, at en Del af det

har fundet Vej til Kunstindustrimuseerne; flere af dem ere

endog særdeles rige paa østasiatiske Gjenstande. Man
finder saaledes i South-Kensington-museet, ved Siden af for-

trinlige japanske og kinesiske Bronce- og Emailarbejder, den

store og værdifulde Samling, der var sammenbragt af den

japanske Regering til Udstillingen i Filadelfia for at give

en Oversigt over Landets Keramik. Hamburgs Gewerbe-

museum besidder udsøgte Suiter af Elrenbens- og Bronce-

sager, der høre til det fuldkomneste, som Japan har præsteret

af saadanne Gjenstande, og Berlins Kunstindustrimuseum

kan fremvise en Række af fortræffelige Industrifrembringelser

fra begge de østasiatiske Lande. Dertil kommer endnu de

tre store Specialsamlinger af Porcellæn, Franks Samling i

British Museum (tidligere i Bethnal Green), Porcellæns-

samlingen i Dresden og den keramiske Afdeling af Musée

Guimet i Lyon. Franks var en af de første, som optog

Undersøgelsen af Østasiens Keramik og ved sin rationelle

Samlen søgte at sprede Lys over denne tidligere lidet

kj endte Industri. Hans omfattende Samling indeholder store

Suiter af karakteristiske Frembringelser, og ved den strenge

Sondring mellem kinesiske og japanske Gjenstande og den

korrekte Inddeling i mindre Grupper er der givet en højst

instruktiv Oversigt over den forskjelligartede Tilvirkning i de to

Hovedlande. Interessantest er Fremstillingen af den japanske
Keramik saavel paa Grund af den høje Udvikling og det

kunstneriske Snille, der lægger sig for Dagen i hvert Stykke,
som paa Grund af den fuldstændige Revolution i den hidtil

gængse Opfattelse, Indsamlingen har frembragt. Studiet

af de store Tilvirkningscentrers Historie har kun været
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muligt, efter at den vanskelige Klassifikation er foretaget, paa
hvilken Franks har ofret sit energiske Arbejde. I de

offentlige Museer findes kun én Samling, der indeholder et

ligesaa omhyggelig ordnet Stof som Franks, nemlig den

keramiske Afdeling af Musée Guimet. Ogsaa her træffer

man en Rigdom af karakteristiske Repræsentanter saavel

for de ældre Fabriker, hvis Navn er bleven berømt i de

sidste 20 Aar, som for de moderne, der have fastholdt

Traditionen fra Blomstringstiden. Derimod indeholder den

vidtløftige Porcellænssamling i Dresden kun Hundreder af

de store Pragtstykker fra Fabrikerne i Hizen, der ere lavede

til Europa, men ikke en eneste af den nationale japanske
Industris Frembringelser. Sin Betydning har Samlingen
ved den overordentlig omfattende kinesiske Afdeling, i hvilken

der findes Repræsentanter for alle Arter af Porcellæn og
store Suiter af gamle, yderst sjældne Stykker. Men
Klassifikationen er temmelig forældet og trænger stærkt til

det Korrektiv, som de nyere Samlinger give.

En mere alsidig Belysning af kinesisk og japansk
Industri giver Orierdalisches Museum i Wien. Medens nemlig
de foran nævnte Samlinger efter deres Plan kun have op-

taget Frembringelser af østasiatisk Kunstindustri, tilsigter

det wienske Museum at give en Fremstilling af Orientens

Industri paa alle Omraader. Bedst er den kmesiske Afdeling,

skjønt der ogsaa fra Japan findes særdeles righoldige Grupper
af forskjellige Industrifrembringelser. RaastofFer, de for-

skjellige Trin af Tilvirkningen, ikke mindre end store Suiter

af færdige Produkter ere udstillede til Belysning af kinesisk

Tektil- og Silkeindustri, af Straafletning, Glas- og Lak-

fabrikation, af japansk Porcellæn- og Broncetilvirkning

o. s. V. Museet har derfor allerede nu stor Betydning for Kjend-
skaben til kinesisk og japansk Kultur; det er ved at forfølge

et specielt Formaal ikke alene i Stand til at fordybe sig i

mange Haande Detailler, som de mere omfattende ethnogra-
fiske Samlinger ikke kunne beskjæftige sig med, men det
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karaktiserer ved sit Materiale mange Sider af det Kulturliv,

som er Gjenstand for Ethnografens Studium. Orientalisches

Museum er i sin nuværende Skikkelse et Mellemled mellem

Industrimuseerne og de kulturhistoriske Samlinger fra Øst-

asien, og det vil efter den Plan, der nu følges, komme til

ganske at slutte sig til de sidste.

For Kinas Vedkommende savnes endnu en stor, paa

ethnografisk Basis anlagt Samling, der i Betydning kan

stilles ved Siden af de japanske og indiske^). Til de bedste

hører den ikke meget omfattende, men ved sin gode Ordning

instruktive kinesiske Afdeling i det ethnografiske Museum i

Kjøbenhavn. End videre den mindre, ganske kaotiske

Samling i Leipzig, der indeholder gode Enkeltheder og tiere vel

forsynede Suiter, og det ganske anselige Musée chinois,

der findes i Louvre, men som der er opstillet paa en saadan

Maade, at det foreløbig er noget nær utilgængeligt for

Studier. Endelig indeholder Martuccis og Orbans Samlinger

i Museet i Miinchen flere righoldige Suiter af gode og vel

valgte Stykker, især Kunstgjenstande, saaledes en betydelig

Samling af Broncer (c. 200 Stk.) med mange gamle Gjen-

stande af fortrinligt Arbejde, saavel Kar til husligt Brug
som Tempelkar og Idoler, end videre en sjælden og værdi-

fuld Række af Smaafigurer, ligeledes mest ældre Arbejder i

kostbare Stenarter, der ere skaarne med Kinesernes sikre

og øvede Haand, og talrige Kakemonoer, der ganske

vist gjennemgaaende ikke høre til den kinesiske Kunsts

bedste Frembringelser, men have deres Interesse ved Frem-

stillingerne af buddhistiske og taoistiske Guddomme. Hvad

der forøvrigt findes i de tydske og italienske Museer er

uden særligt Værd.

M De kinesiske Afdelinger i Leydens Museum og i det ny-
ordnede British Museum har Meddeleren ikke haft Lejlighed
til at se ; heller ikke disse indeholde større systematiske

Samlinger.
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Vi have imidlertid her kun omtalt de Samlinger, som

for Øjeblikket ere udstillede. Naar i den nærmeste Fremtid

det kinesiske Materiale i Wien og Berlin bliver ordnet, vil

Repræsentationen af Kina blive væsentlig forbedret; især

findes der sikkert i Berlin betydelige Samlinger saavel fra

det egentlige Kina som fra Thibet og Korea. I det ældre

Lokale var der udstillet et ikke ringe Stof, og det er be-

kjendt, at Museet har modtaget en meget væsentlig For-

øgelse af den kinesiske Afdeling fra det tydske Riges Gesandt

i Peking, Hr. v. Branth.

I Modsætning til Kina er Japan godt repræsenteret i

de ethnografiske Museer ved tre større, systematiske Sam-

linger, foruden flere mindre. Den ene af disse er samlet

af det tidligere i Tokio virkende Gesellschaft f. Natur- und

Volkerkunde Ostasiens og efter Selskabets Opløsning skjænket

til Leipzig; de to andre skyldes den bekjendte Læge, Ph. Fr,

V. Siebold ,
der først i 1830 hjembragte den store Samling,

som nu findes i Leyden, og i 1861 de Samlinger, der bleve

indkjøbte af den bayerske Stat og nu som en særlig

Afdeling udgjøre Kjærnen i det ethnografiske Museum i

Miinchen. De sidstnævnte ere — i alt Fald udenfor Hol-

land — de fuldstændigste kulturhistoriske Samlinger fra

Japan, som findes i noget offentligt Museum. Vel repræsen-

tere de hovedsagelig kun de højere Samfundsklasser og

det udviklede Kulturliv, men i denne Henseende indeholder

de ogsaa noget udmærket. Japanesernes daglige Liv, deres

Haandværk og Industri, Krigs- og Møntvæsen, deres Religion

og til Dels deres Kunst er fremstillet i store Suiter af

gode og karakteristiske Gjenstande, udvalgte med den nøje

Kjendskab til Landet, som Siebold efter sit lange Ophold
der var i Besiddelse af. I en lille Bogsamling er der des-

uden samlet Værker fra de forskjelligste Omraader af Litera-

turen. Det maa kun beklages, at det kulturhistoriske Over-

blik, som tilsigtes, i høj Grad vanskeliggjøres ved

den forældede Ordning, idet Gjenstandene ikke ere for-
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enede efter deres Anvendelse, men for største Delen samlede

i Grupper efter Materiale og Teknik.

Den første Hovedafdeling indeholder en meget lærerig

Samling af alle Slags Raastoffer og talrige Gjenstande,

der illustrere deres Tilberedningsmaade og første Anvendelse,

medens den næste Afdeling, som er den anseligste, om-

fatter Suiterne af de færdige Arbejder. Almindelige Brugs-

gjenstande for det daglige Liv, alle prægede af den Elegance

og Akkuratesse, som er Særkjendet for ethvert Stykke, der

er udgaaet fra den japanske Haandværkers Haand, findes

her Side om Side med de fortrinligste Stykker, som Kunst-

industrien har frembragt.

Højest i denne sidste Afdeling staa Laksagerne. Om
endskjønt en Mængde fortrinlige Arbejder af denne Art

efter de rige Daimiofamiliers Forarmelse ere komne i Om-
løb

,
vilde det i vore Dage vistnok være umuligt at samle

300 Lakarbejder som dem, Siebold har ført til Europa.

Paa hans Tid forarbejdedes de fuldkomneste Arbejder ude-

lukkende for Fyrsterne og anvendtes til Gaver, og det

skyldtes kun hans Stilling og Forbindelser, at han kom i Be-

siddelse af sine bedste Stykker. Man véd ikke, hvad man

mest skal beundre i disse gamle Laksager, Arbejdets

utrolige Fuldkommenhed og Præcision eller Rigdommen i

Anvendelsen af de dekorative Motiver. Hvilken Flid og

taalmodig Udholdenhed, der udkrævedes, før det fuldendte

Arbejde forelaa, faar man først et Begreb om ved at se de

utallige Mellemstadier i Fabrikationen, som fremkomme ved

Glitningen af Underlaget, Paalægningen og Afslibningen af

de forskjellige Laklag ^). I Siebolds Samling er den pragt-

fulde Guldlak, i hvilken Landskaber, Blomster og Fugle i

Relief staa med en Skarphed, som vare de ciselerede Figurer,
— den skjønne sorte Lak med Fremstillinger af den hellige

^) En instruktiv Samling af denne Art findes i Gewerbemuseet
i Berlin.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 18
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YulksLU Fusiyama, af Dyr og Planter, beundringsværdig udførte i

Guld eller i Indlægning af Perlemor, Elfenben og Koral, — og

den kraftige røde Lak med sin lette Gulddekoration repræsen-

teret ved en Række af udsøgte Stykker, der have haft deres

Anvendelse paa mange forskjelligeLivsomraader. Japaneserne

forstod at skjønne paa det smukke Materiale og det dygtige

Arbejde, og gav Lakken rig Anvendelse. Deres simple

Bordopdækning, deres faa og smaa Møbler, de uundværlige

Kasser til Opbevaring af Dokumenter og Breve (bunko),

den ikke mindre nødvendige Skrivekasse med Tusch og

Pensler, de smaa Æsker til Parfumer (mro), det sirlige

Rygestel
— alt forarbejdedes i Lakken med den største Fuld-

kommenhed. Man forstaar den Stolthed over deres Arbejde,

der bragte de gamle Kunstnere til at sætte deres Navn

paa ethvert Stykke, der udgik fra deres Haand.

De øvrige Grupper af Gjenstande i Samlingen kunne

ikke i kunstnerisk Henseende maale sig med Lakarbejderne.

Suiten af Broncesager er vel ligesaa omfangsrig som den

foregaaende, men Arbejdernes Værd er højst forskjellig, og

især ere mange af de Smaagjenstande, i hvilke den japanske

Metalteknik har naaet sin højeste Fuldendelse, kun spar-

somt til Stede. Derimod har Gruppen stor kulturhistorisk

Interesse ved den Fuldstændighed, hvormed alle Brugsgjen-

stande af Metal fra de simple Kjøkkenkar til de pompøse

Røgelsebrændere, Vaser og Stager, der hensættes paa

Alteret, ere repræsenterede. Det samme gjælder om en

anden af de større Grupper, de keramiske Frembringelser,

der omfatte en Mangfoldighed af Gjenstande til Hus og

Tempel, men kun faa af de Stykker, der ere mest karakteri-

stiske for Japan. Samlingen er for saa vidt lidet alsidig,

som det overvejende Antal af Stykkerne hidrører fra de

almindelig kj endte Fabriker, hvis Produkter ere prægede
af Hensynet til den europæiske Export. Derimod ere

Grupperne af Vaaben, Musikinstrumenter og især af Dragter
særdeles lærerige. De sidste ere enestaaende ved deres
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pragtfulde Udstyr og give et godt Begreb om den over-

drevne Luxus, der er udfoldet i Kostumet; Formen og

Snittet, der ere fastslaaede af Traditionen, ere simple nok,

men til Gjengjæld har Fantasien faaet frit Spillerum i Ud-

syningen, ved hvilken der ødsles med Arbejde, som om Dragten

var bestemt til at vare en Menneskealder. I mange Stykker

finder man Japanesernes fine Smag i Tegning og Farve-

givning, medens der er adskillige Dragter med broderede

Fremstillinger af Landskaber med Vandfald, Fugle, blom-

strende Træer og drivende Skyer, eller med store Bryst-

billeder af Mænd og Kvinder, der ere højst bizarre i deres

Virkning. Ikke af ringest Interesse er den betydelige Sam-

ling afKultusgjenstande, saavel shintoistiske som buddhistiske,

Siebold har hjembragt. Den er den første, der er kommen til

Europa, paa en Tid da der i Japan herskede de strængeste

Forbud mod Udførselen af denne Art Gjenstande; den inde-

holder adskillige Skikkelser fra det buddhistiske Pantheon,

men Bestemmelsen af de enkelte Figurer er ikke aldeles

tilforladelig. Paa dette vanskelige Omraade var selv Siebolds

Kjendskab til Japan ikke tilstrækkelig.

Samlingen i Leipzig kan ikke, hvad Størrelse og Fuld-

stændighed angaar, sammenlignes med Miinchens ;
i kvantitativ

Henseende er den i det hele ikke særdeles betydelig,

men den har sit Værd ved sin Sammensætning. Den er nemlig

tilvejebragt med stor Sagkundskab og med det Formaal at give

en koncis Fremstilling af Japans Kultur. Suiterne ere

derfor ikke meget omfattende, men højst instruktive, idet

hvert Stykke er valgt med Omhu, saaledes at det indenfor

den snævre Ramme er lykkedes at faa alt væsentlig med.

Kun paa ét Punkt er der gaaet stærkere i Detail, nemlig i

Repræsentationen af Maskerne. En kosteligere Suite af de

gamle Skuespillermasker end de c. 50 Stykker, som findes

i Leipzig, ejer ikke noget andet Museum; det Lune, hvor-

med alle disse arrige, gnavne, forbavsede, glade og højtide-

18*
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lige Ansigter ere skaarne, findes ikke mere sprudlende i

de bedste Netskés.

I en Hensende ere de ethnografiske Museers orientalske

Samlinger temmelig tarvelige, nemlig i alt, hvad der ved-

rører den japanske og kinesiske Kultus. Længe udgjorde

den lille Gruppe Kultusgjenstande, der fandtes i Sie-

bolds Samling, og enkelte Idoler og malede Fremstillinger

af kinesiske Guder, spredte hist og her, den eneste Repræsenta-
tion af Østasiens Religionsformer. Bestemmelsen af Idolerne

var tilmed saa utilforladelig, at Materialet i det hele ikke

havde meget Værd. Dette kunde tidligere ikke være ander-

ledes; thi store Vanskeligheder stillede sig i Vejen saavel

for Indsamlingen som for Kjendskaben til det indsamlede.

I Japan herskede der absolut Forbud mod Udførsel af

Kultusgjenstande, og i Kina var det kun Figurer af Kuan-yin

og enkelte andre populære Guddomme, som i Kyststæderne
kom i Europæernes Hænder. Oplysningerne om de Stykker,

man havde, skyldtes ofte rejsende, der ingen Forudsætninger
havde for at lære de religiøse Ideer at kjende; selv hvor

Meddelelserne hidrørte fra indfødte, vare de ofte urigtige.

Den kinesiske og japanske Lægmand kjender ligesaa lidt den

hele Hærskare af Guder, der befolker hans Himmel, som

den katholske Lægmand alle Helgene. Kun den lærde,

der har gjort Religionen til sit Studium, vil kunne give

Oplysninger, som der kan bygges paa.

Efter at de østasiatiske Lande ere blevne aabnede for

Europæerne, ere Forholdene i denne Henseende blevne for-

andrede. Mindre Suiter af Kultusgjenstande ere komne til

Berlin, Leipzig og London, men de ere foreløbig kun Be-

gyndelser til Samlinger. Derimod har Émile Guimet i det

storartede Museum, han har skabt i Lyon, indsamlet et

Materiale, der vil være Grundlaget for ethvert Studium af

østasiatisk Kultus.
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Guiwet er stiftet i 1878 og findes endnu i den

prægtige Bygning, som er opført til det i Lyon. Efter at

være skjænket til Staten, vil det imidlertid i en nær Frem-

tid blive flyttet til Paris. Hensigten med Oprettelsen af

dette Museum har været at skabe et Centralinstitut for

Studiet af alle de Religionsformer, der have udviklet sig

paa et fra Kristendommen forskjelligt Grundlag. Nogle af

disse er allerede vel kjendte, for saa vidt angaar deres

ledende Ideer og deres dogmatiske Læresætninger, medens der

kun vides lidet om den Maade, hvorpaa mange af dem

fremtræde i Livet gjennem Kultus'en. De oprindelige Ideer

ere i Tidens Løb blevne overgroede af lokal Fetischisme,

der fuldstændig har forandret Guddyrkelsens Væsen, og denne

kan derfor kun studeres gjennem Idoler og Kultusgjenstande.

Dette gjælder fortrinsvis de asiatiske Religioner, som i det hele

have den største Interesse i Musée Guimet, medens Ægyptens,
Grækenlands og Italiens Oldtidsreligioner, der efter Museets

Plan ogsaa ere repræsenterede, ere fyldigere belyste andet

Steds. Blandt de asiatiske Samlinger er det atter de kinesiske

og japanske, som have det største Værd, idet Belysningen af

disse Landes Religionsforhold er fuldstændig enestaaende,

hvorimod Brahmanismens Kultus, skjønt den er fremstillet

med samme Fuldstændighed som Østasiens, til Dels er

kjendt fra Samlingerne i London, Kjøbenhavn og Mtinchen.

Den Mængde Manuskripter og Kultusgjenstande, Emile Guimet

har samlet fra Kina og Japan, til Dels paa sine Rejser, er

særdeles betydelig. Fra Japan alene har han hjembragt ikke

mindre end 300 Kakemonoer af religiøst Indhold, 600 Idoler

og 1000 Bind religiøs Litteratur. Stoffet er paa flere Om-
raader fuldstændigt, paa andre i alt Fald saa omfattende,

at det giver en fyldig Karakteristik ikke alene af Hovedfor-

hold, men ogsaa af en Mængde Enkeltheder, som kun kunne

udredes ved Hjælp af de synlige Gjenstande. Disse ere

selvfølgelig af højst forskjelligt Værd i kunstnerisk Henseende;

ethvert Stykke, der oplyser en Guddoms Væsen eller Egen-
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skaber, er optaget i Samlingen, selv om dets Udførelse er

saare primitiv, saaledes at der ofte i Rækkerne findes

tarvelige Gjenstande ved Siden af Stykker, der er af højt

Værd ved deres Ælde og kunstneriske Fuldkommenhed.

Hvad der giver Museet en saa høj Plads som viden-

skabeligt Institut, er ikke alene Rigdommen paa Materiale,

men ogsaa den samvittighedsfulde Maade, hvorpaa Under-

søgelsen af det er sket. I Erkjendelse af, at kun indfødte lærde

kunne give den fuldt sikre Bestemmelse af Stoffet, har

Guimet hidkaldt Mænd fra Indien og Østasien, som ere

fortrolige med deres Folks Religion. Under deres Medvirk-

ning er Museet bleven ordnet, og det er derved blevet en saadan

Autoritet, at man bestandig maa søge til det for at vinde sikker

Bestemmelse af østasiatiske Kultusgjenstande. Gjennem
de to anselige Tidsskrifter, som udgives af Museet^), publi-

ceres Oversættelser af de Manuskripter, som det opbevarer,

tillige med større Undersøgelser over Religionerne.

Kina. Det himmelske Riges officielle Religion, Kon-

fncianismen, maa efter sin Natur være sparsomt belyst

i et Museum. Konfucius gav sig ikke af med metafysiske

Spekulationer; han erkjendte vel Tilværelsen af den højeste

Gud, Shang-tiy der er Gjenstand for Kejserens Kultus paa
hele Folkets Vegne; men hverken han eller den Hær-

skare af lavere Guddomme, som den gamle Folketro havde

skabt, og som vedblev at leve i Folkets Erindring trods alle

religiøse Reformer, fremstilledes paa synlig Maade. Læren

var oprindelig et Moralsystem, der beskjæftigede sig med

Statens og Samfundets Forhold. I Stedet for Dyrkelsen af

Guderne traadte en Ahnekultus, der oprindelig kun var en

synlig Tilkjendegivelse afRespekt ogÆrbødighed for de afdøde,

men som senere under Paavirkning af Buddhismen udartede

til en fuldstændig Dyrkelse. Åbnernes Navne, Titler og

^) Arinales du Musée Guimet, I— IX. Revue de I'histoire des

religions, I—XV.
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Stilling indskrives med Guldbogstaver paa de firkantede Træ-

tavler, lin-pai, foran hvilke Familiens Overhoved hensætter

sine Ofre af Mad og Røgelse og foretager sine Liba-

tioner. Museet ejer ingen af disse Tavler, som Familien

ikke kunde skille sig af med uden at begaa et sacrilegium.

Derimod indeholder det en betydelig Suite af de Kar, som

benyttes ved Ofringerne. Med ægte kinesisk Troskab mod

Traditionen er man vedbleven at efterligne de gamle Former

og den antike Ornamentik. Den runde Blomstervase med

den brede Rand, de store Broncevaser, der ere bestemte

til at opbevare det indviede Vand, og den plumpe Røgelse-

brænder gjenfindes i samme Form fra alle Perioder, dekorerede

med Hovedet af Fabeldyret tao-te, en Slags Løve, der ofte

er bleven til rent ornamentale Slyngninger, med de to Griflfe,

der ligeledes udvikle sig til Ornamenter, eller med Cikade-

vingerne (tseng-ivén)
— de Motiver, som overhovedet be-

herske hele den ældre kinesiske Ornamentik. Det eneste

Billede, som den officielle Konfucianisme vedkjender sig, er

Portrættet af selve den store Filosof. Det skyldes utvivlsomt

saavel Manglen paa egentlig religiøst Indhold i Konfucius

Lære som dens tidlige Optagelse som Statsreligion, baaren

frem af selve »Himlens Søn« og de lærde, at dens Stifter

har undgaaet at dele Skæbne med de fleste andre Religions-

stiftere, der i Tidens Løb ere blevne Gjenstand for Til-

bedelse som guddommelige Væsener. I næsten alle Byer
er der vel opført Templer for ham som Efterligning af den

paa hans Grav opførte Bygning, men han hædres kun som

Nationens ypperste Mand, saa at sige Inkarnationen af

kinesisk Tænkemaade, uden at Grænsen mellem Ærbødighed

og religiøs Kultus overskrides. Musée Guimet ejer to

Billeder af Konfucius, saaledes som de findes anbragte i

Templerne og Examenssalene, det ene et Maleri paa Papir,

rimeligvis af en Japaneser, det andet en lille, karakteristisk

Broncestatue, der fremstiller Filosofen som en ærværdig
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gammel Mand i kongeligt Kostume og med Tiaraen yu-pén

paa Hovedet, hensunken i Betragtninger^).

I Modsætning til Konfucius Lære have Kinas to andre

Religioner, Taoismen og Buddhismen, en overordentlig talrig

Gudeverden. Begge Religionsformer ere saa stærkt sammen-

blandede, at det ofte er vanskeligt at skjelne imellem Gude-

typer, som tilhøre den ene eller den anden af dem. Taoismen

kom overhovedet først under Paavirkning af Buddhismen til

Dannelsen af Idoler og optog derfor en Del buddhistiske

Guddomme; men da man var begyndt, opstod en stor

Mængde Guddomme, som steg i Antal med Religionens

Forfald. Lao-tseus filosofiske System, i hvilket de metafysiske

Spekulationer danne Kjærnen, bevares vel endnu til Dels i

det højere Præsteskab; men saaledes som Taoismen nu

lever blandt Befolkningen, baaren frem af de lavere, uvidende

Præster, er den kun en Samling af de groveste overtroiske

Forestillinger, i hvilke saavel alle det gamle Kinas Guder,

der for største Delen ere personificerede Naturkræfter og

Himmellegemer, som en Mængde Filosofer og Heroer have

fundet Plads som guddommelige Væsener.

Himlens Hersker, Shang-ti, det gamle Kinas højeste

Gud, har i Taoismen faaet billedlig Form. Musée Guimet

besidder et Par af de sjældne Fremstillinger af ham, kj ende-

lige paa den Tablette, som han holder i Hænderne. I

Lao-tseus Lære er han den første Person i den højere

Treenighed, som styrer Verden, men ogsaa den eneste

af denne, som fremstilles. I Folkets Bevidsthed er nemlig

denne oversanselige Guddom traadt i Skygge for den lavere

Treenighed, til hvis Styrelse Menneskelivet er overladt.

Utallige og vel kjendte gjennem malede Billeder og talrige

Skulpturer ere Fremstillingerne af denne Gruppe med den

gamle, ærværdige Yu-wang-shang-tiy Himlens Herre, i Midten,

omgivet af Nan-kieu-laå-dzin , Sydkorsets Gud i Lao-tseus

^) Afb. i Annales du Musée Guimet, IV, PI. V.
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Skikkelse, og Lim-pao med sit Barn, der betegner ham

som Lykkens og Frugtbarhedens Guddom. Et Præg af

Velvilje og Tilfredshed er udbredt over disse ærværdige

Guder; der er noget saa overordentlig menneskeligt og

beskyttende over dem, som man kunde vente det ved

de Væsener, af hvem Kineserne haabe at opnaa alt, hvad

de anse for Lykke i Livet.

Ved Siden af denne Treenighed fremstilles hyppig

Lao-tseu selv som en gammel Mand med langt Skjæg og

en umaadelig høj, knudret Pande, enten siddende paa

Ryggen af den Bøffel^), der efter Sagnet førte ham bort

mod Vest, eller paa en Hjort, eller omgivet af sine nærmeste

Disciple ,
de saakaldte Senniner. Blandt disse er det især

de 8 udødelige Vismænd, der ledsage Læreren, og som

indtage en saadan Plads i den taoistiske Forestillingskreds,

at de høre til Kinas populæreste Figurer. Snart i Forening,

snart enkelt eller parvis finder man dem fremstillet som selv-

stændige Skikkelser eller endnu hyppigere anbragte paa alle

mulige Brugsgjenstande, hvor de anvendes som ren dekorative

Figurer. Foruden disse er der endnu en Mængde af lærde

Senniner, som ere Gjenstand for Kinesernes Ærbødighed, og

som ofte fremstilles, enten læsende, spillende paa Fløjte eller

hensunkne i Grublerier.

De fleste af de taoistiske Guddomme ere, som Senninerne,

Mennesker, der ere blevne udødeliggjorte, og som ofte kun

have en lokal Betydning. Derimod er der enkelte, som

nyde en stor Popularitet paa Grund af den Sfære, de

repræsentere. Dette gjælder saaledes om Krigsguden Kouang-U,

en kinesisk General fra det første Aarhundrede af vor Tidsreg-

ning, som altid fremstilles i Rustning, med et meget martialsk

Udseende, sædvanlig ledsaget af sine to Tjenere, der holde

hans Vaaben. Samme Anseelse som Kuang-ti nyder hos

Militæret, nyder Wen-shnng-ti-kiun, de lærdes Beskytter

^) Annales du Musée Guiraet, IV, Tab. VI.
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blandt de studerende Klasser. Hans Billede anbringes endog

i Konfucius Templer, foruden at han har sine særlige Hellig-

domme i næsten alle kinesiske Byer. Ved Siden af ham

som Beskytter af Videnskaben staar Kwel-sing, der til-

lige er den store Bjørns Guddom. Figurer af denne

populære Guddom ere saare almindelige i Musée Guimet

og let gjenkj endelige paa Grund af det karakteristiske Ud-

seende, idet de fremstille et dæmonagtigt Væsen med for-

trukket Ansigt, der staar paa en Drage, med et Griffel i

Haanden og sædvanlig med Symbolet paa Karlsvognen, det

firkantede Maal toUy paa Hælen. Vi nævne kun disse som

Exempler, fordi de ere de mest fremtrædende blandt de

rent taoistiske Guddomme, som ere af kinesisk Udspring;

foruden dem er der endnu et Par Guddomme, der dyrkes

overalt i Kina; i disse er der imidlertid foregaaet en

Sammenblanding af taoistiske og buddhistiske Elementer,

hvorfor de tilhøre begge Religionsformer. De ville nedenfor

blive omtalte.

Det kinesisk-buddhistiske Pantheon er mindre rigt paa

Guder end Taoisternes; det er væsentlig kun et Par enkelte

Skikkelser, som altid vende tilbage, men hvis Dyrkelse til

Gjengjæld ere almindelig udbredt.

Den højeste Plads tilkommer naturligvis Shakya-Muni

selv. Fremstillingen af ham i Nirvana, siddende paa

Lotusblomsten, Renhedens Symbol, med det ubevægelige

Ansigt og korslagte Ben, den Form, hvorunder han almindelig

afbildes, er vel kjendt. Kun Hændernes Stilling betegner Virk-

somheden i det enkelte Tilfælde; den er forskjellig eftersom

det er den prædikende, den barmhjærtige eller den i filosofisk

Grublen hensunkne Guddom, der karakteriseres^). Denne

Skikkelse er en Idealtype, i hvilke Shakya-Munis Væsen som

Buddha er accentueret, og den anvendes næsten uforandret til

Fremstillingen af Amitahha, den første af Dhyani- Buddhaerne,

*) Milloué: Catalogue du Musée Guimet. Lyon 1883, S, 64.
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hvis Tilbedelse i Templerne som Frelser af Menneskene er

ligesaa almindelig som Kultus'en af Shakya-Muni. Museet

besidder imidlertid et Par sjældne Fremstillinger, hvor det

er Religionsstifteren, Mennesket Shakya-Muni , der træder

os i Møde i en højst realistisk behandlet Skikkelse. Dette er

Tilfældet med de smaa Statuetter af ham som Barn og i endnu

højere Grad med Fremstillingerne af den bodfærdige Buddha.

En fortrinlig Broncefigur fra forrige Aarhundrede i Museet frem-

stiller Religionsstifteren udtæret og afmagret efter sin Askese,

næsten et Skelet, med det lange, smalle Ansigt omgivet af

korte vel ordnede Krøller,
— en overordentlig udtryksfuld Figur,

men i europæiske Øjne unægtelig en noget paafaldende

Forherligelse af en Asket.

Ved Siden af Shakya-Muni og Amitabha nyder Helgenen

Kuan-yin den største Popularitet i Kina og Japan. Han

er den første af de saakaldte Dhyani-Boddhisatvaer, der ikke

som de øvrige Boddhisatvaer ere troende, der ved deres

Liv have opnaaet den højeste Grad af Hellighed, men

aandelige Sønner af Dhyani-Buddhaerne, skabte af dem for at

hjælpe dem med at lede og beskytte Verden. For at frelse

Skabningen har Kuan-yin inkarneret sig 33 Gange som

Mand, Kvinde og Dyr. Billederne af ham frembyde imidlertid

ikke mange forskjellige Former. Almindeligst er han en ung,

skjægløs Mand med et næsten kvindeligt Ansigt, med

Visdomsøjet, hvormed han i ét Blik overskuer Tilværelsen, i

Panden og i de ældre Statuetter med lukkede Øjne. Stilling

og Udtryk ligner meget Shakya-Munis ,
men Kuan-yin-

billederne ere let gjenkjendelige ved den femtakkede

Boddhisatvakrone med Buddhafiguren eller Vasen foran,

og ved Smykket ying-lo paa Brystet
—

begge Boddhisat-

vaernes Attributer. Naar Figuren er siddende, er den

oftest ledsaget af to Disciple, en mandlig og en kvindelig,

medens Fabeldyret kai-tchi i Skikkelse af en Drage er af-

bildet paa Soklen, og to Grene med en Vase og en Pape-

gøje ere anbragte til begge Sider. Undertiden har Figuren et
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Større Antal Arme. Musée Guimet ejer saaledes tre særdeles

smukke og interessante Statuetter af Bronce og forgyldt

Træ fra 17— 18 Aarh., i hvilke Kuan-yin er fremstillet med

16— 18 Arme. Saadanne synes imidlertid at være sjældne.

Særdeles hyppige ere derimod Figurerne af Helgenen i

Inkarnationen som Kvinde, der forøvrigt er saa lidet forskjellig

fra de mandlige Fremstillinger, at de i Reglen kun kunne ad-

skilles ved Attributerne. Det er denne Form af Kuan-yin,

der er bleven sammenblandet med de taoistiske Guddomme

Si-wany-wu, Bjærget Kien-luns Gudinde og Tien-heu, en

ung Pige, der paa Grund af sin Dyd og Hellighed blev op-

taget i Himlen og fik Tilnavnet »Himlens Herskerinde«^).

Kultus'en af denne Guddom er saa almindelig blandt

Buddhister og Taoister i den samme Skikkelse, at en Figur

i Reglen ikke med Sikkerhed kan bestemmes som en Kuan-

yin eller en Tien-heM. Kun den almindelige Fremstilling

af den kvindelige Guddom med Barnet paa Armen, som

man finder i alle Museer, lader sig bestemme som den

buddhistiske Helgen; Barnet er nemlig Zenza/i, oprindelig en

Dæmon, men efter at være omvendt af Kuan-yin en af

Buddhismens allerivrigste Forsvarere, og ved Foden af

Figuren finder man de to Smaafigurer, som ere Kuan-yins

sædvanlige Ledsagere; den er altsaaen ren buddhistisk Gruppe
efter sin Ide, om den ogsaa undertiden er bleven tilbedt af

Taoisterne som »Himlens Herskerinde«. Tidligere har

man i denne Gruppe villet se en Efterligning af et Madonna-

billede. Ganske umulig er vel en saadan Opfattelse ikke;

men det er dog lidet sandsynligt, at de exclusive Kinesere

skulde have laant et af deres populæreste Idoler fra en

fremmed Religion, der har haft saa ringe og saa kort-

varig Indflydelse i Landet som Kristendommen. Da Gruppen
fuldt ud forklares af den buddhistiske Legende, synes det,

at Ligheden med Madonnabilledet beror paa en Tilfældighed.

1) Milloué 1. c. 139, 384.
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Shakija-Munis og især de lavere Guddomme Amitabhas og

K%ian~yins Kultus behersker ganske den kinesiske Buddhisme,

og afset fra Fremstillingen af dem forekommer overhovedet

ingen Figurer, der hører til denne Religions Gudeverden.

Derimod ere Billederne af de legendariske Skikkelser meget

hyppige og blandt dem især de saakaldte Lohans — Buddhas

500 første Disciple
— der spille samme Rolle, som de

taoistiske Senniner. Nogen særlig Ærbødighed vidner Frem-

stillingen af dem imidlertid ikke om; de fremtræde i Al-

mindelighed som glade og vel tilfredse Bonzer med et saare

materielt Udtryk. Til Lohans maa ogsaa Pu-tai henregnes.

Oprindelig en kinesisk Præst under Dynastiet Liang, berømt

for sin Hellighed og Visdom, er han bleven en Guddom,

Symbolet paa Lykken og Tilfredsheden i Livet, og er som

saadan maaske Kinas populæreste Figur. Saavel blandt

Buddhister som Taoister træffes utallige Fremstillinger af

den lille Mand med den uhyre Mave og det vel fornøjede

Ansigt, enten hvilende paa Sækken, der indeholder hans

Gaver til Menneskeheden, eller holdende denne sin uad-

skillelige Ledsager under Armen — et levende Udtryk for

den Side af Menneskelivet, han repræsenterer. En sand Mod-

sætning til ham er Buddhismens første Apostel i Kina,

Dharmaraja, af Kineserne kaldet Tarno, der fremstilles som

en lavstammet Mand i Præstedragt med hæslige, næsten

dæmonagtige Træk og et meget bistert Udtryk. Figurer af

ham ere sjældne i Museet; i de enkelte Fremstillinger,

som findes, er han barfodet, men holder i Haanden den ene

af sine Sko; den anden glemte han efter Sagnet i Graven,

da han efter Døden vendte tilbage til Indien^).

Japan. I Japan er Sammenblandingen mellem Landets

to Hovedreligioner, Shintoismen og Buddhismen, gaaet endnu

videre end i Kina, i Særdeleshed ved det Kompromis, som

Kobo-Dalshi
(i

det 9de Aarh.) bragte i Stand ved at vise,

1) Milloué 1. c. S. 264.
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at begge Religioner kun vare forskjellige Aabenbarelser af

samme Guddom. Derfor hædrer enhver de Guder, for

hvilke han har særlig Forkj ærlighed, uden at agte paa, om

de have deres Oprindelse i Japan eller i Indien, og mere

end én gudfrygtig henvender sig med sin Kultus skiftevis

til Kamierne og til de fremmede Guddomme i).

Man behøver blot at gaa Musée Guimets Samlinger

igjennem for at faa et levende Indtryk af, i hvilken Ud-

strækning Sammensmeltningen er sket, eller rettere, i hvilken

Udstrækning Buddhismen har optaget den oprindelige Religions

Guder og Heroer i sit Pantheon. Museets Fremstilling af

den japanske Buddhisme er for de fleste Sekters Ved-

kommende komplet.

Den egentlige Shintoisme kjender ingen Idoler. I det

øde Tempel staar det simple Alter med Sværdet, Spejlet

og det saakaldte gohei. Det første gjengiver den japanske

Nations Palladium, det hellige Sværd, som Solgudinden

gav sin Sønnesøn^), det andet er en Efterligning af det Spejl,

samme Gudinde medgav sine Descendenter, for at de deri

altid skulde se deres Moders Sjæl og finde Sandheden,

medens gohei ,
en Samling hvide Papirstrimler, foldede paa

en ejendommelig Maade og fæstede til en Træstok, op-

rindelig var en simpel Støvekost i Templet, der senere

anvendtes til at fjærne Atmosfærens Urenheder under

Bønnen og til sidst er bleven stillet paa Alteret som et

Symbol paa Guddommens Renhed.

Først efter at Buddhismen var indført i Japan, har en

shintoistisk Sekt fremstillet nogle af de underordnede

^) Bousquet: Le Japon de nos jours, II, 95.

^) Det ethn. Museum i Kjøbenhavn ejer to meget sjældne
Rroncesværd , det ene hidrørende fra et Tempel i Nara , det

andet fra et Tempel i Nærheden af Tosa. Der er næppe
nogen Tvivl om, at disse to Stykker ikke ere gjorte til

praktisk Brug, men ere gamle shintoistiske Tempelsværd.
Afb. i Aarb. f nord. Oldk. 1874, S. 314, Fig. 4 og S. 315,

Fig. 5.
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Kamier, de Guddomme, Heroer og guddommelige Kejsere,

hvis Kultus blandt Folket bragte det egentlige Grundlag

for Religionen, Tilbedelsen af Solen og Naturkræfterne, i

Forglemmelse. Men denne Sekt er officielt forbudt og kun

saare faa af de Figurer, den har skabt, dyrkes nu af Shin-

toisterne. Blandt disse er Inari, Rigdommens Gud, den

almindeligst forekommende.

Derimod have alle den gamle Folketros Guder fundet

Plads i Buddhismen og danne sammen med de indiske

Guddomme en Religion, der i sin fetischistiske Form er

vidt forskjellig fra de spiritualistiske Ideer, som Buddha

prædikede. Hver Sekt har udvalgt et Antal af Kamier til

sin Himmel; hver Provins, hver By, hver Egn søger sig

en Skytsgud, der ofte ikke er andet end en dødelig, der

har været lykkelig nok til at naa Nirvana. For den frem-

mede er det umuligt at trænge ind i den japanske Bud-

dhisme, saaledes som den fremtræder i Folkets Kultus.

Kun den indfødte lærde
,

der har dyrket buddhistisk

Theologi og er fortrolig med de Forskjelligheder, som gjøre

sig gjældende imellem Sekterne, er i Stand til at bestemme

de mangfoldige Gudeskikkelser og give dem den Plads, der

tilkommer dem indenfor den enkelte Sekt.

Enhver af de 6 Sekter, i hvilke den japanesiske

Buddhisme deler sig, fremtræder i Museet med sin Ejen-

dommelighed, oplyst ved Idoler og Kultusgjenstande, blandt

hvilke det saakaldte Mandara, en Fremstilling af Sektens

Pantheon, lærer os de Guddomme at kjende, som ere

Gjenstand for dens Tilbedelse. Et af de mest karakteri-

stiske blandt de mange Mandaraer er det, som er opstillet

i Midten af Museets japanske Sal, en Gruppe af store Figurer,

der er en nøjagtig Kopi i Originalens Størrelse af den Samling

af nitten af de virksomste Buddhaer, som Kobo-Daishi op-

stillede i et Tempel i Kioto^). Det giver et lærerigt Bil-

J) Milloué 1. c. 203.
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lede af Sekten Sin - gons Opfattelse af de guddommelige
Kræfters Virksomhed i Verden og den Maade, hvorpaa

Buddha søger at frelse Menneskene. Mandaraen er delt i

3 Grupper. I den midterste troner i ophøjet Ro den

øverste Buddha, Ddi-niti-niurcii, der inspirerer alt, og hvis

hævede Pegefinger er et Symbol paa den Fornuft, der

gjennemtrænger og behersker de 5 Elementer, symboliserede

ved de 5 Fingre paa den venstre Haand. Han er den

buddhistiske Fuldendelse. Om ham gruppere sig 4 større

og 4 mindre Figurer, der ere de principale og secondære

Emanationer af hans Væsen. De første fremstille hans

Dyder, personificerede i evig kontemplative Væsener, der

inspirere de menneskelige Buddhaer og svare til de indiske

Dhyani-Buddhaer; de andre, mindre Figurer ere Væsener af

lavere Rang, der have levet paa Jorden, og hvis Hverv det

er at understøtte den principale Guddom i Himlen. Som
alle buddhistiske Fremstillinger af Guddommen have ogsaa

Figurerne i denne Gruppe et næsten livløst Udtryk og

sidde hensunkne i Grublerier; kun Hænderne, der i Sym-
boliken spiller en saa stor Rolle, udtrykke Guddommens

Virksomhed i det enkelte Tilfælde.

Gruppen til højre bestaar af 5 mindre Figurer, af hvilke

enhver tænkes inspireret af en af Guddommene i Midten.

Den fremstiller de saakaldte Bousats, Væsener, som selv

ere blevne Buddhaer, men som have valgt at nedstige til

Jorden for at frelse Menneskene fremfor at nyde Nirvanas

evige Hvile. De ere ikke direkte Emanationer af Dai-niti-

niurai og Dhyani- Buddhaerne, men kun inspirerede af dem.

De svare altsaa til de indiske Boddhisatvaer og søge lige-

som disse at omvende Menneskene ved Mildhed og Over-

talelse. Udtrykket svarer til denne deres Virksomhed;

over Ansigtet er den sædvanlige ophøjede Ro udbredt, men

de udtryksfulde Hænder betegne Fred og Kjærlighed.

Svarende til den højre Gruppe med Hensyn til Figu-

rernes Antal og Størrelse er den venstre, der fremstiller
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Transformationen af Midterguddommene som Tembou, Væse-

ner, der søge at hidføre Menneskenes Frelse ved Magt og

Frygt. Dai-niii fremtræder her saa afskrækkende som vel

muligt, nemlig i Skikkelse af en Dæmon med fortrukket

Ansigt, med Sværd til at nedslaa Lidenskaberne og et Reb

til at binde de onde Aander. Samme Skikkelse som han

have de øvrige Dhyani-Buddhaer i denne Transformation for

ved deres Fremtræden alene at afskrække Menneskene fra

at følge den urette Vej; ogsaa de ere bevæbnede for med

Magt at bekæmpe de onde Tilbøjeligheder.

I Hjørnerne, som en Vagt om denne Samling af Gud-

domme, staa de 4 Himmelvogtere, blandt hvilke Bishamon,

der residerer i Øst, og Dai-kokou, Vestens Gud, ere de mest

bekjendte.

Det Mandara, som her er beskrevet, er kun valgt som

et enkelt Exempel, men ikke fordi det giver nogen almindelig

Regel. Andre Sekter have valgt andre Former af de højeste

Buddhaer til Gjenstand for deres Dyrkelse, en enkelt sætter

endog Loven, symboliseret ved en Trætavle, over selve Buddha.

Hvor forskjellige Sekterne end ere, er der dog visse Gud-

domme, som forekomme hos næsten alle. Blandt disse ere, lige-

som i Kina, de hyppigste Amida og Kuannon; den første frem-

stilles staaende paa en Lotus med Glorie om Hovedet som

den, der leder Sjælene; den anden med Boddhisatvakronen

paa Hovedet sidder i Lotusblomsten, hensunken i Betragt-

ninger. En stor Mængde af Guddommene er oprindelig

brahmansk; de ere blevne optagne af Buddhismen, men

naturligvis underordnede denne Religions højeste Væsener.

Brahma selv, en Skikkelse med 4 Hoveder og 4 Arme, af

hvilke den ene holder en Lanse, de øvrige 3 Slanger,

er bleven Verdens Bevarer og Hersker i et af Buddhis-

mens Paradiser. Hans Hustru, Sarasvati, dyrkes under

Navn af Ben - ten som Kjærlighedens, Skjønhedens og

Musikens Gudinde ligesom i Indien. Garuda, der ogsaa i

Japan fremstilles med Fuglehoved, tilbedes som Fuglenes

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 19
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Konge, der uddeler Evne til at gj øre Mirakler. En stor Rolle

spiller ogsaa den indiske Gud Yemma, Underverdenens

Behersker, der afbildes som et Væsen med dæmoniske

Træk, iført kinesisk Kongedragt, med Scepter i Haanden og

siddende ved et Bord med den Bog aaben foran sig, i

hvilken ethvert Menneskes Levnetsløb er optegnet. Saa

snart dette er til Ende, føres Sjælen til Underverdenen, og

i det Spejl, som er anbragt foran Dommeren, ser den sine

Handlinger drage forbi. Udfaldet af den Vejning, som

foretages paa den skjæbnesvangre Vægt, er bestemmende

for den Dom, Yemma afsiger, om Sjælen skal gjenfødes

som Menneske, Aand, Gud, Boddhisatva, hvis den har

været dydig, eller i hvilken Afdeling af Underverdenen den

skal have Plads, hvis den er skyldig. Hvorledes der ser

ud i dette Helvede, lærer man af en fortræffelig Kake-

mono i Museet, der opruller en Række højst afskrækkende

Billeder af Syndernes Straffe i de forskjellige Afdelinger af

Underverdenen, og som i naiv Fremstilling er et værdigt

Sidestykke til Gotikens Dommedagsbilleder.

Medens de nævnte Guddomme og flere andre ere op-

tagne fra Brahmanismen, er der i det buddhistiske Pantheon

adskillige guddommelige Figurer, som oprindelig høre hjemme
i Japan, men som udelukkende ere knyttede til Buddhismen.

Den populæreste af disse er Jiso, en Boddhisatva, der

har forladt Himlen og er nedsteget til Jorden, inkarneret i

en Præsts Skikkelse, for at helbrede de syge og frelse

Sjælene. Særlig har han det Hverv at befri de sniaa

Børn ud fra Helvede, hvorhen de ere komne for de Synder,

de have begaaet i en tidligere Existens; han gjenfindes

derfor i alle Fremstillinger af det buddhistiske Helvede.

Musée Guimet besidder adskillige fortrinlige Statuetter af

ham, fremstillende ham som en ældre Mand med et ven-

ligt, men ubevægeligt Ansigt, holdende Tiggerstaven i den

ene Haand og Skaalen af den kostbare Sten i den anden.

Almindelig dyrkes ogsaa en gammel Mand med et højst
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fornøjet Udtryk og et spidst Skjæg (Yen-no-guio-dja),

en Asket, der elskede Bjærgene, og som Folketroen

har gjort til de rejsendes Beskytter; han fremstilles al-

tid med Ringstaven, en Vandringsstav og et Par uhyre

Sandaler.

Af blandet Oprindelse ere de syv saakaldte Lykke-

guder, der blandt alle japanesiske Guddomme nyde den

største Popularitet. De danne et Slags Sidestykke til de

otte udødelige i Kina, men tages langt mindre alvorlig end

disse. Hver for sig ere de oprindelig højst ærværdige

Guddomme, hvis Vugge har staaet i Indien og Kina; men

samlede til en sluttet Skare ved en Kunstners Indfald ere

de oftere Gjenstand for Japanesernes Kaadhed end for

deres Ærbødighed. Og dog findes der en saa ophøjet Gud-

dom iblandt dem som den gamle Fuku-roku-dju , hvis

Navn alene udtrykker Lykke paa alle Maader: Anseelse,

Rigdom og et langt Liv, og hvis umaadelige Pande rummer

den højeste Visdom. I Tegninger, paa Lakarbejder, i Fi-

gurer af Porcellæn, Træ og Elfenben fremstilles han med

sin Stok og Bog, eller ledsaget af Tranen i de mest gro-

teske Stillinger og Former. Som det gaar ham, gaar det

hans Kammerater. Musée Guimet ejer en kostelig Samling

Figurer af disse Guddomme, i hvilke Kunstnerne ret have

givet deres Lune Tøjlen. Især er det Tilfredshedens Gud,

den altid glade Hotei med sin tykke Mave og sin Sæk, og

Dai-koku, Rigdommens Gud, med sine Rissække og sin

Bjærghammer, med hvilken han drager Rigdommene frem

af Jordens Skjød, der ere Folkets Yndlingsfigurer og stadig

Skive for dets Kaadhed. Men heller ikke de andre skaanes.

Yebis, Handelens og Fiskeriets Gud, den eneste shintoistiske

Guddom i den hele Forsamling, Himmelkongen Bishamon, den

citerspillende Ben-ten og den gamle ærværdige Dju-ro-djin

med sin Hjort ses ofte i Situationer, som ere lidet for-

enelige med deres guddommelige Væsen. Til disse Gud-

domme slutte sig Rækker af legendariske Personer og af

19*
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Rakam, Buddhas Disciple, fremstillede i Grupper og malede

Fremstillinger, blandt hvilke 5 Malerier fra et Tempel ved

Tokio hører til Museets største Skatte.

Begrænsningen af disse Blade forbyder en nærmere

Redegjørelse for det interessante Stof, hvor fristende det

end er at dvæle ved dette enestaaende Museum. Man for-

lader det med Beundring for den Alvor og Energi, hvormed

der her er arbejdet for at bringe Lys paa dunkle og van-

skelige Omraader, og med dyb Respekt for den Mand,
hvis Kjærlighed til Videnskaben har skabt et Institut, der,

storartet som det er anlagt, har bragt et stort nyt Stof

frem til Studium af Religionerne. Det var en lykkelig

Tanke af Emile Guimet ikke mindre end et nyt, stort Bevis

paa hans Interesse for den Sag, han har ført frem, at

skjænke sit Museum til Byen Paris. Først der vil det

kunne gjøre sin fulde Nytte og i Forbindelse med den

orientalske Skole, / der knyttes dertil, sprede Kundskaben

og Interessen for Religionsstudier ud i vide Kredse.

Vi have hermed fuldendt vor Oversigt. Skjønt kun

det væsentligste har kunnet fremdrages, og meget, som for-

tjente en nærmere Redegjørelse, kun kort er bleven omtalt,

vil det dog sikkert være fremgaaet af det foregaaende, at

det Resultat, der er naaet ved de senere Aars energiske

Samlen, er meget betydeligt og langt overgaar de Forvent-

ninger, man var berettiget til at stille, da den store plan-

mæssige Indsamling begyndte. Fra adskillige ethnografiske

Omraader foreligger der Samlinger, der opfylde alle Fordringer

til Fuldstændighed og korrekt Bestemmelse, og fra endnu flere

er der et Materiale, der selv om det ikke er fuldt udtøm-

mende, dog lader Grundlinjerne i de forskjellige Folkegruppers

Kultur fremtræde med stor Tydelighed. Endnu staar meget

tilbage at udfylde. Paa nogle Punkter vil man aldrig naa

videre, end man allerede er kommen. Men rundt om i de

fremmede Verdensdele træde Europæerne bestandig i For-
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bindelse med nye Folk, og med den levende Sans for

ethnologiske Iagttagelser, som i vor Tid er vakt, vil enhver

ny Undersøgelsesrejse bringe Museerne nærmere til deres

Maal ved at tilføre dem et omhyggelig indsamlet Studie-

materiale.

Hidtil har Kræfterne for en væsentlig Del været op-

tagne af Indsamlingen og den foreløbige Klassifikation,

saaledes at Samlingernes Ordning mange Steder kun har

fundet Sted indenfor de store Rammer.

Vi skulle til Slutning kaste et Blik paa de Principer,

som have været de ledende i denne Henseende.

To forskjellige Systemer for Ordningen af et ethno-

grafisk Museum ere fremkomne, det ene, som man kunde

kalde det sociologiske, det andet det ethnografiske. Den

betydeligste Talsmand for det første var Jomard. Hans

Tanke var at skabe et Museum, der skulde fremstille de

mere primitive Stadier i Menneskehedens Udvikling paa alle

Omraader af det sociale Liv. Ethvert af disse vilde han belyse

særskilt ved Grupper af sammenhørende Gjenstande. Ma-

terialet skulde derfor ordnes, ikke efter dets ethnologiske

Oprindelse, men efter Gjenstandenes Art, saaledes at alt,

hvad der var af samme Beskaffenhed og havde samme

Bestemmelse, forenedes til Hovedgrupper; Underafdelingerne

skulde saa ordnes geografisk og anskueliggjøre de ethniske

Forskjelligheder. »En étudiant et en suivant une telle

collection, depuis son commencement jusqu'å sa tin, Ton

aurait sous les yeux un tableau successif et progressif de

l'industrie de l'homme depuis ses besoins les plus impé-
rieux jusqu'aux développements du luxe«^). Jomards

nærmere Udvikling af denne Grundtanke er meget til-

talende. Følgende den naturlige Udvikling vil han begynde
med de Grupper af Gjenstande, som tjene til Tilfreds-

stillelsen af Menneskets første Fornødenheder — Redskaber

^) Lettre a M. Ph. Fr. de Siebold, S. 10.
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til Fiskeri, Jagt, Agerdyrkning etc. —
og fortsætte med

Klædedragt, Bolig, det daglige Liv i Huset, Krig, Kunst og

Videnskab, for at ende med de Grupper, der belyse Sæder,

Skikke og Religion. Men Planen i sin Helhed er ikke

desto mindre ganske forfejlet, først og fremmest, fordi det,

der i et ethnografisk Museum burde være Hovedafdelinger,

er gjort til Underafdelinger og omvendt. Det ethnologiske

Totalbillede opløses i en Mængde Enkeltheder; Gjen-
standene rives, ved at ordnes efter Art og Bestemmelse,

ud af deres naturlige Sammenhæng og komme til at mangle
den Baggrund, paa hvilken de alene faa deres rette Be-

tydning. Paa ethvert Kulturtrin bestaar der en indre For-

bindelse mellem de forskjellige Livsytringer hos et Folk,

ganske vist ikke den »Harmoni«, i Kraft af hvilken man

har draget Slutninger fra Udviklingen paa ét Omraade til

en lignende paa andre, men dog en Sammenhæng, betinget

af mange forskjellige Forhold, Klima og Naturforhold,

aandelig Udvikling, Forbindelser med Omverdenen etc, og

denne Sammenhæng er det nødvendigt at bevare til For-

staaelsen af et vist Udviklingstrin. De enkelte Arter af

Gjenstande kunne vel, løsrevne fra det ethnografiske hele,

faa Betydning for Studiet af Industriens og Teknikens Hi-

storie, men et ethnografisk Museum kan ikke ordnes paa
denne Maade, idet der adskilles, hvad der ethnografisk

hører sammen, og Ting af højst uensartet Oprindelse

blive forenede.

D^t andet Princip for Ordningen af et Museum er det

rent ethnografiske, hvis Betydning allerede blev hævdet af

Siebold i hans Svar til Jomard^). Det System, hvorefter

alle Gjenstande fra samme Folkestamme forenes, og de

enkelte Stammer føjes sammen til ethnologiske Grupper
efter deres Slægtskab, er i og for sig saa simpelt og na-

turligt, at det ikke er forunderligt, at det er bleven almin-

) Sur Tutilité des musées ethnographiques, S. 16.
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delig optaget. Man er i vor Tid ophørt med at opstille

de mere eller mindre værdiløse Systemer om hele Menneske-

hedens Slægtskab, som tidligere spillede saa stor en Rolle

i Ethnografien. Ad stræng induktiv Vej søger man at føre

den videnskabelige Bygning op fra Grunden ved omhyggelige

Undersøgelser af de enkelte Stammer og Folkegrupper, og

først derefter skrider man til Problemerne om deres ind-

byrdes Slægtskab. Paa samme Maade stiller man sig over-

for de kulturhistoriske Spørgsmaal. Det har ikke manglet

paa Theorier om Menneskeslægtens Udvikling i materiel og

intellektuel Henseende, om Fremskridt og Tilbagegang hos

de primitive Folk; men ogsaa her kan man kun naa frem

ad induktiv Vej, og der kræves en Uendelighed af Detail-

undersøgelser, før den Totalopfattelse vindes, som Ethno-

logien tilstræber at naa. Under disse Forhold bliver den

ethnografiske Ordning den eneste brugbare i et Museum;
den giver ingen Løsning af de store Spørgsmaal, giver

ingen Resultater af tvivlsomt Værd, men yder det samme,

som fordres af enhver deskriptiv Behandling af Ethnografien,

et Materiale, der er ordnet saaledes, at det bliver saa

let tilgængeligt for Undersøgelser som muligt. Kun saa-

ledes bliver Museet i Stand til at belyse de forskjellige

Kulturtilstande, som de forekomme hos de enkelte Folk, og

idet Hovedstammerne holdes sammen, gives der et Billede

af den forskjelligartede Udvikling indenfor denne eller hin

Folkegruppe. Alle Museer af Betydning have lagt det

ethnografiske Princip til Grund for Ordningen, men ikke

alle have værert lige heldige i Gjennemførelsen af det. Der

findes endnu Samlinger, i hvilke Tilfældigheden ^]ør sig

stærkt gjældende, og de vise tilstrækkelig klart, hvor nød-

vendig Konsekvens i denne Henseende er, hvis Museet ikke

skal blive til et blot og bart Magasin.

Gjennemførelsen af en Ordning indenfor de ethnogra-

fiske Rammer er imidlertid ikke tilstrækkelig for et stort

Museum. For at bevare Overskueligheden maa der dannes
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en Række Underafdelinger, der give den fornødne Gruppe-

ring af Stoffet i Enkelthederne. Fordringerne ere her de

samme, som maa stilles til alle vel ordnede kulturhistoriske

Samlinger, nemlig at det sammenhørende ikke adsplittes.

Indenfor Folkegrupperne maa Gjenstandene af samme Art

og Bestemmelse forenes til Grupper, der enkeltvis belyse

en Side af Menneskets Liv og Virksomhed og tilsammen

give en overskuelig og vel artikuleret Fremstilling af Til-

standene hos et Folk. For en Gruppering af denne Art

findes der ikke noget bedre Grundlag end Jomards Plan.

Hans Hovedgrupper ere fortræffelige Underafdelinger i et

ethnografisk ordnet Museum, naturlig begrænsede og syste-

matisk sammenføjede som de ere. De give en Inddeling

af Materialet, hvorved dette former sig til et rigt nuanceret

Billede af de forskjellige Folk, fremstillende alle Livsomraader

fra den mest elementære Virksomhed, Sikringen af Existens-

betingelserne, til Samfundslivets højere Funktioner.

En saadan Ordning er imidlertid endnu langtfra gjen-

nemført i alle Museer. India Museum, Museet i Leyden

og Musée de Trocadero ere foruden Kjøbenhavns Museum

de eneste, som have gjennemført en detailleret Klassifika-

tion af deres Samlinger. Selv i Museer, der ere færdig op-

stillede, som British Museum og Museerne i Rom og Miinchen,

synes man endnu ikke at have Blikket aabent for Betyd-

ningen af en saadan, og i de. tydske Museer, som endnu

ere under Omordning, er man ikke naaet saa vidt. Der

foreligger her en betydelig Opgave, som først tilfredsstillende

vil kunne løses, naar Gjennemarbej delsen af det kolossale,

stadig voxende Materiale er bragt til Ende. Først da

ville Museerne ogsaa ved deres Ordning og Opstilling ind-

tage den Plads, der tilkommer dem efter deres Indhold.

Marts 1887.



STUDIER OVER VINLANDSREISERNE
, VINLANDS

GEOGRAFI OG ETHNOGRAFI.

Af Dr. GUSTAV STORM.

I. Undersøgelsens Standpunkt.

Alle tidligere Undersøgelser om Vinlands geografiske

Beliggenhed er gaaet ud fra det Sted i Flatøbogens Græn-

lendingat)åttr, som beretter om Dagens Varighed ved Vinter-

solhverv i Vinland i disse Udtryk : dér (i Vinland) var mindre

Forskjel paa Dagenes Varighed end paa Grønland eller Is-

land, Solen havde der Eykt-Stilling og Dagmaals-Stilling

ved Vintersolhverv (weiri var par jafndægri enn a Grænlandi

eda Islandij sol hafdi par eyktarstad ok dagmalastad a skam-

degi)^). Vanskeligheden ved at forklare disse Ord laa i,

at eykt paa Island og i Norge betyder dels et Tidspunkt

om Eftermiddagen, som tilmed varierer efter den geografiske

Bredde, dels en Del af Dagen (^A). Paa Island faldt Tids-

punktet eykt temmelig tidlig sammen med ndn (Kl. 3), saa at

eyktheilagr og nonheilagr dagr var det samme ^). Arngrimr
Jonsson kunde derfor fortolke Stedet i Flatøbogen med, at

Solen ved Vintersolhverv holder sig omtrent 6 Timer over

Horizonten ^), altsaa fra Kl. 9 om Morgenen til Kl. 3 om Efter-

) Flateyjarbdk, Kildeskriftfondets Udgave (Christiania 1860)

I 339.

') Grågås, Finsens Udgave, III 602.

^)
» Sol in ipso solstitio hyberno horas circiter 6 plus minus supra
horizontem commorat«. »Gronlandia« , citeret efter Nr. 2876

qv. i gi. kgl. Samling.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 20
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middagen. Denne Forklaring godkjender Torfæus i sin »Vin-

landiai) (1706); dog knytter han dertil den Bemærkning, at

isaafald maa Observationen være unøiagtig, da den viser

hen til en geografisk Bredde af 58^ 26^). I Tillæget til

»Vinlandia« har imidlertid Torfæus selv fremsat en ny For-

klaring. Han havde i Graagaasens gamle Kristenret fundet

en autentisk Forklaring over, hvad ei/kt var, nemlig: *^pa er

eykt er ut-sudrs-ætt er deilld i pridiunga og hefir soiinn

geingna tvo luti enn einn ogeingirn^, hvilket han oversætter:

»Eykt vocatur, cum plaga coeli inter meridiem et occidentem

in trientes distribuitur solque duas partes confecit, tertia

vero restat«. Han forudsætter altsaa, at vtsudrsæit er Tiden

fra, naar Solen staar i Syd (Kl. 12), og indtil den staar i

Vest (Kl. 6), og naar ^/s af dette Tidsrum tages, blir Eykt

Kl. 4 om Eftermiddagen, altsaa Dagwål Kl. 8 om Morgenen,

og Dagens Længde ved Vintersolhverv 8 Timer, hvilket giver

en Bredde af 49^ N. B. og kunde passe til Newfoundland

eller den tilsvarende Kyst af Canada 2). Denne nye For-

tolkning blev ved den Anseelse, som Torfæus's Skrifter fik

i den lærde Verden, den mest udbredte i forrige Aarhund-

rede; vi finde den saaledes optaget af Joh. Reinh. Forster

(1784)^), og den blev ogsaa opretholdt i Begyndelsen af

dette Aarhundrede hos Malte Brun (1812)^). Imidlertid led

den af en dobbelt Feil: dels passede ikke Navnet Vin land

stort bedre her, da Vinen selv i Canada kun naar til 47 '^

og slet ikke gror i Newfoundland, dels er Oversættelsen

utsudrsætt med »plaga coeli inter meridiem et occidentem««

absolut urigtig. Utsndrsætt er nemlig ikke »Tiden mellem

Solens Stilling i Syd og Vest«
,
men den Ottendedel af

Dagen, da Solen staar i Sydvest o: Tiden fra Kl. IV2 til

') Efter Hr. Geelmuydens Beregning for mig rettere 59^ 6'.

^) Se Addenda ad Vinlandiam S. 1— 8.

^) J. R. Forster, Geschichte der Entdeckungen und Schiffahrten

ini Norden S. 112.

^) Précis de la Géographie universelle I, 394.
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4V2, Og tages ^k heraf, bliver Eykt = Kl. 3V2 Eftm. Her-

med var man jo ikke hjulpen, thi derved flyttes atter Vin-

land op til 53^ (altsaa Labrador). Men ved en sindrig

Benyttelse af et Sted i Snorra-Edda lykkedes det Vicelag-

mand Påll Vidalin at linde en ny Forklaring, som bedre

kunde tilfredsstille Klimatets Fordringer og blev kjendt i den

lærde Verden gjennem Biskop Finn Jonsson*). Han tog sit

Udgangspunkt fra Snorres Ord om Aarstiderne : »Høsten varer

fra (Høst-)Jævndøgn ,
indtil Solen gaar ned i nEyktnrstaåu,

saa Vinter til (Vaar-)Jævndøgn, saa Vaar til Faredagene,

saa Sommer til (Høst-)Jævndøgn« ^). Man forudsatte her,

at Vinterens Begyndelse faldt sammen med den kalendariske

Vinters Begyndelse efter den islandske Kalender (Ugen
Ilte— 17de Oktober), og da man nu fandt, at Solen ved

Snorres Gaard Reykholt gik ned 17de Oktober Kl. 4^/2,

sluttede man, at Eyktarstadr var Kl. 4^/2; Eykt selv blev da

Tiden 3^/2—41/2 og Stedet i Grågås (S. 294^) kunde over-

sættes: »Da ansees Eykt begyndt, naar Solen har passeret

^/s af Sydvest og har Vs tilbage«. Naar Eyktarstadr var

Kl. 4V2 og i Overensstemmelse dermed Dagmålastadr Kl. 7V2,

fik man den korteste Dag i Vinland til 9 Timer, hvilket

Prof. Thomas Bugge i Kjøbenhavn beregnede til Bredden

41^ 22'^). Her havde man endelig opnaaet en Bredde, der

passede til Navnet Vin land, og Theorien vandt hurtig Ud-

bredelse, især i den Form, som Rafn og Finn Magnusson

gav den i »Antiquitates Americanæ« (1835), i »Annaler for

nordisk Oldkyndighed (I (1840
—

41) og i »Grønlands historiske

Mindesmærker« (1845). Siden den Tid har det gjældt for

en fastslaaet historisk Sandhed, at det Sted, hvor Leiv

Erikssøn landede og foretog den mærkelige Tidsobservation,

var Kysten af Rhode Island ved 41^24' 10". Jeg skal her

^) Finni Johannæi Historia ecclesiastica Islandiæ 1 153— 56.

2) Sn.-Edda I 510.

^) Se Gerh. Schønings Norges Riiges Historie IH 419.

20*
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ikke opholde mig ved, at de to Støtter, som Rafn havde

faaet for denne Beregning i to paastaaede Levninger fra

Nordboernes Ophold i Ny-England, senere er rokkede: den

paastaaede Indskrift i latinske Skrifttegn fra Dighton Rock

ved Taunton River har vist sig at være en af de blandt

Indianerne saa hyppige Billed-indskrifter
i), og Stenbygningen

i Newport (det saakaldte »Baptisterium«) er bleven til en

i 17de Aarhundrede (c. 1670) af Gouvernør Arnold bygget

Vindmølle ^).
Værre er det, hvad Astronomen H. Geelmuyden

har gjort mig opmærksom paa, at Bugges astronomiske Be-

regning ikke har taget Hensyn til Forandringen i Ekliptik-

skraaheden siden Ilte Aarhundrede og til Refraktionen; hvis

dette gjøres, giver 9 Timers korteste Dag Bredden 42^ 21'

(ved Boston). Derved flyttes vistnok Situationen kun lidet,

men de geografiske Forhold her vil det blive vanskeligt eller

rettere umuligt at forlige med Sagaernes Stedsbeskrivelse.

Men værst for Theorien er det, at Lexikograferne alle som

én nu nægter at godkjende Forklaringen af eijktarstadr som

Kl. 4V2 og eykt som Tiden 3^/2—4^'2. Dr. Vigfusson og

Dr. Finsen er enige om, at Eykt er et Tidspunkt (ikke

Tidsrum) om Eftermiddagen, som altsaa falder sammen med

Etjktarstadr , og begge anfører talrige Steder for Identiteten

med Non eller ialfald en Tid, som neppe er senere end

Kl. 3^/^, hvorved Vinlands Bredde maatte blive 53®. Det

siger sig selv, at isaafald er Stedet ubrugeligt, og at en

anden Forklaring maa søges.

Alle de islandske Fortolkere er gaaet ud fra, at Klokke-

slettet kan bestemmes, og kun Arngrimr Jonsson har ud-

trykkelig bemærket, at Beregningen kanske ikke er saa

^) Schoolcraft, Historical and Statistical information respecting
the history condition and prospect of the Indian tribes of the

United States. Vol. 1 108—17. Jfr. E. Løffler, »The Vineland-

excursions of the ancient Scandinavians« i Forhandlinger i

Americanist-Congressen i Kjøbenharn p. 70.

^) Palfrey, Histoiy of New-England I 55.



STUDIER OVER VINLANDSREISERNE. 297

nøiagtig, da Leiv Erikssøn naturligvis ikke havde Tids-

maalere. Selvfølgelig er dette rigtigt, og Hr. Geelmuyden

har rigtig hævdet, at Stedet i Grågås (S. 294^) kan kun

forstaaes, naar man indseer, at her ikke er Tale om Klokke-

slet, men om visse horizontale Retninger, hvori Solen sees.

Han oversætter: »Da er Eykt, naar Sydvest er delt i Tredje-

dele og Solen er naaet gjennem 2 Tredjedele og har én

tilbage« og tilføjer: »Da Utsu5rsætt er den Octant af Hori-

zonten, som har Sydvest i Midten, altsaa mellem 22.5^ og 67.5^

Azimut, saa bliver Eyktarsta5r i Retningen 22.5^ + ^/s . 45^

-=52.5<^ fra Syd til Vest«.

.V.

^^

Jforbr

180

o
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finder man 49® 55'. Her eller sydligere maa altsaa

Iagttagelsen være gjort o
^).

Dette svarer ganske til mine Erfaringer fra Norge; thi

ogsaa lier er Eykt (Øykt) et Tidspunkt om Eftermiddagen,

men dette varierer i de forskjellige Landsdele. Min forrige

CoUega Prof. Sexe, selv født i Hardanger, har forklaret

mig, at Bestemmelsen af Tiden i hans Fødeegn i hans Ung-
dom altid skete efter Solens Stilling

— ikke efter Ur, som

dengang var lidet kjendt
—

og Øykt eller Eyktardag
var det Tidspunkt om Eftermiddagen, »naar, som man sagde.

Solen staar i Øykt ar stad« (han brugte dette Udtryk,

uden at kjende til dets Forekomst i de gamle Skrifter), og

»Øyktarstad« vidste man altid at finde paa Retningen. Denne

Forklaring er nu ogsaa godkjendt i nyeste Udgave af Dr.

Fritzners Ordbog over det gi. norske Sprog (I 358).

Det tør efter dette ansees for givet, at Vinland ligger

ikke nordligere end 49*^ 55'; nogen Sydgrænse for Ob-

servationen kan ikke gives, thi den næste Angivelse af

Solens Stilling i Horizonten er »mibmundastaSr utsu5rs ok

vestrs« (VSV = 67.5®), og saa langt mod Vest naar ingen-

steds Solen ved Vintersolhverv. Hvor langt mod Syd
Vinland ligger, kan af dette Sted ikke sees. Hvad der

bliver det sikkre er, at denne Situation virkelig kunde ob-

serveres i Vinland, og at saaledes visselig Nordboerne fra

Grønland maa være langs Amerikas Østkyst naaet indtil

49® 55' og maa ske sydligere.

Forsøget paa ad astronomisk Vei at stadfæste Vinland

i Rhode Island savner derfor ethvert Holdepunkt, og Landets

geografiske Beliggenhed maa søges ad andre Veie. Det

første maa da være at undersøge selve Kildernes Beskaffen-

hed, hvilket skal ske i de følgende Kapitler.

) Arkiv f. nordisk Filologi III 128.
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II. iVdam af Bremen.

Det ældste Vidnesbyrd om Vinlands Opdagelse giver Mag.
Adam af Bremen, som under sit Ophold ved det danske Hof

c. 1070 samlede Efterretninger bl. a. om de nordiske Landes

Geograii og publicerede dem i sin »Descriptio insularum

aquilonis«. Denne Beretnings Betydning skal senere om-

tales; her skal først fremhæves, at dens Ejendommeligheder
have tjent mod sin Hensigt, idet de, saalænge de islandske

Traditioner v:u' ukjendte, maatte vække Tvivl om dens

Paalidelighed. Efterat Adam nemlig har skildret Øerne i

Havet om Norge — Orknøerne og Island — dels efter

klassiske, dels efter nordiske Beretninger, gaar han over til

at opregne de Øer, som i nyere Tid er bleven kjendt og

som ligger »dybere i Oceanet«, og det er først Grønland

»oppe imod Sveriges eller de Riphæiske Fjelde« 5 eller 7

Dagsreiser fra Norge, dernæst det noget nærmere Halag-
land, hvor Solen er oppe i 14 Dage om Sommeren, samt

endelig Vi ni and (»kaldet saa, fordi der voxer Vin af sig

selv og Korn uden at være saaet«); »efter denne findes

intet beboeligt i dette Ocean, men alt er dækket af Is og

Mørke, hvilket nylig Nordmændenes Kong Harald prøvede,

da han undersøgte det nordlige Oceans Udstrækning og lige

ved Verdens Ende med Nød og neppe undslap at falde i

Afgrundens Dyb«. Det er saaledes de yderste Lande mod

Nord, som Adam her opregner, omgivne af Is og Mørke,

og da kan det jo lyde forbausende nok, at der under saa-

danne Omgivelser findes et Land, som frembringer »af sig

selv« Vin og »usaaet« Korn. Adam har ogsaa selv fundet

Fortællingen underfuld, derfor styrker han den ved at til-

føie, at ikke blot Kong Sven, men ogsaa andre Danske

erklærede den for fuldt paalidelig^). Det har imidlertid ikke

^) Præterea unara adhuc insulam recitavit [se. rex Danorum] a

multis in eo repertara occeano , quæ dicitur Winland , eo
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forhindret de senere Forfattere, der benyttede Adam, fra at

blive mistænksomme, og saalænge Adams Beretning stod

alene, har man i Regelen vægret sig for at tro den. Endog
den norske Forfatter, der skrev »Historia Norvegiæ- og som

foruden Adam vel ogsaa har kjendt de hjemlige Sagn om

Vinland, maa have anseet Beretningen for fabelagtig og

derfor forbigaaet den; han kjendte altfor godt Grønland som

et nordligt, isfyldt Polarland til at ville tro paa, at i Nær-

heden fandtes et »Vin land«. Kun et enkelt Udtryk viser,

at han tænker sig Grønland fortsat mod Syd til mere tem-

pererede Egne; naar for ham nemlig Grønland er »terminus

ad occasum Europæ fere contingens ilfricanas insulas ubi

inundant oceani refluenta« ^),
er jo Tankegangen den samme

som i den islandske Chorografi, hvorefter nogle mene, at

Vinland hænger sammen med Africa (Vinlands ens g65a, er

sumir menn ætla at gangi af Afrika)^). Det er sikkert med

Vilje, at Historia Norvegiæ's Forfatter ikke udtaler sig

tydeligere. Den samme Sky og Usikkerhed lindes hos Adams

Bearbeider fra Reformationstiden', Hamburgeren Albert

Krantz (f 1517). I Skildringen af Landene udenom Norge

gjengiver han baade de foregaaende Capitler om »Grønland«

og »Halagland« og den efterfølgende Fortælling om Harald

Haardraades Forsøg paa at finde Verdens Ende, men Stykket

om Vinland er udeladt; og dog vide vi, at det stod i det

Haandskrift af Adam, som Krantz brugte og som senere

blev trykt af Lindenbrog (1595). Ganske parallelt hertil er

det, at de norske Oversættere af Kongesagaerne i 16de Aar-

hundrede i Taushed forbigaar det enestaaende Sted, hvor

Vinland omtales: Lagmanden Mattis Størssøn (hvis Over-

sættelse tryktes i Kjøbenhavn 1594 under Jens Mortensens

quod ibi vites sponte nascantur, vinum optirauin ferentes.

Nam et fruges ibi non seminatas habundare non fabulosa

opinione sed certa comperimus relatione Danorum.

^) Monumenta hist. Norvegiæ S. 76.

2) Grønl. hist. Mind. 111 220.
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Navn) undgaar ganske at tale om Leiv Erikssøn og hans

Hjemrejse til Grønland, og Præsten Peder Claussøn, som

dog oversætter vedkommende Sted i Kongesagaerne om

Leivs Hjerareise, udelader konsekvent Ordene »ok J3å fann

hann Vinland hit goSa«, hvergang han taler om Leivs Hjem-
reise

^).

Haandskrifter af Adams historiske Værk var vistnok

i Middelalderen udbredte i Nordtyskland og Norden (baade i

Danmark og Norge og paa Island); men hans geografiske
Arbeide vides kun at være benyttet i »Historia Norvegiæ«
samt i 15de Aarhundrede af Herman Corner, der (med
mindre Kritik end Alb. Krantz) optager uden Forandring

hele Vinlandscapitlet. Imidlertid var hverken Herman Corner

eller Adams »Descriptio« blandt de Værker, som den tid-

ligere Humanisme beskjæftigede sig med; Adam af Bremens

Hovedværk blev først udgivet 1579 (af And. Vedel), men
da udelodes hele hans Descriptio, som først blev trykt i

1595 (af Lindenbrog), og de Dele af Corner, som indeholder

hans Excerpter fra Adam, maatte vente paa Trykning indtil

1743. I det 16de Aarhundrede fandtes ialfald 6 Haand-

skrifter af Adams Værker bevarede; af disse fandtes de to

i Danmark, to andre i Hamburg, og to var maaske allerede

da vandrede til Sydtyskland (Cod. Vindobonensis, før i

Saltzburg) og til Nederlandene (Cod. Lugdunensis); men

ialfald var Adams Værker hverken da eller før kj endte

udenfor Norden og Tyskland, saaledes ikke i romanske
Lande. Det er derfor sikkert, at Columbus ikke, som

nogle har formodet, kan have kjendt Adam af Bremens

Beretning om Vinland; vi kan gjerne tilføie, at havde Co-

lumbus kjendt den, vilde den ikke have kunnet vise ham
Vei til Vesten (Indien), men kanske til Nordpolen.

1) Se Saml. Skrifter af Peder Claussøn Friis S. 205

(Note g) og 437, jfr. Fortalen S. LX.
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Selve Adams Beretning har, saa kortfattet den er, sin

store Betydning ogsaa som historisk Kilde. Den er først

og fremst den ældste; stammende fra c. 1070 viser den,

at Traditionen da endnu var frisk og levende i de nordiske

Lande, og peger tilbage imod det samme Tidspunkt, hvorom

den islandske Tradition fortæller. Dernæst er den uafh æ ngig
af den skrevne islandske Litteratur og tjener til at garantere

dennes Ægthed. Jeg skal her fremhæve to Træk: for det

første har den bevaret Oplysning om Vinlands Kultur-

planter, hvad tildels er fordunklet i den islandske Tradition :

Vinland var mærkelig ved sin vilde Vin {vites sponfe na-

scuntur), men ogsaa ved sit selvvoxede Korn {fruges non

seminaiæ). For det andet bør mærkes, at Adam kun

taler om Vinlands Opdagelse, ikke som ved Grønland om

dets Colonisation og Kristendommens Indførelse
;
det stemmer

ganske med den islandske Tradition om, at Vinland kort

efter Opdagelsen atter blev forladt af Nordboerne uden at

blive koloniseret.

IIL De ældste islandske Beretninger

om Vinland stamme direkte eller indirekte fra Are fro de

(c. 1120), som selv har faaet dem fra sin Farbroder Por-

kell Gellisson paa Helga fe 11, der levede i 2den Halvdel

af Ilte Aarhundrede og saaledes er fra samme Tid som Adam af

Bremen. Thorkel omtales saaledes som samtidig med Orknø-

jarlen Thorfinn Sigurdssøn (f c. 1064), og meget senere kan

det ikke have været, at han paa Grønland talte med en

Mand, som i 985 havde fulgt med Erik den røde fra Is-

land^). Han er saaledes en fortrinlig Hjemmelsmand, men

desværre er Are frodes Optegnelser fra ham i den bevarede

»Libellus Islandorum« som sædvanligt meget kortfattede.

Thorkel har væsentligt fortalt ham om Grønlands Kolonisa-

tion; dette har givet ham Anledning til at ytre, at Kolo-

^) islendingasogur I 130.
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nisterne (fra 985) fandt i Grønland »Spor af Menneske-

boliger, Baadstykker og Stenredskaber, saa at man deraf

kan slutte, at der har faret den Slags Folk, som har beboet

Vinland og Grønlændinger kalde Skrælinger« ^),
— en vigtig

og paalidelig Oplysning om de vinlandske Skrælingers Kultur-

standpunkt, hvortil vi siden skal komme tilbage. I den

større »Islendingabok« har Are frode, ligeledes efter Thorkel

Gellessøn, fortalt Sagnet om Are Marssøn i Stor -Irland;

det er nu bevaret i Landnåmabok og skal behandles neden-

for. Her skal kun nævnes, at Stor-irland der siges at

ligge 6 Dagsreiser vestenfor Irland og nær Vinland, som

saaledes tænktes længer vest omtrent paa samme Bredde

som Irland^). Ogsaa en 3die Efterretning om Vinland synes

at stamme fra Are frode; den er nu bevaret i Kristnisaga,

(der som bekjendt er en Del af Hauk Erlendssøns Land-

nåmabok og stammer direkte fra Styrme frode f 1245) og

findes næsten ligelydende optaget i Snorres Kongesagaer;

den beretter, at Leiv Eriksson paa Hjemreisen fra Norge

til Grønland om Sommeren Aar 1000 »fandt Vinland det

gode«, hvilket i Forbindelse med, at han ved Grønlands

Kyst reddede et Skibsmandskab, gav ham Tilnavnet »den

heppne« ^).

I islandske Haandskrifter fra 14de og 15de Aarhundrede

findes bevaret en kort Jordbeskrivelse, som dels stammer

fra latinske Kilder, men dels fra den bereiste Abbed Niko-

laus af Thingeyre (f 1159). I det Haandskrift (AM. 192 8vo),

som netop indeholder Oplysninger om Abbed Nikolaus's For-

fatterskab, findes her ved Omtalen af Landene vest og

sydvest for Island et Stykke om Vinlands Opdagelse ,
som

derfor tør ansees for at være meget gammelt og ialfald

kan stamme fra Nikolaus. Det bør derfor gjengives her:

i) SS. Side 9.

2) islendinga-Sdgur I. 130.

') Biskupa-Sdgur I. 20. Heimskringla (ed. Unger) S. 204.
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»Søndenfor Grønland er Hel luiand, dernæst er Mark-

land, saa er der ikke langt til Vinland det gode, som

nogle mene hænger sammen med Afrika, og hvis saa er,

da maa Verdenshavet (lithaf) falde ind mellem Vinland og

Markland. Det er sagt, at Thorfinn Karlsevne huggede et

Træ til en »husa-snotra« ^) og derefter for at søge Vinland

det gode og kom der, hvor man troede dette Land at være,

men fik ikke undersøgt det og ikke sat sig fast der. Leiv

den heppne fandt først Vinland, og da (o: paa den Reise)

fandt han Kjøbmænd i Livsfare paa Søen, og frelste dem

ved Guds Naade; han indførte ogsaa Kristendom paa Grøn-

land, og den voxede saa, at der blev sat en Biskopstol,

nemlig i Garde« ^). Denne Efterretning, der ganske stemmer

med Are frode og Kristnisaga, og supplerer disse, viser, at

den ældre islandske Tradition fastholdt paa den ene Side,

at man søndenfor Grønland havde opdaget tre Lande — men

ogsaa kun tre — (Helluland, Markland og Vinland), og

paa den anden Side, at det sydligste af disse Lande havde

Leiv Eriksson fundet paa den Reise fra Norge, da han

drog hjem for at indføre Kristendommen paa Grønland, og

at senere Thorfinn Karlsevne foretog did en virkelig Op-

dagelsesreise, men som ikke førte til nogen varig Koloni-

sation. Thorfinns Reise synes her ligefrem at betegnes som

første og sidste Undersøgelsesreise til Vinland, efterat

dette Land mere tilfældigt var truflfet af Leiv Erikssøn.

Ogsaa fra den senere klassiske Tidsalder i den islandske

Literatur har vi enkelte Efterretninger om den sidstnævnte

Opdagelsesreise. I Eyrbyggjasaga, der er skrevet c. 1250,

berettes, at »Sommeren efter Eyrbyggernes og Alptfirdingernes

Forlig (o : Aar 1000) drog Snorre og Thorleiv Kimbe,

Thorbrands Sønner, til Grønland; efter Thorleiv Kimbe er

opkaldt Kimbevaag mellem Jøklerne, men Snorre drog med

^) Et Skibs-redskab af uvis Bestemmelse, se Egilssons Lexicon

s. V. snotra.

2) Antiquitates Americanæ S. 291. Grønl. hist. Mind. III 220.
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Karlsevne til Vinland det gode, og da de kjæmpede med

Skrælingerne der paa Vinland, faldt Snorres Søn Thorbrand

i Kampen«^). I Grettissaga (c. 1290) omtales en anden af

Deltagerne i dette Tog, Thorhallr Gamlason; han sees her

senere at være vendt tilbage til Island, hvor han kjøbte

sig Gaard i Hrutafj orden og efter sit Vinlandstog fik be-

holde Tilnavnet Vinlendingr^).

Dette er de ældste islandske Beretninger om Vinlands-

reiser. De ere kortfattede og omfatter kun Hovedtrækkene,

men de vidne dog for en enstemmig Tradition, der naar

tilbage til Are frode og gjennem ham til det Ilte Aarhundrede,

om at Leiv den heppne har fundet Vinland Aar 1000, og

at senere Thorfinn Karlsevne er reist ud for at kolonisere

det nævnte Land, som han dog efter Kampe med »> Skræ-

lingerne« maatte opgive.

Dette maa fastholdes for det følgende, som skal be-

handle Hovedkilderne for Vinlandsreiserne.

IV. Erik rødes Saga og Flatøbogens Grænlen-

dingaJDattr.

De islandske Hovedberetninger om Vinlands Opdagelse

og forsøgte Bebyggelse findes i to afvigende og af hinanden

ganske uafhængige Fremstillinger, som dog tildels allerede

i Haandskrifterne
,
men især i de nyere Tiders Udgaver er

sammenblandede paa en temmelig taabelig Maade og som

derfor maa bestemt adskilles.

I den store Saga om Olav Trygvesøn fra 1ste Halvdel

^) Eyrbyggja saga ed. Vigfusson S. 91— 92. Antiq. Arner. 195.

Grønl. hist. Mind. I. 716.

2) Grettissaga (Kbh. 1859), S. 22 og 70. Paa 1ste Sted er

Navnet forvansket til Vindlendingr, paa 2det til Vidlendingr.

Vigfusson har i Icelandic Prose Reader« (S. 381) gjort

opmærksom paa den rette Form, men forvexler ellers her

»ThorhaUr Gamlason« med »Thorhallr Veiåimacir«.
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af 14de Aarhundrede har de fleste Haandskrifter optaget

en kort Fortælling om Erik den røde og hans Søn Leiv,

fordi Indførelsen af Kristendommen paa Grønland er knyttet

til Leivs Optræden i Norge hos Kong Olav. De skildrer

derfor kortelig først Eriks Opdagelsesreiser til Grønland og

Leivs Reise til Norge ^) og senere Leivs Hjemreise til Grøn-

land, hvorunder han (som hos Snorre) redder det strandede

Skibsmandskab og finder Vi ni and det gode'"^). Denne

Fortælling henviser udtrykkelig til en saga Eiriks, som be-

retter vidtløftigere om Erik rødes Stridigheder paa Island,

og er saaledes et Uddrag af Eriks Saga; i Gjengivelsen

i Flatøbogen bærer derfor Stykket med Rette Overskriften

»paattr Eireks rauda«
^).

Den »Erik rødes Saga« ,
hvoraf

Uddragene er tagne, er ogsaa fuldt bevaret; det er den

saakaldte »Thorfinn Karlsevnes Saga« ,
et Navn som nyere

Afskrifter og Udgivere har sat paa den, medens Sagaens

ene Haandskrift (AM. 657 qv.) virkelig kalder den »Eireks

saga rauda« og det andet Haandskrifts Overskrift nu er

ulæselig, men af Arne Magnusson er læst »her hefr upp

sogu ()eirra Torfinns Karisefnis ok SnorraPorbrandssonar«^).

Ingen vil kunne nægte, at Stykkerne om Erik og Leiv i

Olavssagaen er, hvad de virkelig udgive sig for, Uddrag
af denne Eriks saga. Sikkert er det ogsaa, at denne

Saga er ældre end Compilationen af Olavssaga. Erik rødes

Saga findes nemlig i to Membraner: den ene, Hauksbok

(AM. 544 qv.), er skrevet mellem 1305 og 1334; den anden

(AM. 657 qv.) er vistnok ikke ældre end 15de Aarhundrede,

men da den mangler de Tillæg, som findes hos Haukr,

^) Fornmaniia sogur II 13— IG.

^) ForDmanna sdgur II 245— 46.

3) Flateyjarbok (Kildeskriftfondets Udgave) I 429.

*) Trykt i Antiquitates Americanæ S. 84—187 og Grønlands

hist. Mind. I 352—443. Det meste af Sagaen findes nu

under den rette Titel »Eireks saga rauSa«, trykt i Vigfussons
Icelandic Prose Reader, S. 123—141.
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stammer den fra en ældre Original, som saaledes er ældre

end c. 1300. Sagaens Begyndelse, navnlig om Au()r djiip-

au5ga og Grønlands Opdagelse, er taget lige ud af Land-

nåma og har flere Ejendommeligheder, navnlig flere Feil,

fælles med Sturla Thordssøns Recension paa Steder, hvor

Hank P>lendssøns Recension bedre har bevaret det op-

rindelige fra sin Forgjænger (Styrme frode). Dermed er

det givet, at Sagaen er yngre end c. 1270, hvilket stemmer

med at Biskop Brand Sæmundssøn (f 1201) kaldes »hinn fyrri«

og Sagaen saaledes forudsætter Kjendskabet til den senere

Biskop Brand (1263
—

64). Denne Saga stammer saaledes

fra Sagalitteraturens Blomstringstid i 2den Halvdel af 13de

Aarhundrede, og man skulde saaledes have ventet, at den

blev Hovedkilden for Skildringerne om Vinland. Dette er

imidlertid ikke bleven Tilfælde, og dermed hænger det

sammen paa følgende Maade.

Redaktøren af Olavssagaerne i Flatøbogen, Præsten

Jon PorSarson (c. 1387), har i sin Olafs-saga Trygvasonar

fulgt sine Forbilleder deri, at han optog fra Erik rødes Saga

Stykkerne om Erik og Leiv; men han har tillige kjendt og

benyttet en ganske forskjellig Fremstilling af Vinlandsreiserne,

som kun med stor Vilkaarlighed kunde knyttes til den fore-

gaaende Fortælling. For at faa den til at passe har han i

Fortællingen om Leivs Hjemrejse udeladt Ordene »ok i

feirri somu ferd fann hann Vinland it goda« (som skulde

staa S. 448^^); derimod har han overseet, at han ved

Sammen støbningen kom til at lade Leiv Eriksson to Gange
paa Hjemreisen til Grønland redde Skibbrudne og to

Gange faa Tilnavnet »den heppne« (S. 448^^ kolludu menn

hann sidan Leif hinn heppna; S. 541 hann var sidan kalladr

Leifr hinn heppni). løvrigt har Jon P6r5arson noksaa godt

forstaaet at flette de to Beretninger ind i hinanden, idet

han allerede ved Eriks Bosættelse paa Grønland indskyder

en Opregning af de grønlandske Kolonister (S. 430 ^^~^^),

derpaa efter Leivs Hjemreise, hvor Vinlands Opdagelse ude-
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lades, lader Bjarnes Herjulfssøns Vinlands-opdagelse træde

i Stedet (S. 430—32, med Overskrift: Biarne leitadi

Grænlandz) og saa endelig paa den kronologisk passende

Plads i Erik Jarls Historie optager den hele følgende Række

Vinlandsreiser (S. 538—49) med Overskriften »Her hefr

Grænlendinga J^aatt« , som vistnok egentlig burde være

Overskrift over hele den indskudte Beretning. Ulykkeligvis

var jo Flatøbogen den første Bog, som i nyere Tid blev

benyttet til Grønlands og Vinlands Historie; allerede Arngrimr

Jonsson (c. 1600) oversatte de to i sin Oprindelse saa

forskjellige Beretninger som en Enhed uden at ane Forskjellen;

Stykket om Bjarne Herjulfssøn blev optaget efter det ægte

Stykke om Erik den røde i Skålholt-udgaven af Olafssaga

(1689), og hele Grænlendinga{)åttr med Stykket om Erik

den røde blev efter en nyere Afskrift af Flatøbogen^) ind-

skudt af Peringskjøld i Udgaven af Kongesagaerne (1697);

og den fulgte med endog i Schonings Kjøbenhavner-udgave

(1777), ligesom den blev lagt til Grund for Torfæus's

Vinlandia (1705) og Rafns Antiquitates Americanæ (1837)

og optaget i Grønl. hist. Mind. (I 200—256) under den

urigtige og forvirrende Titel »Erik den rødes Saga« ,
for

efterhaanden at opnaa kanonisk Anseelse og reproduceres i

Folkebøger som den uforfalskede og ægte Beretning om

Vinlands Opdagelse.

Hvor gammel er saa denne GrænlendingaJ)aattr? Ved

første Øiekast skulde man tro, at den kunde knyttes til

Sturla Thordssøns Landnåmabok, thi den føromtalte Op-

regning af de grønlandske Kolonister (S. 430) samt Be-

gyndelsen af Stykket om Bjarne, hvor der fortælles om hans

Forfædre, er ligefrem udskrevet af Sturlas Bog. Men dette

hører vistnok til den litterære Form for Sagafortællinger,

^)
Aabenbart Papirhaandskriftet No. 9 qv. blandt islandske Haand-

skrifter i kgl. Bibliothek i Stockholm ; det citeres af Pering-
skiold som »major hujus regis Historia manuscripta«.
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idet de fleste »l)ættir« i Flatøbogen søges knyttet til Land-

nåraabogens Genealogier, og Tilknytningen kan altsaa være

istandbragt af selve Redaktøren. Hvad der gjør dette sand-

synligt, er at denne GrænlendingaJ)åttr ellers i hele sit Indhold

staar ganske uafliængig af den øvrige islandske Litteratur.

Ikke blot er dens genealogiske Oplysninger adskillig af-

vigende fra Landnåma: Gudrid Thorbjørnsdatter siges først

gift med en Nordmand Thore, som hverken Erik rødes Saga
eller Landnåma 1) kj ender til, og hendes Sønnedatter Hallfri5r

gjøres til Biskop Thorlak Runolfssøns Farmoder, medens

hun efter alle andre Kilder er hans Moder. 2) Men ogsaa

Grænlendinga{)attr's øvrige Indhold afviger i store og vigtige

Punkter fra den ældre islandske Tradition. Bjarne Herjulvssøn

er en ellers ganske ubekjendt Person, og Beretningen om
hans Opdagelser strider ganske mod alt, hvad paalidelige

Beretninger fra 12te, 13de og 14de Aarhundrede enstemmig
fortæller om Leivs Opdagelse Aar 1000! Grænlendingat)åttr

kjender 5 Vinlandsreiser — Bjarnes, Leivs, Thorvalds,

Karlsevnes og Freydis's
— medens den tidligere Tradition

(Chorografien og Erik rødes Saga) kun kjender de to Reiser:

den første af Leiv, den anden af Karlsevne med Thorvald

og Freydis. Man tør altsaa trygt udtale paa den ene Side,

at alle islandske Forfattere i 12te og 13de ja endog 14de

Aarhundrede staar sammen imod Grænlendinga|)åttr og vidner

mod dennes Paalidelighed, og paa den anden Side, at Forf.

af Grænlendinga^åttr ikke paa noget Punkt synes at kjende

den ældre Tradition om Vinlandsreiserne.

Sammenstiller man Grænlendingat)åttr Træk for Træk

med den virkelige Erik den rødes Saga^), vil det ikke undgaa

^) jsl. sogur I. 112.

^) Isl. sogur I. 19, 360. Biskupa sdgur I. 72.

^) I det følgende betegnes Flatøbogens Grænlendingal)åttr med

))Gr[).((, Erik rødes (eller Thorfinn Karlsevnes) Saga med
»E. r. S.«

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1888. 21
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nogen, at de samme Begivenheder er Gjenstand for begger

Bjarnes Reise fra Norge over Island til Grønland, da

han opdager de vestlige Lande, samt Leivs Gjenopdagelse

af netop de samme Lande og hans Hjemreise, paa hvilken

han redder Skibsmandskabet, i Grænlendinga{)åttr svarer i

Hovedtræk til hvad Erik rødes Saga beretter om Leivs

Reise fra Norge til Grønland, da han opdager Vinland og

paa Hjemreisen redder samme Skibsmandskab; og de tre

øvrige Reiser — Thorvalds, Karlsevnes og Freydis's
— i

Gr{). dækkes ganske af den ene store Undersøgelsesreise i

E. r. S., hvor baade Karlsevne, Thorvald og Freydis spiller

sin Rolle, men som Deltagere i det samme Tog. Men hvor

meget bedre Sammenhæng og større Sandsynlighed frem-

byder ikke den sidste! At Leiv i E. r. S. paa en Reise

fra Norge til Grønland, hvor man efter Kursforskrifterne

styrede mellem Færøerne og Orknøerne og skulde holde lige

Vest eller lidt mod Sydvest for at naa om Grønland, kunde

blive drevet saa langt mod Syd som til Vinland, er meget

naturligt, og gjentager sig flere Gange i Opdagelsernes Hi-

storie, f. Ex. med Henry Hudson i 1609, som fra Færøerne

naaede til Nordamerikas Kyst ved 35^ 41' N. B. Men at

Bjarne Herjulfssøn (Grp.) paa Reisen fra det sydvestlige

Island skulde have forvildet sig saalangt som næsten 20° syd-

ligere, naar han skulde stikke over til det sydlige Grønland,

er meget usandsynligt. At Karlsevne og hans Følge efter

Leivs kortvarige Besøg i Vinland havde vanskeligt for finde

Stedet igjen og at der herom opstod Strid mellem Opdagerne

(E. r. S.), er forstaaeligt, og sligt gjentager sig stadig i Op-

dagelsernes Historie — f. Ex. s paa.^olumbus's 1ste Reise,

paa den danske Expedition til Grønland 1605 o. fl. Men
at efter Bjarnes korte Kystfart først Leiv finder i det ukjendte

Farvand akkurat de samme Lande og saa de følgende Op-

dagere alle naa uden Afvigelse til netop det samme Sted

og bo i netop de samme Boder (Leifsbu5ir), det finder jeg

utroligt og uden lige i hele Verdenshistorien.
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Overhovedet synes man at have taget sig de mange

Usandsynligheder i Gr|). altfor let. Denne lader Bjarne

Herjulvssøn i Aar 985 opdage de tre store Vestlande og

komme til sin Fader i Grønland (Herjulfsne s),
men derefter

—
»ophørte han med Søreiser, blev hos sin Fader saa

længe Herjulv levede og siden boede han der efter sin

Fader«
, tilsyneladende uden at ymte om sine store Op-

dagelser! Først mange Aar bagefter, medens Erik Jarl

herskede i Norge (altsaa efter Aar 1000), drager Bjarne

til Norge, og først her fortæller han om sine Opdagelser,

faar høre Bebreidelser for sin Mangel paa Undersøgelseslyst

og drager
— hjem til Grønland uden at foretage sig noget

videre. Nu først bliver der paa Grønland »megen Tale om

Landundersøgelser« og Leiv kjøber Bjarnes Skib og drager

selv afsted. Det lange Mellemrum mellem Bjarnes og Leivs

Tog er jo aldeles uforklaret; man behøvede vel ikke paa

Grønland reise over til Norge og faa Erik Jarls eller hans

Hirdmænds Udtalelser for at faa Lyst til at undersøge Lande,

der frembød saa mange Fordele fremfor Grønland! Heller

ikke er det videre rimeligt, at man ventede 15 å 20 Aar

efter Opdagelsen, førend man undersøgte dem ! Ligesom her

Grp. staar i Strid med den ældre Tradition, saaledes strider

den ogsaa med den ældre Tidsregning, som sætter Leivs

Tog til Aar 1000. Overhovedet kan Grl).s Tidsregning ikke

forliges med, hvad vi ellers ved. Sættes Bjarnes Norges-

reise til 1001 (hvad der er det tidligste) og hans Hjem-
reise 1002, foregaar Leivs Vinlandsreise 1003—4, Thorvalds

1005—6, Thorsteins mislykkede Søreise 1007, Karlsevnes

Reise til Grønland 1008, hans Vinlandstog 1009—11, Frey-

dis's Tog 1012— 13 og Karlsevnes Norgesreise 1013— 14.

Efter E. r. S. opdages Vinland af Leiv 1000, Thorsteins

uheldige Reise sker 1001, Thorfinn Karlsevnes Vinlandstog

1003— 1006. Men ligesom Leivs Reise ifølge den faste,

gamle Tradition skede Aar 1000, saaledes kan for Karls-

evnes Tog kun Tidsregningen 1003—6 forliges med Eyr-

21*
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byggjasaga, hvorefter Thorbrandssønnerne drager fra Island

enten Aar 1000 eller en af de nærmest paafølgende Somre

for at slutte sig til Karlsevnes Expedition.

Jeg har under Læsningen af Gr{). ikke kunnet værge

mig for den Formodning, at, da GrJ). blev optegnet, var

allerede væsentlige Dele af Traditionen stærkt fordunklet

og afsvækket, og at da Forfatteren har suppleret Traditionen

ved egen Opfindelse. Det gjør allerede et uægte Indtryk

at læse om Helleland, at der »var store Jøkler oventil, men

fra Søen til Jøklerne som en (sammenhængende) Helle«,

thi som bekjendt findes der intet Land i Nordamerika

søndenfor Grønland med Gletschere! (I E. r. S. nævnes

heller ikke et Ord om Jøkler i Helleland). Og i Modsætning
hertil er da Klimaet i Vinland saa tropisk, at der om
Vinteren »ikke kom Frost, og Græsset visnede kun lidt" !

Skildringen af Vindruer og »Vintræer« i Vinland er lige-

ledes besynderlig og røber mærkelig lidet Kjendskab til

Vin og Vindruer. Vindruerne opdages om Vinteren eller

endog om Vaaren(!), Opdageren bliver drukken af at spise

Druerne (!), man samler Druerne om Vaaren(!) og fylder

dermed Skibsbaaden ! Og Vinstokkene (vinviSr) omtales som

store Træer, der fældes for at anvendes til Tømmer
(!).

Besynderligt nok, maa der en Tysker til for at opdage

Druerne, og denne Tysker har det ejendommelige Navn

Tyrker! Dette Navn har man for at redde Beretningens

historiske Karakter oversat med den nyere Form Dirk o:

Didrik(!), der dog ellers i Oldsproget gjengives med Pj65rekr

eller PiSrikr! Hvor langt nøiagtigere skilles der ikke mellem

de store Træer (Masur o. 1.) og Vinstokke i E. r. S. Her

nævnes ogsaa det selvsaaede Korn, medens Grf). kun paa et

eneste Sted nævner en forladt »Kornhjelm af Træ«, hvilket

altsaa forudsætter — mod den enstemmige Tradition —
dyrket Korn. Ogsaa Vinlands Geografi i Grf). er høist

dunkel; man faar nærmest Indtryk af en Kyst mod Nord,

der har lang Udstrækning mod Øst og Vest og flere Fjorde
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indgaaende mod Syd. Man maa gjøre saa stærkt Vold paa

Kilderne, som Rafn tillod sig, for at kunne identificere

denne Stedsbeskrivelse med Kysterne af Nordamerika.

Jeg tør efter alt dette anse det for det sikreste, at

man for Fremtiden bør behandle Fremstillingen i GrJ). med

den yderste Forsigtighed; alt, hvad der kun kjendes fra

GrJ)., maa forkastes som usikkert, og hvad der her strider

mod den ældre Tradition som uhistorisk. Bjarne Herjulvssøns

Reise bør saaledes vistnok udgaa af Historien for at give

Plads til Leiv Erikssons, og Thorvald Erikssons og Freydis

Eriksdatters Vinlandstog indrangeres i den store Under-

søgelsesexpedition under Thorfinn Karlsevne. De geografiske

Beskrivelser og Opgifter, som kun støtte sig til GrJ).,

maa modtages med stor Forsigtighed og kun benyttes, hvor

de lade sig føie ind i Erik den rødes Saga. Først naar

dette er gjort, tør en Undersøgelse begynde om Vinlands

Geografi.

V. Vinlandsreiserne.

I Aaret 999 drog Leif Eriksson fra Grønland til Norge.

Det var vistnok første Gang, denne Reise forsøgtes, og som

naturligt ved et første Forsøg, lykkedes det ikke helt.

Kursen var lagt lidt for sydlig, thi det første Land, som

naaedes, var Sudrøerne (mellem 55^ og 58V2^); derfra drog

Leiv til Norge, gik i Kong Olav Trygvesøns Tjeneste, blev

døbt og opholdt sig om Vinteren hos ham i Nidaros. Om
Vaaren fik han en Præst med sig, da han skulde seile

hjem til Grønland. Leiv har rimeligvis valgt den Kurs,

som siden blev den almindelige fra Norge til Grønland, at

holde sig mellem Færøerne (61^50') og Shetland (60^50')
for at naa Sydspidsen af Grønland; men han blev dreven

ud af sin Kurs »og omdreves længe i Havet og traf paa

Lande, hvis Tilværelse han før ikke kjendte til; der var

selvsaaede Hvedeagre og Vintræer groende; der var ogsaa

Masur-træer, og de tog med sig Prøver paa alt dette.
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nogle Træer saa store, at de kunde bruges til Huse (o: til

Bjelker)«. Leiv kom hjem allerede samme Høst; det be-

vidner allerede Snorre, og E. r. S. taler ikke derimod. Det

viser, hvor unøiagtig Beretningen er i Gr{)., som lader Leiv

observere Dagens Længde ved Vintersolhverv
;
denne Obser-

vation maa selvfølgelig henføres til den senere Reise, da

man virkelig overvintrede i Vinland.

Vinteren 1000—1001 blev altsaa Kristendommen indført

paa Grønland, skjønt Erik røde ikke lod sig døbe. Og

samtidig optoges Interessen af de nyfundne Lande, som

selvfølgelig strax maatte undersøges nøiere. Leivs Broder

Thorstein stillede sig i Spidsen, og selv den gamle Fader

Erik røde var med samt 20 andre Mænd. Men dette Tog

(1001) mislykkedes; de fik Modvind og drev saa langt mod

Nordøst, at de fik Island i Syne (altsaa c. 63 '^ N. B.),

derefter saa langt mod Sydøst, at de »havde Fugl« af Ir-

land. Derpaa vendte de hjemad og naaede udmattede om

Høsten tilbage til Grønland. Samme Høst ægtede Thorstein

Islænderinden Gudrid Thorbjørnsdatter, hvis Fader var med

sit Skib kommen til Grønland under Leivs Fravær, og drog

med hende til sin Gaard »i Lysefjord« i Vesterbygden ;
men

om Vinteren udbrød her en Pest, baade Thorstein og andre

døde, og Gudrid drog tilbage til Erik røde. Den følgende

Sommer (1002) kommer to islandske Skibe til Grønland;

det ene ejedes af Thorfinn Karlsevne fra Skagefjorden og

Snorre Thorbrandsson fra Alftefjord, det andet af Bjarne

Grimolfsson fra Breidefjorden og Thorhallr Gamlason fra

Østfjordene. Begge Skibe kom til Eriksijord, og Mandskabet

blev indbuden til Brattelid om Vinteren. Efter Jul frier

Karlsevne til Gudrid, som ægter ham; om Vaaren (1003)
stiller nu Karlsevne sig i Spidsen for den store Expedition,

som drog ud fra Vesterbygden for at kolonisere Vinland; heri

deltog begge de islandske Skibe og deres fulde Besætning (80

Mand) samt det Skib, som Gadrids Fader havde medbragt
til Grønland og som blev bemandet af Erik rødes yngre
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Søn Thorvald, hans Svigersøn Thorvard med sin Hustru

Freydis og hans Jæger Thorhall Veidemand, ialt 3 Skibe

og 140 Mand. Paa denne Reise er det nu, vi har Efter-

retning om at de tre Lande opdagedes: Helleland, Markland

og Vinland. Det sidste beskrives nøiagtigt (hvorom senere),

saa man kan se, at Nordboerne kom til Nordostspidsen,

hvor de fandt en Skibskjøl og heraf gav Næset Navn

Kjalarnes^); derpaa seile de sydover langs den lange

sandede Østkyst (F urdestrandene), saa til en mere ind-

skaare t Kyst, hvor de lægger ind iStraumsfj orden og over-

vintre (1003
—

4). Karisevne har allerede lidt tidligere sendt

sine skotske Løbere syd over Landet, og de bragte efter

3 Dages Forløb hjem baade Kornax og Vindruer, saa at man

nu vidste, at man var i Vinland. Spørgsmaalet var kun, om

man skulde søge dette lige mod Syd langs Kysten eller reise

nordenom Furdestrandene og derefter vestenom Kjalarnes.

Thorhall Veidemand med det ene Skib foretrak det sidste,

men da han vilde seile om Kjalarnes, drev Vestenvinden

dem østover, og »efter hvad Kjøbmænd har sagt« naaede

de helt til Irland, hvor de blev gjort til Trælle. Men

Karlsevne og de øvrige drog sydover og fandt her ved en

Flodmunding et Sted (Hop), hvor der virkelig var »selv-

saaede Hvedeagre« paa de lavere Steder (ved Floden), medens

der høiere oppe voxede vild Vin. Men her fik de ogsaa

Besøg af Skrælinger, og om Vinteren opstod en Tuskhandel,

som dog desværre fik en brat Ende, fordi Karlsevnes Oxe

skræmte Skrælingerne. Næste Gang kom Skrælingerne til-

^) Af Navnet »Kjalarnes« har Gr|). dannet en Beretning om,

at Thorvald Erikssøn strandede her og efterat have istandsat

sit Skib reiste Kjølen til Minde herom paa Næsset. Man
behøver imidlertid ikke at gaa længer end til Beretningen
om Erik rødes Grønlandstog i 985, da af hans 25 Skibe kun

14 kom frem, nogle drev tilbage og andre blev borte
(Isl.

sogur I. 106), for at finde Forklaringen til, at en Skibskjøl
fandtes nordligst i Vinland.
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bage for at fordrive de Fremmede fra sit Land, og en

Kamp opstod; vistnok lykkedes det Nordboerne ved sine

Jærnvaaben at holde sig mod Overmagten, men blandt.de

faldne var endog Snorres Søn Thorbrand. De forstod nu,

at de maatte være udsat for Krig og Overfald af de ind-

fødte, og besluttede derfor at drage tilbage til Straumsfjord.

Herfra drog Karlsevne med det ene Skib videre nord for

at søge efter Thorhall Veidemand. De passerede nordenom

Kjalarnæs og videre vestover med Landet paa venstre

Haand (i Syd) og saa langt mod Syd, at de traf en Aa,

som gik fra Øst mod Vest. Her var det, at Thorvald

Erikssøn blev skudt fra Land af hvad de troede var en

»Enføding« (einfætingr). De Fjælde, som de her saa
(i Øst),

ansaa de for de samme som de havde seet
(i Vest) i Hop,

og de regnede det lige langt fra Strømsfjord til begge Sider.

Karlsevne drog tilbage til Strømsfjord, og man blev her

den følgende Vinter (1005
—

6) uden at forstyrres af Skræ-

lingerne; derimod udbrød indre Stridigheder, hvortil Kvinderne

gav Anledning (Freydis nævnes ikke udtrykkelig, men der

sigtes dog aabenbart til de samme Begivenheder, som i

GrJ). udgjør Episoden med Freydis's Reise). Den følgende

Sommer (1006) blev hele Kolonisationsplanen opgivet
— rime-

ligvis paa Grund af de indre Stridigheder
—

og de to

Skibsmandskaber vendte hjemad. Paa Reisen nordover

landede de i Markland og fangede to Skrælingebørn, som

de »lærte at tale« og tog med til Grønland. Dog skiltes

de to Skibe ad paa Veien fra Markland: Karlsevne kom

heldig tilbage til Erik røde, fra hvem han følgende Sommer

(1007) drog hjem til Island, medens Bjarne Grimolfsson

blev dreven af Vinden østover i Irlands-havet, hvor Skibet

forliste »i Ormesøen« (o: fordi det var ormstukket), og kun

Halvparten reddede sig til Irland.

Jeg skal endvidere nævne enkelte Træk af GrJ)., som

mulig en kunde indpasses i Sagaens Text. Skildringen af

det Sted, hvor Leiv opholdt sig om Vinteren (en Aamunding
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med lange Grunde og et Vand lidt høiere oppe i Aaen)

svarer ganske til Sagaens Karakteristik af Hop, det syd-

ligste Sted, hvor Karlsevne opholdt sig (Vinteren 1004— 5);

her kan derfor Observationen ved Vintersolhverv godt passe.

Det Sted, hvor GrJ). lader Thorvald Erikssøn blive dræbt

og begraves, kaldes her Krossanes. Det er maaske et

virkeligt Minde, thi skjønt Sagaen ikke omtaler det, er det

rimeligt, at han blev begravet, hvor han faldt; maaske har

da ogsaa Grp. rigtigere fortolket hans Død, at han blev

dræbt ved en Skrælings Pil, og at »Einfætingrinn « er

senere indblandet fra de lærde Sagn^). Hertil bør vistnok

føies Episoden med Freydis og de to Islændinger Helge og

Finnboge, idet man tør antage, at dette hører til den sidste

Vinter af Karlsevnes Ophold i Straumsfjord, da Kvinderne

gav Anledning til Strid; Forf. af Grp. ved ikke, at Freydis

var med paa Karlsevnes Tog og har derfor omdannet Tradi-

tionerne om hende og den Strid, hun vakte, til en egen

Reise. Mærkelig vel passer det ialfald, at der heller

ikke paa dette Freydis's Tog er Tale om noget Sammenstød

med Skrælingerne, som overhovedet efter Sagaen ikke viste

sig i Straumsfjord. Derimod tror jeg ikke paa GrJ).s Be-

retning om Karlsevnes Norges- reise, thi hele denne Reise

synes kun komponeret for at fortælle om Karlsevnes »Husa-

snotra« af Masur-Træ, som en Tysker fra Bremen kjøbte af

ham paa Grund af Træets Værdi. Dels er det usandsynligt,

at Karlsevne skulde behøve en Tyskers Hjelp for at forstaa

Masur-træets Kostbarhed, og at en tysk Kjøbmand optræder

i Norge ved*Aar 1014; dels er hele denne Beretning om

Husasnotra'en vistnok blot en senere Variant af Beretningen

om det samme i den gamle Chorografi (S. 304), der trods

sin Kortfattethed viser, at Karlsevne forstod sig paa den

kostbare Træsort og derfor drog til Vinland.

^) »unipedes maritimi« findes paa Claudius Clavus's Kart over

Norden fra Aar 1427 anbragt oppe paa Grønland.
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Islandske Kilder nævner intet om noget senere Ko lo ni-

sation s forsøg i Vinland, og paa Grund af disse Kilders

relative Fuldstændighed tør vi ialfald sige, at den islandske

Tradition ikke ved noget om senere Kolonisationer i Vinland.

Derimod er der bevaret Oplysninger om et Missions forsøg

til Vinland og altsaa forsaavidt om et Forsøg paa at finde

de opdagede Lande igjen.

I Begyndelsen af det 12te Aarhundrede optræder der

paa Grønland en Biskop ved Navn Erik Gnupssøn;
Landnåmabogen oplyser, at han var en Islænding, og i de

gamle Lister over Biskoperne i Nidaros's Provins nævnes

han som den første Biskop paa Grønland^). Tidsforholdene

viser, at Bispestolen er oprettet efter Forhandlinger med

Erkebiskopen i Lund, thi kort efter dette Erkesædes Op-
rettelse sees en stærk Bevægelse at være opstaaet for at

indrette nye Bispesæder »paa Havets Øer«: saaledes i 1106 i

det nordlige Island og omtrent samtidig paa Færøerne,
saa at hertil naturligen ogsaa knytter sig Bispestolen paa

Grønland. Denne Begivenhed tør sættes til Aar 1110 eller

et af Aarene nærmest dette, thi naar Einar Havlidessøns

Annaler ved Aar 1112 har »Ferd Eiriks Biskops«^), maa

dette forstaaes om hans Afreise fra Island til sit Bispesæde,

og da tør der være gaaet nogen Tid mellem hans Indvielse

og hans Ankomst til Grønland. At hans Indvielse er fore-

gaaet i Lund, er selvsagt, thi her blev mellem 1104 og

1152 alle nordiske Biskopper indviede; dette nævner jeg

udtrykkelig, fordi jeg i R. B. Anderson's »America not

discovered by Columbus«^) finder den Paastand, at Pave

^) P. A. Munch, Saml. Afhandl. II. 592, 594. Islendinga sdgur
L 46.

^) FlatObogens Annaler har laant samme Ord fra sin Kilde

(Einar Havlidessøn) , men henført dem til det følgende Aar
1113.

^) S. 67 (Udgaven i Chikago 1874), i den danske Oversættelse

»Amerikas første Opdagelse« (Kbh. 1886) S. 67.
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Pascal II i Aar 1112 udnævnte (!) Erik til Biskop over

Island
(!), Grønland og Vinland

(!),
hvilket er ganske grebet

ud af Luften.

Om denne Biskop Erik fortæller nu alle Recensioner

af de islandske Annaler, at han i 1121 »drog ud. at søge

Vinland« eller »søgte Vinland « (f6r at leita Vinlandz eller

leitadi Vinlandz)'^). Alle nyere har opfattet denne Reise

som en Missionsreise, og det er vistnok ogsaa det rigtige.

Nu er det at mærke, at det ikke staar i Annalerne, at

Biskopen kom til Vinland, kun at han drog ud (fra Grøn-

land) for at søge det, og at han virkelig søgte det. Den

naturligste Forstaaelse af disse Ord er, at han ikke fandt

Landet; enten er han vendt hjem med uforrettet Sag, eller

ogsaa er han ikke vendt hjem og Skibet er blevet borte. Det

sidste er vistnok det rigtige, thi allerede i 1122 eller 1123

sætter Grønlændingerne sig i Bevægelse for at faa en ny

Biskop, og denne indvies i 1124. Nogen Forbindelse med

Vinland kom altsaa ikke istand ved Biskop Eriks Reise,

og det er rimeligt, at det uheldige Forsøg har afskrækket

fra Gjentagelser. Med Aar 1121 ophører ialfald Vinlands-

reisernes Historie.

Den første Forfatter som benyttede dette Sted i de islandske

Annaler og derved blev den forste i Danmark (og over-

hovedet i Norden) til at indføre Vinlands Navn i Litteraturen,

var Lyskander, som i sin Grønlands Chronica (1609) for-

tæller :

Oc Erich paa Grønland lagde haand oppaa 1121.

Plandtet paa Vjnland baade rolck(!) oc Tro

som er der endnu ved lige(!).

Men dette er rigtignok en temmelig fri Fantasi over, hvad

Annalerne beretter, og har heldigvis ikke faaet nogen Ind-

flydelse paa Forskningen.
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VI. Det islandske Kart over det nordlige
Atlanterhav.

Blandt de Karter, som ledsage Torfæus's Gronlandia

(1706), er det ældste det, som bærer Overskriften »Sigurdi

Stephanii terrarmn hyperborearum delineatio Anno 1570«.

Hos Torfæus ledsages det af Bemærkninger af (Biskop) Thordr

Thorlakssøn og viser sig derved at stamme fra denne For-

fatters Copi fra c. 1670. Originalen er tabt, men Biskop

Thords Copi er bevaret i det kgl. Bibliothek i Kjøbenhavn

(gi. Saml. 2881, 4to). Denne er allerede publiceret af

Fig. 2.
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Hr. Assistent K. J. V. Steenstrup^) og gjengives her paany

etter Originalen (Fig. 2) ;
en Sammenligning med Torfæus's

»Gronlandia« viser, at Torfæus eller hans Tegner har vil-

kaarlig forvansket Kartet, hvilket man ogsaa kunde slutte af

Biskop Thords Bemærkning om at Islands Bredde er for høi,

hvad den netop ikke er i Torfæus's Gjengivelse. Kartet blev

allerede benyttet i 1605 af Professor H, P. Resen til Istand-

bringeisen af et Kart over det nordlige Atlanterhav, som

skulde bedre tilfredsstille Videnskabens Fordringer, idet

Sigurd Stefanssøns Kart blev paa en meget vilkaarlig Maade

overført paa Mercators Kart ^)

Om Karttegneren Sigurdus Stephanius eller Sigurdr

Stefånsson oplyste Mag. Thordr, at han havde været Skole-

mester i Skålholt og skrev en Beskrivelse over Island og

en liden Bog om Spøgelser. Hertil kan føies, at han var

Sønnesøn af Biskop Gisle Jonsson i Skålholt (f 1587),

studerede i Kjøbenhavn, hvor han i Arngrim Jonssons »Brevis

Commentarius de Islandia« (Kjøb. 1593) skrev et Epigram
til Forfatteren, og udgav oArgumenta singulorum capitum

librorum Samuelis« (1593)^), kom hjem og overtog Skolen

i Skålholt 1593, men druknede i Bruarå 1594. Da hans

Farfader var født 1513 og ikke blev gift før 1551, kan

Sigurdr ved sin Død neppe have været 25 Aar gammel, saa at

Kartets Aarstal er urigtigt; det kan ikke være ældre end

c. 1590. Allerede Arne Magnussøn har været opmærksom

paa dette Tidsforhold, men har ikke vidst, om Feilen stak

i Aarstallet eller i Forfatterens Navn, idet der ogsaa tid-

ligere var en Sigurdr (Jonsson) Rektor i Skålholt. Imidler-

tid maa Feilen utvivlsomt ligge i Aarstallet, thi Forfatteren

giver ved A (om Skrælingerne) den Forklaring, at »disse

^) Meddelelser om Grønland (IX) og i Dansk geografisk Tids-

skrift VIII, S. 124.

2) Ogsaa Resens Kart er nu publiceret af K. J. Y. Steenstrup
i Meddelelser om Grønland IX.

^) Efter Worms Lexicon II, 429.
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ere de, til hvem Englænderne kom, og har sit Navn af

Tørhed, fordi de ere tørrede enten af Solen eller af Kulden«

(se Torfæi Gronlandia antiqua Tab. II) og viser derved, at

han kjender til Frobishers første Reise (1576), da denne

stødte sammen med Eskimoer i »Frobishers Streat«.

Ved de europæiske Lande iagttager man, hvad allerede

Biskop Thordr bemærkede for Islands Vedkommende, at

Bredden er for høi. Saaledes er (se Fig. 2):

Islands
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sig fra 60*^ til 64*^) at tyde herpaa. Kun er Slægtskabet

utvivlsomt. Kartets Selvstændighed maa søges i dets vest-

lige Halvdel, hvor Sigurdr Stefånsson ingen Kartkilder har

havt; Grønland, som paa alle Karter fra 16de Aarhundrede

strækker sig som en lang Tunge mod Syd eller Sydvest, er

hos Sigurdr Stefånsson vendt mod Sydost, hvilket viser, at

Sigurdr her konstruerer paa fri Haand. Gradnettets Anven-

delse har derfor kun sin Betydning i, at man derved ser,

hvorledes Karttegneren tænkte sig de geografiske Forhold

mellem Landene. Paa Grønland iagttager man det øst-

ligste Punkt Herjolfsnæs, de to vestenfor liggende Fjorde

skal altsaa betegne Østerbygden (Eriksfjord og Einarsflord?),

og skilt derfra ved en bredere Halvø er Vesterbygdens tre

Fjorde. Lige søndenfor disse Fjorde er Helleland; For-

fatteren har altsaa kjendt den Beretning, som lader Karlsevne

reise fra Vesterbygden (S. 314) og finde Helleland sønden-

for, altsaa Erik rødes Saga. Han har ogsaa læst om,

at Vinland strakte sig som en Halvø mod Nord, nemlig om

Omseilingen afKjalarnes, og om at Thorhall Veidemand under

Forsøget herpaa af Vestenvind blev drevet øst til Irland;

thi »Promontorium Winlandiæ« ligger ved 56° lidt nordenfor

Sydspidsen af Irland (som i Virkeligheden er 51'^ 25').

Med andre Ord, Kartet er konstrueret efter Erik rødes

Saga paa et vilkaarligt Gradnet, og kan vel benyttes til

at anskueliggjøre en nyere Islændings Opfatning ved Aar 1590

af de gamle Opdagelser, men ikke hjælpe os til at bestemme

disse geografisk. Nordamerikas Østkyst var ogsaa den-

gang alt for lidet kjendt til, at Forsøget paa at stedfæste

Vinland o. s. v. kunde lykkes; det sees endnu bedre af

H. P. Resens Kart, hvor Helleland er anbragt paa Mer-

cators (Zeniernes) Estotiland, Markland er indsat søndenfor

som en tunget Halvø og Vi ni and paa det saakaldte

Terra Cortereal (o: Newfoundland), som for Tilfældet

har fra Sigurd Stefånssøns Kart faaet en Udvidelse mod

Øst, hvortil 16de Aarhundredes Karter intet kjendte; ved
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disse Forbedringer lykkedes det imidlertid at flytte Vinland,

som hos Sigurd Stefanssøn laa paa 56^—52" N. Bredde,

endnu sydligere, nemlig fra 53" til 49" N. Br.
,
— altsaa

Newfoundlands Bredde.

Hvis man med vort Aarhundredes Kjendskab til Nord-

amerika vilde følge Sigurd Stefånssøns Kart, maatte man

saaledes identificere Vi ni and med Newfoundland, Mark-
land med Labrador og Helleland med de sydligste Dele

af Baffinsland; men vi have ovenfor seet, at dette er

umuligt. Sigurd Stefånssøns Kart maa skydes helt tilside ;

det er ikke en selvstændig, men en afledet Kilde.

Vn. Hellelands, Marklands og Vinlands Geografi.

Skal man søge at bestemme de opdagede Lande geo-

grafisk, gjælder det at have for Øie, at Nordboerne ved

sine Opdagelsesreiser her kom paa saa meget sydligere

Bredde, at Solens Høide over Horizonten og Dagens Længde
var dem ukjendt og de saaledes ikke med stor Sikkerhed

kan angive Retningen. Naar Solen gik op og ned til fra

det sædvanlige afvigende Sider eller i fra det sædvanlige

afvigende Retninger ,
vil Retningsbestemmelserne til en vis

Grad blive ubestemte. Man tør saaledes gjerne antage en

Afvigelse af indtil 45 Grader, men neppe mere, saa at

Hovedretningen maa forudsættes rigtig, altsaa ikke Nord

for Syd, men vel muligen N. N. V. eller N. N. O. for

Nord o. s. V. Exempler herpaa^ som helst bør tages fra

store Afstande, er let at skafi*e: saaledes sees Kurs-

forskrifterne at regne at Forbjerget Stad (62° 10') ligger

lige i Vest for Horn paa Island (64" 17'), at man fra

Bergen (60" 25') seiler lige i Vest til Hvarf o: Cap Far-

well (59" 45') og dog kommer mellem det sydligste af

Færøerne (61" 50') og det nordligste af Shetland (60" 50') i)

1) Grønl. hist. Mind. III, 210-12.
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eller som det ogsaa udtrykkes »skal have to Tredjedele af

Havet fra Irland og én Tredjedel fra Island«^), hvilket, da

Sydkysten af Island er ved 63^ 25' og Nordkysten af Irland

er ved 55^ 20', vil give omtrent 60° 40'. Endnu betydeligere

Afvigelser findes ved Retningsangivelser fra Nord til Syd, som

naar Island antages at ligge lige nordenfor Irland eller mere

specielt Reykjanes lige nordenfor »Jollduhlaup paa Irland«,

uagtet Reykjanes ligger 13 Grader vestligere end Irland.

Endvidere bør man ikke lægge for megen Vægt paa

Angivelsen af Afstande i »Dagsreiser« ^); det synes aaben-

bart, at disse altid er regnet for store eller rettere, at man

angav saa faa Dagsreiser, som man under heldigste For-

hold ansaa muligt. Det vilde være aldeles forgjæves at

forsøge at faa en konstant Størrelse ud af disse Dagsreiser,

f. Ex. 24 Mil, som Rafn regnede. Afstanden fra Stad

i Norge til Horn paa Island (120 g. Mil) giver, fordelt paa

7 Dage, c. 17 Mil pr. Dag; fra Snæfellsnes til den nær-

meste Kyst af Grønland (o: søndenfor Isbæltet, altsaa ved

65°, omtr. 90 Mil), giver paa 4 Dage c. 22V'2 Mil pr. Dag;
men fra Reykjanes til Irland (omtrent 150 Mil) giver den paa

5 Dage endog c. 30 Mil pr. Dag. Naar saa Seiladsen fra

Vesterbygden til Helleland i E. r. S. angives til to Dage,
til Markland to Dage og til Vinlands Nordkyst én Dag, er

det klart, at disse Angivelser maa være afpassede efter

Forholdet mellem Island og Irland. Thi da Island ligger

»en Tylvt« (Mil) længer nord end Grønland (o: Øster-

bygden) og Vesterbygden en Tylvt nordenfor Østerbygden,

maa Grønlands Vesterbygd og Islands Sydkyst tænkes at

ligge lige langt fra Irlands Bredde. Altsaa vil man ved

5 Dages Reise sydover fra Vesterbygden paa Grønland

^) SS. S. 490.

^) døgr betyder i det gamle Sprog et halvt Døgn, Dag eller

Nat (Fritzner 1^ 282\ ikke Døgn, som Rafn og andre have

udfundet for at redde Fortællingens Troværdighed,

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1888. 22
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netop komme paa Bredde med Irland, der regnedes 5 Dags-
reiser søndenfor Island

i).
I Grp. ,

hvor ethvert geografisk

Forhold til Irland er glemt, kunde Forfatteren i Overens-

stemmelse med sine Forestillinger om Landets mere tropiske

Klima udvide Afstandene og derved flytte Landene længer

mod Syd : han regner Helleland 4 Dagsreiser i Sydvest for

Grønland, Markland 3 Dagsreiser i Sydvest for Helleland

og Vinland to Dagsreiser i Sydvest for Markland. Men

selv dette vilde man med de virkelige Afstande for Øie

finde for lavt ansat. Det eneste af disse Tal
,
man tør

fæste sig ved, er, at Afstanden mellem Markland og Vinland

i begge Beretninger er kortere end mellem Helleland og

Markland eller mellem Helleland . og Grønland; thi det

svarer (som vi skal se) til det virkelige Forhold.

Disse Bemærkninger har jeg troet at burde forudskikke,

inden jeg gik ind paa den nærmere geografiske Bestemmelse,

som nu skal behandles, Punkt for Punkt.

1. Udgangspunktet. Det er værd at lægge Mærke

til de forskjellige Udgangspunkter for de to Reiser for at

finde Vinland igjen efter Leivs Opdagelse. Erik røde og

hans Søn Thorstein drager ud fra selve Erik s fjorden, men

forfeiler Veien og kommer ud i det aabne Atlanterhav. Men

det andet Tog under Karlsevne tager sit Udgangspunkt

længer i Vest, i Vesterbygden eller nærmere bestemt fra

hans Hustrus Gaard Lysefjorden. Grunden til denne Af-

vigelse maa vistnok søges i en Plan, lagt om Vinteren efter

det uheldige Søtog; man har iagttaget, at Udgangspunktet
ved det forrige Tog var lagt for langt øst og at det gjaldt

at søge vestligere, d. e. at Helleland laa vestenfor Øster-

bygden i Grønland. Betydningen af dette har man i nyere

Tid ikke forstaaet, fordi man, forledet af Bjørn af Skardza,

1) Grønl. hist. Mind. III, 210. .
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søgte Lysefjorden nordligst i den gamle Vesterbygd, ved

Jsartokfj orden i »Sukkertoppens Distrikt«, altsaa ved 65V2^^

N. B. Den gamle Fortegnelse i Flatobogen over Kirkerne

paa Grønland, hvor disse opregnes nordefter ligefra Herjulfs-

Fig. 3.

nes, nævner Vesterbygdens Kirker i den Orden: Sandnes

i Lysefjord, Hop i Agnefjord og Anavik i Range-
fjord; Lysefjord er altsaa den sydligste Fjord i Vester-

bygden, hvad der ogsaa passer bedst til, at den blev

koloniseret allerede i Erik den rødes Tid. En Sammen-

ligning mellem Bjørn af Skardza's »Vetus Chorographia« og

Arngrim Jonssons Gronlandia, der benytter samme Værk

i en bedre Skikkelse, viser nu ogsaa, at Arngrimr Jonsson

har bevaret en Fjordfortegnelse for Vesterbygden, som Bjørn

af Skardzå har sprunget over. Denne Fjordfortegnelse, der

ligesom hele Chorografien opregner Fjordene søndenfra nord-

over, lyder for Vesterbygden saaledes: Lysufiordur, Horna-

22*
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fiordur, Andafiordur, Suartifiordur, Agnafiordur, Ranga-
fiordur, Leyrufiordur, Lodinsfiordur, Straumsfiordur og

Einarsfiordur (de i Flatobogen nævnte Fjorde er her ud-

hævede, og sees her at være opregnede i samme Orden).

Lysefjorden er altsaa den sydligste Fjord i Vesterbygden og

kan da med Rimelighed identificeres med Fiskerfjorden i

Fiskernæssets Distrikt ved 63"^ N. B. Men Fiskernæsset

ligger paa 5OV2 ^ V. Længde (fra Greenwich), altsaa omtrent

5 Grader vestligere end Brattelid i Erik sfjorden (Kaksiarsuk
ved Tunugdliarfik-Fjorden)^); Lysefjorden laa saaledes mindst

30 geogr. Mil længere mod Vest end Eriksfjorden og saa-

ledes meget fordelagtigere for en Søreise i sydvestlige

Farvande.

2. Helleland. Dette Land naaes fra Vesterbygden
i »to Dagsreiser« med Nordenvind; i dets Beskrivelse omtales

kun store Heller paa 12 Alens Længde og Polarræve; det

er altsaa et ubeboet, nordligt, stenfuldt Land. I Gr{).

angives Afstanden fra Helluland til Herjulfsnes i Øster-

bygden til 4 Dagsreiser, og Landet siges at ligge i Sydvest
for Herjulfsnes ; dette er ikke nogen væsentlig Afvigelse, thi

Herjulfsnes (Igikeit) ligger omtr. 6^/2 Længdegrad østenfor Lyse-

fjorden, Retningen bliver altsaa N. O. — S. V., og Afstanden

maa da ogsaa være større. Ogsaa i andre islandske Skrifter

regnes Helleland for et ugjæstmildt Land i Syd eller Syd-
vest for Grønland. De gamle Chorografier^) sige, at Helle-

land ligger søndenfor Grønland, men Forf. af Ørvarodds-

saga lader sin Helt søge Helleland i Grønlandshavet i S. V.

^) Uagtet Udgiverne af Grønl. hist. Mind. søger Einarsfjorden
i Igalikko og Eriksfjorden i Tunugdliarfik, har det ikke hin-

dret dem i at identificere Igalikko med Brattelid. Igalikko
er utvivlsomt Garde, thi dette sees i Flatobogen (Grønl. hist.

Mind. II, 706) at ligge »paa Eidet« (nemlig mellem Eriks

fjord og Einarsfjord).

2) Grønl. hist. Mind. III, 216. 220.
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for Grønland (o: Grønlands Sydspids)^). Nøiagtigt i Syd
for Vesterbygden (Lysefjord) findes intet Land, thi selv det

østligste Punkt af Newfoundland (Cap Spear ved 52^ 40')

ligger dog lidt vestenfor Fiskernæsset. Men i det hele

ligger dog baade Labrador og Newfoundland saaledes, at

man med nordlig Vind kan naa til dem fra Fiskernæsset.

Fra dette Udgangspunkt vilde det nærmeste Land være

Labrador ved Cape Webuck (55" N. B.), men selv her er

Afstanden 105—110 g. Mile; til Nordspidsen af New-

foundland (Cape Bould ved 51 °
40') er Afstanden omtrent

135 Mil, og hvis Reisen er gaaet mere direkte syd og

man har naaet den østlige Del af Newfoundland, endog

c. 150 Mil. Da det er klart, at Helleland maa være det

nærmeste Land fra Grønland af, tør det være rigtigst at

foretrække Labrador, skjønt Nordhalvøen af Newfoundland

ikke endnu er helt udelukket.

Allerede i Ørvaroddssaga, der vistnok er digtet i 14de

Aarhundrede, nævnes i et Vers »Hellulands hrauns obygQir«

o: Hellelands vulkanske Ørkner^); Forfatteren har altsaa

udstyret Helleland med det islandske Tilbehør til et Ørken-

land, Vulkaner eller ialfald Lavamarker. Et lignende Udstyr

har Helleland faaet i Flatobogens GrJ)., nemlig Jøkler. Begge
Dele er lige meget opdigtede, hverken Labrador eller New-

foundland har Vulkaner eller Jøkler {glaciers). Men i de

senere islandske Eventyrsagaer er dette blevet til en fuld-

stændig Kjendsgjerning, og det har ført til, at i BårSarsaga

Snæfellsåss, i Påttr af Gunnari Keldugmipsfifl, i Hålfdanar-

saga Bronufostra og i Saga af Hålfdani Eysteinssyni er

Helluland bleven flyttet mere og mere mod Nord; det ligger

^) »Si'San sigla {)eir {)artil er |3eir kvomu i Grænlandshaf^

sniia f)a su(^r ok vestr fyri landit«. Fornaldar-sogur Nor9r-

landa II, 248.

'^) Fornaldar-sogur Nor5rlanda IL 318.
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nu nordenfor eller endog nordøst for Grønland og strækker

sig henimod Bjarmeland eller Finnmarken*). Derved kom

i nyere Tid Bjørn af Skardza til sin Theori om de to

Hellelande: et nordligt større Helleland i Nordgrønland

(Nordostgrønland) og et sydligt mindre Helleland i Sydvest

for Grønland. Saaledes maa det nemlig forstaaes, naar han

i sine »Grønlands Annaler« ved Uddraget af Bår5arsaga
Snæfellsåss siger om »Hellulands obygdir« : »J)etta kalium

'fS

dsLl

e Bretou
Island

H

^3 CapeBreton

W

Fig. 4.

vær nordur -obygder Grænlandz og nordur -Grænland og

Helluland hid mikla«
, og ved Uddraget af den gamle

Kursforskrift til Grønland: »hier heyrist ad kailader ero

Grænlands obygder eirninn hier nordur i landnordurshafi,

*) Se Uddragene i grønl. hist. Mind. (III, 516—24), som dog
maa kontrolleres efter de nyere Udgaver.
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lyka sem vestur Grænlandz obygder inillum vestre bygdar

å Grænlandi og litlu Hellulands edur Marklandz« ^) eller, som

han tydeligst har forklaret det i sin Afskrift af Erik rødes

Saga i Anledning af det amerikanske Helleland: »Annad

Helluland er j landnordr j nordarhafi sem kailast Helluland

hid micla, eirnin af }3eim hellu-ijs sem {)ar hefur fundinn

verid«. Denne Theori var ganske naturlig og nødvendig,

naar man troede lige meget paa Eventyrsagaerne som paa

de- historiske Sagaer, men burde nu kun have antikvarisk

Interesse; imidlertid har Rafn benyttet Bjørns Theori til at

issttri oe s

Fig. 5.

skabe to Hellelande sønden for Grønland (»Helluland hit

mikla« og »Helluland hit litla«), som han identificerer med

Labrador og Newfoundland, — hvilket baade strider mod

Bjørn Jonssons Ord og mod Vinlandssagaerne. Ved Hjælp
af dette faar Rafn imidlertid det Helleland, som opdagedes

paa Veien til Vinland, til at blive »Helluland hit litla«

M Grønl. hist. Mind. III, 212.
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eller Newfoundland, — hvilket var nødvendigt for at faa

Vinland flyttet sydover til Rhode-Island. Men dette strider

endog mod Rafns egen Kilde Flatobogen; thi naar der ikke

tindes Jøkler paa Labrador, findes saadanne endnu mindre

paa Newfoundland.

3. Markland. Om det endnu kunde ansees for

tvivlsomt, om Helluland var Labrador eller det nordligste

Newfoundland, vil det snart vise sig, at Markland efter

Erik rødes Saga kun kan være Newfoundland. Sagaen siger

nemlig, at de efter en Dagsreise i Syd og Sydøst kom til

et andet Land, som var skovbevoxet og som de derfor

kaldte Markland (d. e. Skovland). Thi Newfoundland er

jo netop i Sydøst for det østlige Labrador, — og det øst-

ligste Land i Nordamerika. Man maa som Rafn ganske

sætte sig ud over Sagaens Beretning for at forklare Mark-

land om Nova Scotia, idet han foretrækker Gr[)., hvorefter

Markland laa i Sydvest for Helluland. At ogsaa Navnet

Markland passede paa Newfoundland, skal nedenfor vises.

4. Vinland. En omhyggelig Gjennemlæsning af Erik

rødes Saga vil vise, at Vinland ender mod Nord i en Halvø

med Nordøstspidsen Kjalarnæs, at Opdagerne først reiste

sydover langs det sandige Østkyst, indtil Landet blev »fjord-

skaaret«, og at de her lagde ind i Straumsfj orden; at derfra

gik en Expedition længer syd langs Østkysten indtil det

Sted (Hop), hvor Sammenstødet med Skrælingerne foregaar,

og at senere en Expedition søgte rundt Nordhalvøen indtil

en Aa, der var saa langt fra Strømsfjord som Hop fja

Strømsfjord. Landet vil altsaa have Schenia som Fig. 5

(se S. 331).

Men sammenstiller man det Omrids, som her er gjort,

med et Rids af Nova Scotia (Fig. 4), synes det aaben-

bart, at Sagaens Skildring passer fortrinligt paa Nova Scotia

med Cap-Breton-Øen, naar disse tænkes som et sammen-

hængende Land og man indrømmer den naturlige Feil i

Retningernes Bestemmelse (jfr. ovenfor). Hvis man herimod
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vil gjøre gjældende, at der er et Sund mellem Nova Scotia

og Cap-Breton-Øen (Gut of Canso), behøver man blot at

kaste et Blik paa gamle Karter over disse Egne for at lære,

hvor sent Europas nyere Sømænd lærte dette Sund at kjende.

Allerede ved 1504 begyndte Fiskerierne om Cap Breton og

Newfoundlands-Bankerne, og dog findes ikke »Gut of Ganso«

335 3*0 3«" 3'<' 355 380

Fig. 6.

paa Karter fra Midten af det 16de Aarhundrede, ja hyp-

pig ikke paa senere Karter. Jeg hidsætter et Rids af det

saakaldte Sebastian Cabots Kart fra 1544, forsaavidt angaar

disse Lande (Fig. 6); her er Newfoundland opløst i Øgrupper,

medens Cap-Breton-Øen og Nova Scotia danner en sammen-

hængende Landmasse, som ganske svarer til Sagaens Vinland.
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Vi kan efter dette nærmere bestemme følgende Detaljer.

Vinlands Nordspids Kjalarnæs bliver selve Cap Breton; de

lange Sandstrande paa Østkysten søndenfor Kjalarnæs (» Furde-

strandeneo) er Cap-Breton-Øens Østkyster, der netop skildres

som lave og sandige. Den Fjord, hvori Nordboerne løb ind,

efter at Landet var bleven »fjordskaaret« (Straumsfjorden),

kan være en af Fjordene i Nova Scotias nordøstligste County

Guysborough ,
maaske selve Canso-bugten eller en af de

følgende. Meget længere syd i Nova Scotia maa da den

Flodmunding søges, hvor Karlsevne forsøgte sit Kolonianlæg

(»Hop«); vanskeligere bliver det at vælge mellem Flod-

mundingerne paa denne Kyst, thi Sagaens Beskrivelse passer

paa flere af dem. Vestkysten af det nordlige Vinland karak-

teriseres som »Ødemarker (o: ubeboede Skovstrækninger)
med faa aabne Steder«

,
hvilket passer fortrinlig paa Vest-

kysten af Cap-Breton-Øen, som ogsaa i et nyere Reiseværk

kaldes »et ubeboet og uveisomt Land af Skov og Fjeld«

(an unexplored and trackless land offorests and mountains)*).

Søndenfor dette maa man da søge den Aamunding, hvor

Thorvald Erikssøn blev dræbt. Ogsaa her kunde flere

Punkter udsees f. Ex. Salmon River eller Hunting River paa

Cape-Breton-Øen eller en af Elvene ved Pictou-harbour i

det nordlige Nova Scotia; navnlig hvis det sidste Punkt

vælges, vil det sees, at ogsaa den Observation er rigtig, at

Fjeldene her er de samme, som man saa i Hop ;
thi det er

den samme Aasrække, som stryger gjennem hele Nova Scotia.

Det er ikke i Strid hermed, at Thorhall Veidemand

nordenfor Kjalarnæs drives af Vestenvind til Irland og at

Markland siges at ligge lige overfor Irland. Vistnok ligger

Irland mellem 51^25 og 55^35', Newfoundland mellem

46^40' og 51^35' og Cap Breton ved 46^ saa at kun det

nordligste af Newfoundland kan siges at ligge lige i Vest for

Irland; men da Afstanden er saa stor, svinder Afvigelsen

^) Osgood, The Maritime provinces p. 170.
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dog ind til en Ubetydelighed. Det sees ogsaa, at Opdageren
John Cabot, som i 1497 utvivlsomt landede paa det sydøstlige

Newfoundland, har angivet dette at ligge »400 Mile vestenfor

England«^) (o: Bristol ved SlVa^N. B.), ligesom ogsaa New-

foundland (eller Terra Cortereal) paa de ældre Karter fra

16de Aarhundrede strækker sig nordover indtil omtrent

56« N. B., ofte ligetil 60^^).

Efter rent topografiske Grunde tør saaledes Helleland

være Labrador (eller Newfoundlands Nordhalvø), Markland

Newfoundland, og Vinland Nova Scotia med Cap-Breton-

Øen. Men denne Theori maa, for at godkjendes, under-

kastes den Prøve, om Sagaens Skildring af disse Landes

Naturbeskrivelse og Produkter kan konstateres at være rigtig.

Dette skal gjøres i det følgende Stykke.

VIII. Plante- og Dyreliv.

Islændingerne skildre det første Land, som de fandt

søndenfor Grønland og de kaldte Helleland (o: det Sted,

hvor de landede) »fuldt af store Stenheller, ofte 12 Alen

brede«. Derimod nævnes hverken Plante-væxt eller menne-

skelig Beboelse; det er altsaa et ufrugtbart og ubeboeligt

Land, som ikke indbød til længere Dvælen, ganske som i

nyere Tider Labrador beskrives. Herhen fører ogsaa de

eneste Spor af organisk Liv, som omtales, nemlig at man

der fandt en Mængde Polarræve (»fjoldi melrakka«). Thi

Labrador er netop Polarrævens Hjem; kun ganske leilig-

hedsvis kan denne — efter Audubon og Bachmann — træflfes

i de nordligste Dele af Newfoundland, medens den bliver

talrigere og talrigere, jo længere nord de Reisende trænger

i Labrador^).

^) llaimondo di Soncino's Brev til Hertugen af Milano, flarrisse,

Jean et Sebastian Cabot S. 324 ff. Winsor, Histoiy of Araerica III 54.

^) Se Karterne hos Kohl, Winsor o. fl.

'^) Reports of explorations and surveys from the Missisippi River

to the Pacific Ocean Vol. VIII p. 137.
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Det Land, som Opdagerne traf sydøst for Helleland,

kaldte de Markland d. e. Skovland^). Selv med New-
foundlands nuværende Skovvæxt for Øie vil man kunne

forstaa, at Islændingerne, som kom fra de ganske skovløse

Grønland og Labrador, kunde betegne Newfoundland som

et Skovland; thi ogsaa nu, efterat Europæerne i snart 300

Aar har ryddet Skovene, siges dog Østkysterne og endog

Kystbjergene at være dækkede med Skove af Fure og Birk,

og endog i det indre voxer paa Bjergene Busker, der kan

naa Mandshøide. Men ganske anderledes lyder Beretningerne
fra 16de, ja fra 17de Aarhundrede. Gaspar Cortereal, som

i 1501 seilede langs hele Østkysten, omtalte de store og

uendelige Skove, hvoraf Indianerne tog Tømmer til sine

Hytter 2). Ungareren Stephan Parmenius, som i 1583 var

med Sir Humfrey Gilbert i St. Johns i Newfoundland, sagde
efter De Laet, at Landet var fuldt af Bjerg og Skov, især

Fure, baade gamle og nye Træer; Richard Withbourn, som

havde gjort mange Reiser til Newfoundland mellem 1579 og

1614 og c. 1620 udgav en Beskrivelse over Landet, omtalte

Skove af Fure, meget bekvemme til Skibsmaster, af Gran og
Birk saa skjønne, man kunde ønske, og fremhævede den lette

Adgang til at bygge Hus og skaffe Brændeved^); ogsaa
John Mason omtaler i sin »korte Diskurs om Newfound-

land« (1620) Fure og Gran, Asp og Hassel som givende

godt Tømmer^).

^) Det er selvfølgelig kun paa Grund af Navnet »Skovland«',

at Bjørn fra Skardzå kan paastaa, at det grønlandske Driv-

tømmer kommer »ur Marklands botnura«, hvilket som bekjendt
er urigtigt. Dette Sted stammer ogsaa kun fra Bjørn selv,

ikke fra Hauksbok, som man kunde tro efter Udgivelses-
maaden i Grønl. hist. Mind. (III 242).

^j Ramusio III 417: »Le loro liabitationi sono fatte di legname, del

quale lianno abbondantia per esserui grandissimi infiniti boschi«.

^) De Laet, Nieuue Werelt ofte Beschriivinghe van Westindien

(Leyden 1625) p. 38 fg.

*) Citeret efter Pickering, Chronological History of piants (Boston

1879) p. 935.
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Om Marklands Dyreverden nævner Sagaen, at der var

en Mængde Dyr (morg dyrr) o: Dyr af Hjorteslægten. Som

bekjendt hører den »røde Hjort« hjemme i Newfoundland, om

end den tiltagende Bebyggelse langs Kysterne har forringet

dens Antal; dog skildres Skovene ved Halls Bay og White

Bay endnu som rige Jagtterritorier, hvor for ikke mange
Aar siden et engelsk Jagtselskab paa en enkelt Sommer

nedlagde omkring 2000 Dyr').

Paa en ved Landets sydøstlige Kyst fandt og dræbte

Opdagerne en Bjørn, hvilket selvfølgelig i den islandske

Fortællers Mund vil sige en Isbjørn. Ganske vist er Is-

bjørnen et endnu mere arktisk Dyr end Polarræven, men

det er sikkert nok, at den ialfald i tidligere Tid kunde

træffes ved Newfoundlands Østkyster: baade John Cabot

(1497) og Gaspar Cortereal (1501) førte med sig fra New-

foundland »hvide Bjørne«; ligeledes fortæller Jean Cartier,

at han paa sin første Reise traf udenfor Østkysten ved

Funk Island (»isle des oiseaulx« 49^ 45') en Isbjørn, der

omtales ganske som i Sagaen men mere detaljeret: »skjønt Øen

er 14 Mile fra Land, svømmer Bjørnene did ud fra det større

Land for at fange Fugl, og vore Folk fandt én af dem —
stor som en Ko og saa hvid som en Svane — , som sprang

i Vandet fra dem; den følgende Dag, Pintsedag, da vi

seilede mod Land, traf vi samme Bjørn halvveis til Land

svømmende omkap med os; da vi opdagede den, gjorde vi

Jagt paa den fra Baadene og tog den- med Magt; dens Kjød

var ligesaa godt at spise som en toaars Kvies«
''^).

Det 3die Lands Navn, Vinland, blev givet det af

Leiv Eriksson, som derfra førte med hjem Prøver paa Vin-

druer og usaaet Hvede samt store Træer, der betegnes som

^) Osgood, The maritime proviiices S. 211.

^) Relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada

en 1534, publ. par H. Michclant et A. Ramée (Paris 1867) S. 5.
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»Masur« (tysk Maser, aaret eller flammet Træ). Men ved

det senere Kolonisationsforsøg constateres det, at i Landets

nordlige og nordøstlige Del ved »Furdestrandene« fandtes

hverken »)Vin« eller »Hvede« og at man maatte fare flere

Dagsreiser sydover, førend disse Produkter opdagedes. Mod-

sætningen mellem »Furdestrandene« i det nordlige og '>H6p<«

i det sydlige fremhæves yderligere ved Thorhall Veidemands

Vers
,

der giver sin Skuff"else over ikke at finde Vin paa

Furdestrandene et stærkt Indtryk:

Høvdingen loved, naar hid jeg

kom, da skulde den bedste

Drik jeg have; men Landet

laste bør jeg for alle:

her man nødes med Haanden

Bøtten at styre til Stranden;

jeg til Kilden maa krybe.

Vin kom ei paa min Læbe.

Det sees saaledes, at det nordlige Vinland laa udenfor

Vinregionen og altsaa selv det sydlige ved Vinens eller

rettere Vindruens nordlige Grænse. Det gjælder altsaa at

bestemme Vindruens Nordgrænse i Nordamerika.

Nutildags vil man finde det halvt eventyrligt, at Nord-

amerika betegnes som et »Vinland«
;

men man behøver

ikke at søge længe i den ældre geografiske Litteratur om

Nordamerika, før man finder talrige Paralleler. Næsten

alle Reisende i 16de Aarhundrede ere enige om paa samme

Maade at prise den vilde, udyrkede Vindrue i Nord-

amerika. Jeg skal nævne flere Exempler. 1540 fandt De

Soto ved Floden Coosa (Alabama) fede og søde Vindruer;

1562 fandt Jean Ribeault Vindruer i Florida; 1524 fandt

Verezzano ved Kysten af Maryland eller Delaware »Vin,

som voxer af sig selv, og Vinstokke, som slynger sig om

andre Træer ligesom i Lombardiet«
;

de kunde — mener

han — »yde udmærket Vin, hvis den blev ordentlig kul-

tiveret, thi den tørre Drue er sød og velsmagende, og Ind-
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byggerne erkjende selv Betydningen af den vildtvoxende

Vin ved at luge bort de nedre Kviste, at Frugten kan

modnes bedre«. Lignende Ytringer kan fremdrages fra Kolonien

paa Roanok Island i Virginia 1585 (to Arter Vindruer), fra

den i Sydvest for Cape Cod, hvor Barth. Gosnold 1602

fandt Vin i Mængde og som han derfor kaldte »Marthas

Vineyard« ,
fra Hudsons Ophold ved Hudsons-floden i 1609

(to Arter), fra Beskrivelsen af den ny-engelske Koloni om

Plymouth 1622 (tre Arter) o. s. v. Nærmere maa jeg dvæle

ved følgende, fordi de viser os Vinens eller rettere —
da her overalt kun er Tale om den vilde Drue — Vin-

druens naturlige Nordgrænse i det 16de Aarhundrede.

Jean Cartier kom paa sin 2den Reise (1535—36) fra New-

foundland gjennem Lawrence-Bugten opad Lawrence-Floden

til den nuværende Isle d'Orléans nedenfor Québec (ved 47^)

og fandt her »mange Vinstokke, hvilket vi ikke havde seet

tidligere (o: nordligere) i Landet, og derfor kaldte vi Øen

Isle de Bacchus« '),
medens han søndenfor paa sin Passage

opad Floden paa begge Bredder fandt »saa mange Vinstokke

dækkede med Vindruer, at de næsten syntes at være plantede

med Menneskehaand, men da de hverken kultiveres eller

beskjæres, er Druerne hverken saa store eller saa søde

som vore« 2). Her inde i Landet var saaledes Vinstokkens

Nordgrænse ved 47 ^ men ved Østkysterne naaede den ikke

saa langt nord; i. 1606 fandt efter Lescarbot Franskmændene

ved Chouakoet (Saco) i det nuværende Maine (43Va^) »Vin-

stokke i stor Mængde, 3 til 4 Fod høie og nedentil saa

tykke som en Næve, med skjønne og sorte Druer, nogle

Bref recit et succincte narration de la navigation faite en

1535 et 1536 par le capitaine Jean Cartier aux iles de Canada,

Hochelaga, Saguenay et autres, ed. Avezac (1863) fol. 14 b:

»Et pareillement y trouuasmes force vignes ce que n'auyons
veu par cy deuant a toute la terre, et par ce la noraraasmes

l'ysle de Bacchus«.

SS. fol. 19b.
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saa tykke som Flommer«
'),

men 1607 fandt de ogsaa længere

nord paa et Tog opad Floden St. Jean i det senere New-

Brunswic »mange Vinstokke langs Bredden, men Druerne

er ikke saa store som i Armouchiquois's Land«
^).

Paa Øst-

siden af Fundy-Bugten omkring Port-Royal (nu Annapolis i

Nova Scotia) fandt Franskmændene derimod ikke Vinstokken

voxende vildt, thi Lescarbot siger udtrykkelig, at medens

de paa Vestsiden fandt utallige Vinstokke og modne Druer,

havde han ikke seet saadanne ved Port Royal, uagtet Landet

og Høiene var skikket dertiF). Ikke destomindre synes det

ved omtrent samtidige Vidnesbyrd utvivlsomt, at i det sydlige

Nova Scotia Vinen ogsaa dengang voxede vildt. Vi har

saaledes en Beretning af Sir William Alexander i »Encou-

ragement to Colonies« (1624) om de af ham udsendte Folk,

der landede Juli 1623 i Luke's Bay (o: Port Mouton ved

43" 55') ved Sydøstkysten af Nova Scotia og bereiste Landet

til Port Negro ; her opregner l^an Landets Frugter og blandt

dem gooseberiea (Stikkelsbær), strawberies (Jordbær), hind-

berifs (Bringebær), rasberies (d. s.) og a kind of red wine-

beries
,

samt flere vilde Kornsorter {»some eares of wheate,

barhj and rie growing ihere wi/d«) og store Skove'*). Fransk-

manden Nicolas Denys, som opholdt sig i forskjellige Dele

af Nova Scotia i mange Aar fra 1632 af dels som Colonist,

dels som Guvernør og udgav sin »Description geographique

et historique des costes de l'Amerique septentrionale« i 1672

(Paris), siger netop om det indre Land østenfor Port Royal
»der er store Skove af Eg, Ask, Fure, Gran, Birk og Asp;
den vilde Vin og Valnødtræet findes ogsaa der; der er

') Lescarbot, Histoire la nouvelle France i Paris 1618) p. 550.

2) SS. Side 490.

^) Je n'en ay point veu au Port Koyal, niais la terre et les

cotaux y gont fort propres. Lescarbot p. 928.

*) Citeret efter Pickering, Chronological history of piants p. 940,

hvor ellers åisse Vineberies gjøres til »Vacciniuni vitis Idæa«

o: Tyttebær!
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lidet af Sne i dette Landskab og meget korte Vintre «
, lige-

som han overhovedet om Nova Scotia ytrer: »Først og

fremst er det sikkert, at Landet af Naturen frembringer

Vin, — at det bærer en Vindrue, som ganske modnes og er

saa stor som en Muskatnød. Dens Smag er ikke saa be-

hagelig, da den er vild, og Skindet lidt tykkere, men hvis

den blev omplantet og kultiveret, saaledes som sker i

Frankrige, tvivler jeg ikke om, at Vinen vilde blive lige saa

god« 1).
I et Foredrag i »The Nova Scotia Institute ofNatural

Science« (1884) har Prof. George Lawson i Halifax givet

Oplysninger om den vilde Vins nuværende Udbredelse i

Nova Scotia, foranlediget ved en Forespørgsel, jeg gjennem
min Collega, Prof. A. Blytt lod gjøre^); det vil her sees,

^) Denis I. 52 og II. 19, i Uddrag hos Murdoch, History of

Nova Scotia or Acadie I. 536 f.

^) Foredraget er trykt i The Nova Scotian Journal of Agri-
culture vol. IV. No. 40 (Dec. 1883). Forfatteren har paa

offentlig Forespørgsel faaet Oplysninger fra forskjellige Brev-

skrivere om Vindruens Udbredelse i Nova Scotia, hvoraf

hidsættes: »1. The honorable Judge Ritchie informe me (o:

Lawson), that when a boy he frequently gathered wild

grapes between Annapolis Royal and Bear River , and that

he has no doubt he could still find the place where the

vines grow. 2. Professor Macdonald informs me that our

esteemed President, Rob. Morrow, Esq. , before leaving for

the south stated that he had seen a Wild Grape vine gro-

wing in a garden at Stellarton in Pictou County, and was
told that it had been brought from the neighbouring woods.

Some years later, at a distance of several miles further up
the East River he found the Grape growing wild. 3. Max
D. Major (Liverpool N. S.) : There is a grape vine said to

be a wild one growing on the farm of a Mr. Hall on the

other side of Allen' s Creek, close to the town of Annapolis.
I have seen it and was told it was a wild one, but it may
be a degenerate vine planted by the French. Seeing your
article in the Chron'cle of the 8th inst. , I thought well to

mention this one. I am very intimately acquainted with

the province of Nova Scotia, but do not know of any other

wild vine. 4. B. Gilpin (Annapolis Royal): Answering your
Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 23
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at vild Vin findes endnu groende paa flere Steder i Nova

Scotia, særlig omkring Annapolis (Port Royal), og naar

Meddelerne tildels formoder under Henvisning til Lescarbot,

at denne vilde Vin maaske kan være degenereret Vin, plantet

af Franskmændene, vil vi ovenfor have seet at dette beror

paa en Misforstaaelse, thi Lescarbot siger ikke at han eller

hans Landsmænd plantede Vin, men at Landet var skikket

herfor, om den var bleven plantet, og den vilde Vins Ud-

bredelse i andre Dele af Landet saa kort efter beviser, at

denne ikke er kommen fra de franske Anlæg. Det tør

saaledes ansees for bevist, at der ved Europæernes An-

komst til Nova Scotia i 17de Aarhundrede i dettes

sydlige Dele fandtes Vindruer, som voxede vildt.

Ogsaa den »usaaede Hvede« henviser, rigtig forstaaet,

til Nova Scotia. Tidligere antog man, f. Ex. allerede Schø-

enquiries in the newspapers , I beg to inform you I have

always known a wild grape vine within a mile or more of

this town. In a deep ravine, whose steep sides prevented

culture, it flourished. It was surrounded by cultivated fieids,

cultivated no doubt by the French, before Nicholsons capture,
a mile or more from the steep hills , now as then covered

by the forest primeval. It was very luxuriant, and though
I do not recollect eating the grapes , yet its flowers and

half ripened branches I well remember. It was an object
of curiosity to me especially as proving the exactness of

old Lescarbot, our most exact and homliest historian. Without

knowing I thought it the little Fox Grape so luxuriant on

the warm south side of New England and which as a boy
I knew so well—very thick skin and very tart flavor. I

have no doubt it still exists , but the snow would cover it

now. I hear of many other vines about here , but this is

the only one I have personally seen«. Som Resultat af

alle foreliggende Oplysninger constaterer Prof. Lawson , at

nu for Tiden voxer den vilde Vin {Vitis cordifolia eller V.

riparia) nordligst paa følgende Steder: AnnapoHs Royal og
"West River (Pictou-County) i Nova Scotia, St. Johns River

i New Brunswick og Isle aux Coudres (Lawrence - River) i

Canada.
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ning og efter ham Finn Magnusen og Rafn, at den vilde

Hvede var det almindelige amerikanske Brødkorn, Mai s.

Dermed vilde det da være givet, at Vinland maatte flyttes

søndenfor Nova Scotia, thi her voxede ikke Mais og den

naaede ved Ny Englands Østkyst c. 1600 ikke længer nord

end til 44^ (Kennebecs Munding) i),
medens den dog i 1535

i Kanada dyrkes saa langt nord som Montréal (Hochelaga) 2).

Men mod Mais maa med Styrke gjøres gjældende, at det

ikke er en vildtvoxende Kornart; overalt hvor den voxer i

Nordamerika, kjendes den kun som dyrket Korn ligefra

dens sandsynlige Hjemland Mexico til Maine (44^ N. B.);

dette fremgaar med Sikkerhed af alle Beretninger fra 16de

og 17de Aarhundrede, som ogsaa beskrive Indianernes pri-

mitive Agerdyrkningsredskab (Spaden). Hertil kommer, som

Prof. Schiibeler har gjort opmærksom paa, at Nordboerne

»neppe vilde have forvexlet Mais, dyrket eller vildtvoxende,

med Hvede, selv om de kun havde kjendt den virkelige

Hvede i Form af udtærsket Korn, og om de end i Mangel

af noget bedre Navn havde gjort dette, kan der neppe

være nogen Tvivl om, at de med den Nøiagtighed, hvormed

de udtrykke sig om alt, hvad der var dem fremmed eller

paafaldende, ogsaa vilde have leveret en Beskrivelse over

den ejendommelige Maade, hvorpaa Kornet fremkommer hos

Maisen i Sammenligning med de andre Kornarter« ^).

Man kan deraf, at Kolonisterne lagde Mærke til og

drog Fordel af den »usaaede Hvede«, med Sikkerhed slutte,

at de var komne til et Land, hvor Korn ikke dyrkedes.
Thi overalt i Nordamerika, hvor Mais dyrkes, findes ogsaa

samtidigen andre spiselige Frugter dyrkede. Jean Cartier

fandt ved Montréal, at man foruden Mais dyrkede Meloner,

^) De Laet, Neuvve Weerlt p. 65.

^) Jean Cartier ed. Avezac, fol. 23 og 24,

^) Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1858 S. 23.

23*
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Agurker, Ærter, Bønner og Tobak i); i det sydlige Maine

(43®
—

44®) plantede man omkr. 1600 Mais og Brasiliske Bønner,

dyrkede Tobak og høstede Nødder 2); længer syd fandt Verez-

zano 1524, at der voxede Korn, Olje, Bælgfrugter og en Række

Frugttræer (Æbler, Flommer o. s. v.), og jo længer syd

man kommer, desto flere Arter af dyrkede Flanter finder

man. Hvis Nordboerne var naaet søndenfor Maisens Nord-

grænse, maatte de som Opdagerne i 16de Aarhundrede have

omtalt ogsaa de andre dyrkede Flanter og vilde ikke have

lagt en saa fortrinlig Vægt paa den vildtvoxende Kornsort.

En mærkelig Farallel hertil er det, at de Opdagere i 16de

Aarhundrede, som kom nordenfor det dyrkede Korns Region,

ogsaa netop sees at omtale det vilde Korn. Da Jean

Cartier paa sin første Reise (1534) gjennem Belle-Isle-

Strædet var kommen ind i Lawrence-Bugten, traf han mellem

47® og 48® Øer og Lande, hvor han ikke glemmer at om-

tale det usaaede Korn: 20 Mile vesten for Newfoundland

traf han den øde 0, som han kaldte »Isle de Bryon«

(47® 50') > der er fuld af skjønne Træer, Sletter og Agre
af vildt Korn (champs de blé sauuaige)^); og ankommen

til Fastlandet ved Floden Miramichi (New Brunswick 47®)

fandt han der voxende Ærter, Ribs, Jordbær, Bringebær

og vildtKorn ligesom Rug, der saa ud, som om det

have været saaet og dyrket (hlé sauuaige comme seille,

quel il semhle y abuoir esté semé et labouréj^); om Landet

ved Bay de Chaleur (48®) siger han, at overalt, hvor der

ikke var Skov eller Sand, var det fuldt af vildt Korn,
der har Ax som Rug og Korn som Havre (plain de

blé sauuaige, qui a Vespy comme seigle et le grain comme

avoynej^) o. s. v. Jeg har ovenfor^) citeret Sir William

^) Jean Cartier ed. Avezac, fol. 24, 31.

2) De Laet p. 65, jfr. Lescarbot p. 553.

*) Jean Cartier ed. Michelant et Raraée p. 19.

*) SS. p. 25.

5) SS. p. 39.

^) ovenfor S. 340.
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Alexanders Beskrivelse af Port Mouton i Nova Scotia, hvor

der endog nævnes 3 vilde Kornarter.

Prof. Schiibeler er (saa vidt jeg ved) den første, som har

hævdet, at Nordboernes »selvsaaede Hvede« ganske svarer

til den Amerikanske In di an Rice eller Wild Rice

(Zizania aquaticaL. eller Hydropyrum esculentum);
den fandtes vildtvoxende ved Bredder af Floder, stillestaaende

Vand og sumpige Steder overalt i Nordamerika, langs

Østkysten lige nord til 50^^).

Den øvrige Skildring af Vinlands Naturprodukter er

ikke saa bestemt, at deraf nærmere Slutninger kan gjøres,

men man tør trygt udtale, at alle Sagaens Detaljer passer

paa Nova Scotia. I Strømsfjord levede Kolonisterne af

Jagt og Fiskeri, samlede Æg paa Øen, fangede Fisk i Søen

og Dyr paa Land samt fik fat paa en Hval, som drev til

Land. I Hop er deres Levesæt væsentlig den samme (her

nævnes udtrykkelig blandt Fiskesortene »Hellefisk«); dog

fremhæves her det mildere Klima, idet der ingen Sne

kommer og Kvæget gaar ude om Vinteren, hvad der godt

passer til Nova Scotias sydlige Egne, hvor ogsaa Lescarbot

nævner de korte milde Vintre, og at Sneen, om den kom,

smeltede hurtig og Husdyrene gik ude om Vinteren^).

Til Landets Produkter maa ogsaa regnes de »Skindvarer

og ganske graa Skind«, som Skrælingerne sælge; ogsaa dette

gjenfindes i Lescarbots Skildring fra Port Royal, hvortil de

indfødte Indianere sælge Pelsværk af de Gnavere, som de

fange om Vinteren, navnlig Odderen og Bæveren^).

*) Christiania Videnskabsselskabs Forhandhnger for 1858, jfr.

Schiibelers Viridarium Norvegicum I. 251—54.

2) Lescarbot p. 577 fg. Jfr. ovenfor S. 341 ^.

3) SS. p. 899.

^) SS. p. 898.
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IX. Indbyggerne.

Det fremgaar af Sagaen, at der ikke i noget af de

nyopdagede Lande fandtes nogen fastboende agerdyrkende

Befolkning. I Helleland saaes ikke Spor til Mennesker,

og sikkert er det vel, at Islændingerne ikke vidste noget

om Mennesker her. Det kunde være et Spørgsmaal, om

man heraf har Ret til at slutte, at der heller ikke ved Aar

1000 fandtes Mennesker i Labrador d. e. at Eskimoerne

er senere indvandrede. Herfor kunde den Omstændighed

tale, at Eskimoerne i Labrador i sit Sprog har optaget de

to Ord, som Eskimoerne i Grønland har laant fra Nord-

mændene (kuaneq= oldn. kvanni; nisa= oldn. nisaji og altsaa

tør antages i temmelig sen Tid at have boet nær de grøn-

landske Eskimoer. I Markland traf man under Sydseiladsen

langs Østkysten ingen Beboere; derimod da man under

Hjemreisen landede paa Syd- eller Østsiden, blev her nogle

»Skrælinger« trufne. Heller ikke i det nordlige Vinland

saaes Spor af Mennesker; kun i dets sydlige Del opdagedes

her atter »Skrælinger«, og paa Vinlands Vestside træffes

den fabelagtige »Enfoding«, som atter forsvinder.

Hvilken Folkestamme er disse Skrælinger? Det har

egentlig været anseet for selvfølgeligt, at disse »Skrælinger«

er de samme, som kjendes fra Grønland, altsaa Eskimoer,

og kun enkelte Forskere har næret nogen Tvivl derom, fordi

Eskimoer ikke vides at være naaet saa langt mod Syd. ^)

Udgangspunktet for den sædvanlige Theori er egentlig kun,

at Grønlænderne brugte Navnet »Skrælinger« baade om

Eskimoerne i Grønland og om Indbyggerne i Vinland og

Markland. Men det er et Spørgsmaal, om de derved har

tænkt paa en ethnografisk Betegnelse. »Skrælinger« bruges

nutildags i Norge (og vel ogsaa i Danmark) om svage,

kraftløse Mennesker, og det var vistnok ogsaa Betydningen i

^) Waitz, Anthropologie III. 60. Schoolcraft 1. c.
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Oldtiden, saa at det nærmere peger paa det lave Kultur-

standpunkt end paa en bestemt Folkestamme. Da Nord-

boerne ikke samtidig havde for Øie Eskimoerne i Grønland

og Indbyggerne i Markland og Vinland, kunde de let fra

Kulturstandpunktet slutte til ethnografisk Enhed, uden at vi

behøver at føle os bundne af denne Slutning. Det tør der-

for være rigtigt at studere Navnets Historie, forsaavidt dette

er muligt.

Allerede Are frode taler om Skrælinger. Han beretter

efter sin Farbroder Thorkel Gellessøns Fortælling, at Erik

røde og de andre grønlandske Landnamsmænd baade i Vest-

og Østbygden fandt menneskelige Bosteder, Baadstykker og

Stenredskaber »saa at man deraf maa slutte, at den Art

Folk har faret der, som har beboet Vinland og Grøn-

lændingerne kalde Skrælinger«. Man fandt altsaa Spor
efter Mennesker i Sydgrønland, men ikke disse Mennesker

selv, og kunde kun fra deres Efterladenskaber slutte til

deres Art. Grønlændingerne ,
der selv var i Besiddelse af

Jærnværktøi, af store Skibe og europæisk Bygningskunst,

kunde ikke andet end se ned paa dem, der havde efterladt

sig saa lavtstaaende Minder, og kaldte dem Skrælinger.
Senere da Grønlændingerne længere syd i Amerika traf paa

Folk, der som det ukjendte eller uddøde Folk i Grønland

brugte Stenvaaben og idethele stod paa et Naturfolks Stadium,

maatte de naturligvis uden nærmere Undersøgelse anse

disse Folk for de samme som dem, fra hvem de havde

fundet Spor i Grønland.

Der er vel ingen Grund til at tvivle om, at det Folk,

som Nordmændene fandt Levninger efter i Syd-Grønland,
var Eskimoer. Det er naturligt, at Eskimoerne ikke

længe holdt ud i Sydgrønland, thi Eskimoerne har altid været

Sæl- og Hval-Jægere, men det egentlige Jagtterritorium for

Sæl- og Hvalfangst i Grønland er mellem 68^ og 72° eller

endnu nordligere. Da Nordmændene under Opholdet i

Grønland streifede nordover, traf de ogsaa tilslut paa Eski-
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moerne. Dette var ikke skeet i Ilte Aarhundrede ,
da

Thorkel Gellessøn var paa Grønland, thi Are frode kjender

ikke Eskimoer her. Men det tør være indtruffet i 12te Aar-

hundrede, thi )>HistoriaN«rvegiæ« beretter om, at de grøn-

landske Veidemænd i de ubebyggede Egne i det nordlige Grøn-

land traf smaa Mennesker, som de kaldte Skrælinger og som

brugte Stenknive og Pilespidse af Hvalben.
^)

Efter et Uddrag
af Hauksbok fandt man i 1266 Skrælingeboliger ved Kroks-

fjorden i Nordgrønland og endnu nordligere. 2) Det er

saaledes de grønlandske Kolonisters Sæl- og Hvalfangst i

»Nordrseta«, som førte dem sammen med Eskimoerne, og

den norske Beretning viser, at Grønlænderne behandlede

Skrælingerne her paa samme Maade som i Vinland, nemlig

ihjelslog og fordrev dem hvor de kunde komme til. Der-

imod er det først i 14de Aarhundrede, at Eskimoerne gjør

Gjengjæld: i et af Aarene efter 1341 ^) blev Vesterbygden

ødelagt af dem, i 1379 gjør de et Herjetog ogsaa til

Østerbygden, og endelig i det følgende Aarhundrede bliver

Resterne af Kolonien her ganske ødelagt. Først fra 2den

Halvdel af 14de Aarhundrede kan saaledes Grønlændingerne

have lært Eskimoerne nærmere at kjende. Der findes i de

ældre Beretninger fra Grønland intet Spor til, at Kolonisterne

havde Omgang med Eskimoerne eller stod i nogen For-

bindelse med dem, og naar man fra den meget sene Floa-

mannasaga (i
Haandskrift fra c. 1400) har sluttet, at de

paa Grønlands Østkyst fundne »Troldkvinder« var Eskimoer

og at Eskimoer saaledes var kommet ved Aar 1000 til det

sydøstlige Grønland, har man intet Hensyn taget til denne

Sagas eventyrlige Karakter. Hermed tør da fastslaaes, at

Grønlændingerne (og Islændingerne) ikke havde noget ind-

^) Monumenta historica, Norvegiæ ed. G. Storm p. 77.

2) Grønl. hist. Mind. III 240.

^) Grønl. hist. Mind. III. 259. Tiden bestemmes ved at Præsten

Ivar Baardssøn først kom til Grønland 1341 (III.
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gaaende Kjendskab til Eskimoerne og ikke kunde vide

noget om deres Identitet med »Skrælingerne« i Vinland,

og paa den anden Side at de maatte være udsatte for at

sammenblande begge og overføre Detaljer fra det ene Folk

til det andet.

De Materialer, hvoraf vi skal søge at bestemme de

amerikanske Skrælingers Nationalitet, er saaledes kun

Sagaen selv, og endog her bør man have for Øje den mulige

Forskjel mellem Markland (New-Foundland) og Vinland

(Nova Scotia).^)

Paa Hjemreisen fra Vinland overraskede Islændingerne

paa Markland 5 Skrælinger, en Mand (»skjægget«), to

Kvinder og to Børn; de voxne undkom i sine Huler (»sank

i Jorden«), men Gutterne fangedes og førtes med til

Grønland. Islændingerne lærte dem at tale (o : tale norrønt

Maal) og lod dem døbe. De fortalte, at Skrælingerne her

ikke havde Huse, men laa i Heller (Kløfter) eller Huler,

og at de havde to Konger ved Navn Avalldamon og

Avaldidida; de kaldte sin Moder Vætilldi og sin Fader

Uvæge. Disse Efterretninger er jo meget mangelfulde,

ikke mindst fordi disse Sproglevninger har gaaet gjennem

mange Munde, inden de optegnedes. Alligevel synes saa

meget at være tydeligt, at i sin optegnede Form kan de

ikke være Eskimoiske, thi d mangler ganske i Eskimoisk

og selv g er sjelden uden som Næselyd ^); specielt kan

Avalldamon ikke være Eskimoisk, thi her maa Ordene enten

ende med Vocal eller med en af de stumme Consonanter

b, k(q), t, p (f.
Ex. in nup Menneske, Dualis inuk, Plur.

^) Det bør ellers mærkes , at denne Undersøgelse besværlig-

gjøres derved, at Skrælingerne overalt i de gamle Beret-

ninger omgives af et halv eller hel eventyrligt Skjær; de

er saaledes allerede her paa Vei til at blive til Trolde, som
de virkelig er i senere Sagaer. Det er vist de lærde Sagn
fra Menneskeverdenens Udkanter, som her har været paa Spil.

^) Fr. V. Muller, Grundriss der Sprachwissenschaft II. 164.
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innuit; inugpoq dræber et Menneske; inungorpaq er

født; inut Fødemidler o. s. v.). Overhovedet er den bløde

Velklang i disse Skrælinge-ord ganske forskjellig fra de

haarde Strubelyd i Eskimoisk. Man er altsaa henvist til

at udlede disse Ord fra de indianske Folk, som vi fra nyere

Tid kjender i disse Egne. De Beboere, som Opdagerne i

16de Aarhundrede fandt paa Newfoundland og som kaldte

sig selv »Beothuk« (d. e. Mænd), fik af Europæerne Navnet

red hidians, fordi de besmurte sig med Okker-farve ;
de er

nu udryddede dels af Europæerne, dels af Micmac-lndianerne,

som i forrige Aarhundrede indvandrede fra New Brunswick

til Newfoundland. Af deres Sprog er kun faa og smaa

Levninger bevarede
,
men dog saa mange ,

at man faar en

noksaa god Forestilling derom. Dette Sprog mangler f,

men besidder baade 6, d, g, /, w, n, v samt Vocalerne a,

e, i, o, u, saa dets Lyd ganske svarer til hvad de 4 Skrælinge-

ord kræver. Ulykkeligvis er ingen Gloser for Pader,

Moder, Konge bevaret, saa nogen direkte Sammenligning
ikke er mulig; imidlertid viser Kvindenavnet Sh an an dithit

og Ordet adadimit (Ske) mærkelig Lydlighed med Endelsen

-didida i Avalldidida, og Ordene buggishaman eller

bukashaman (Mand, Dreng) og anyemen (Bue) kan

ligeledes sammenstilles med Endelsen -amon i Avalldamon.
*)

Dette er naturligvis kun nævnt formodningsvis ; da Beothuk-

erne nu synes uddøde, vil man vel aldrig komme Sagen
nærmere. Jeg skal dog ikke undlade at nævne, at ogsaa

Micmac-sproget (i
Nova Scotia og New Brunsvick) har Lyd-

forhold, som gjør det muligt, at disse Ord kunde være

laante fra dem; men de Ordsamlinger over Micmac-Sproget,
som jeg har havt Anledning til at se og som er meget fuld-

^) Disse Oplysninger skylder jeg to Foredrag om »the Beothuk
Indians« i American Philosophical Society for 19 Juni 1885

og 7 Mai 1886 af Albert S. Gatchet, som har vist mig den

Velvilje at sende mig dem.
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stændigere end over Beothuksproget, viser ingen speciel

Lighed med de omtalte Skrælinge- Ord. Det sees i Jean

Cartiers og flere Beretninger, at Folk af Micmac-Stammerne

fra Sydsiden af Lawrence -Bugten drog paa Fiskeri til

Newfoundland; hertil kunde det passe, at Skrælingerne paa
Markland siges at opholde sig i Heller eller Huler d. e.

midlertidige Bosteder under Fiskeriet.

Hvis det allerede i Newfoundland er sandsynligt, at

Islændingerne traf paa Indianere, synes det at være sikrere

i Nova Scotia. Islændingerne kom i Vinland ikke til de

Steder, hvor Skrælingerne havde sine Boliger, men traf dem

dels som Krigsmænd, dels som Handelsmænd. Det er kun

indirekte — af Oplysningerne om det vilde Korn — at vi

kan slutte, at disse Skrælinger ikke dyrkede Jorden
;
de har

altsaa, da Nomadeliv ikke findes i Amerika, enten været

Fiskere eller Jægere. Hvis det havde været Eskimoer,

skulde man vente det første, hvis det var Indianere det

sidste. Skrælingerne opdagede efter Sagaen Kolonisterne

om Høsten og nærmede sig i sine Baade for at udspejde

dem, men trak sig derpaa tilbage og vendte først tilbage

om Vaaren, og da havde de med sig sine Handels-

varer, nemlig Pelsværk. Dette Træk synes mig til-

strækkeligt til at vise, at Skrælingerne var Indianere, ikke

Eskimoer. Indianerne nordenfor Maisregionen levede af

Jagt og Handel med Pelsdyr, men Jagttiden for Pelsdyr

er netop Vinteren og Handelssæsonen altsaa om Vaaren^).
Eskimoerne derimod drive sin Jagt paa de store Sødyr,

Sæl og Hval, om Vaar og Sommer, og deres Handelstid er

følgelig om Høsten.

At Skrælingerne om Sommeren kort Tid efter Handels-

mødet, som de blev skræmt fra ved det ukjendte Syn af

Oxen, pludselig gjør et krigersk Overfald paa Nordboerne,

det passer paa de krigerske Indianerstammer, navnlig de

^) Lescarbot p. 893.
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nordlige Jægerstammer, som altfor let finde Paaskud til

Krige med sine Naboer, men aldeles ikke til de fredelige

Eskimoer, som først efter Aarhundreders Udæskelser tog

Hævn paa Nordmændene i Grønland.

Med disse Hovedpunkter lader nu den ethnografiske

Skildring af Skrælingerne sig i det hele vel forene, idet

ogsaa den ydre Skildring staar Indianere nærmere end

Eskimoer. Skrælingerne var efter Sagaen »smaa (sorte?)

Mænd og af ondskabsfuldt Udseende, og havde stygt Haar

(illt hår) paa Hovedet, store Øine og brede Kinder. Alle

Europæere ere enige om at skildre Eskimoerne som blide,

venlige, livlige og glade Mennesker, medens der er

en lignende Enstemmighed om de nordøstlige Indianeres

barske, vilde og frastødende Udseende^). Det »onde

Haar« maa vel i Nordboernes Mund betyde sort og uredet

Haar og kan saaledes betegne saavel Eskimoere som Indi-

anere. De »store Øjne« skulde egentlig ikke synes at

passe paa nogen af dem, thi saavel Indianere som Eskimoer

siges at have smaa Øine^); imidlertid omtales hyppig Indi-

anernes store Øienhuler, og specielt fremtræder dette paa

de gamle Skulpturer fra Amerika, saa at de store Øine

idethele synes bedre at passe til Indianere end til Eskimoer;

desuden taler Lescarbot udtrykkelig om Micmac'erries store

Øine^). Ogsaa de »brede Kinder« kan bedst henføres til

Indianerne (skjønt de ogsaa passer paa Eskimoerne), thi

»Indianernes Pande er smalere oventil end nedentil; derfor

træder den mellemste og nederste Del af Ansigtet stærkere

frem, og Amerikaneren er let at kjende paa dette Træk

fremfor alle andre Menneskeracer«^). Om der skal læses

1) Waitz, Anthropologie III. 309.

2) Waitz, III. 304, 348.

3) Fr. Muller, Ethnografi S. 279.

*) Lescarbot p. 804.

5) Fr. Muller, Ethnografi S. 279.
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»sorte« eller »smaa«, kan være tvivlsomt. Det første

passer bedre paa Indianere, thi endnu i 16de Aarhundrede

var det almindeligt at karakterisere de nordlige Indianere

som mørke eller sortladne; saaledes siger den franske »Gran

Capitano« fra 1539, hvis Beretning findes hos Ramusio, at

»ved Cap Raz og Cap Breton bor vilde og grusomme Folk,

med hvem man ikke kan forhandle venskabelig; de er store

Folk, klædt i Skind af Sælhunde og andre vilde Dyr, har

malede Streger i Ansigtet og er ligesom flekkede af Farve

mellem sort og graa og ligner meget Berberne^); Lescarbot

kalder Micmac'erne olivengrønne eller mørkebrune som Spa-
nierne

2).
»Smaa« passer derimod bedst paa Eskimoer, thi

medens Eskimoerne i Regelen angives til omtr. 5 Fod høie,

naar Indianerne hyppig europæisk Mandshøide; dog siger

Lescarbot, at ingen af Souriquois (o : Micmac'er) var saa høi

som Franskmændenes Fører Poutrincourt. ^) Det er altsaa

sandsynligt, at de høie Nordboer kunde betragte ogsaa

Indianerne som smaa Mennesker. Imidlertid gjør Læse-

maaden »smaa« Indtryk af at være forvansket fra »sort«;

en Islænding, der vidste om Eskimoernes lave Væxt, kunde

falde paa at forandre »sort« til »smaa«, medens Eskimoerne

aldrig omtales som sorte og det derfor er vanskeligt at for-

staa en Forandring fra »smaa« til »sorte«.

Skrælingernes Vaaben er »Skudvaaben« (Bue og Pil),

Slynger (valslongur) samt Stenøxe (hellusteinn), deres Klæde-

dragt er Skindkjortler (skinnhjiipar),
— alt dette kan passe

ligesaagodt og vel saa godt paa Micmac'er som paa Eskimoer.

Den eneste Vanskelighed er, at Skrælingernes Baade kaldes

Skindbaade (hu5keipar), thi dette synes aabenbart Laan fra

Eskimoernes Umiak'er og Kajak'er. Imidlertid maa Sagaens

^) Ramusio, Navigation! et viaggi (Venezia 1565) III. 423.

^) ils sont tous de couleur olivåtre on du raoins basanés comme
les Hespagnols. Lescarbot p. 798.

^) Lescarbot p. 797.



354 STUDIER OVER VINLANDSREISERNE.

Beretning her være unøiagtig: Skrælingernes Skindbaade

kaldes ogsaa »Skibe«, de sees at være bemandede af flere

Personer hver og roes med flere Aarer, at benyttes til

Krigstog, til Transport, ja endog til midlertidige Boliger^)

o. s. V., med andre Ord: de benyttes saaledes, som de

nordlige Indianere benyttede sine Baade af Birkebark.

Jean Cartier fortæller om Indianerne ved Miramichi-bugten :

»da vi var en halv Mil fra nævnte Pynt, saa vi to Rækker

Baade — mere end 40 eller 50 — med Vilde, som drog

over fra det ene Land til det andet; af den ene Række

sprang der iland en stor Mængde, som med høie Skrig

gjorde Tegn til os om at gaa iland, idet de viste os Skind-

varer.«^) Det samme gjentager sig i Bay de Chaleur og

ved Halvøen Gaspé, hvor det heder at Jean Cartier traf

200 Mennesker i 40 Baade — altsaa omtrent 5 Mand i

hver Baad — og at »de har ingen anden Bolig end under

deres Baade, som de trækker paa Land og vender, før de

lægger sig«.^) Lescarbot skildrer Micmac'ernes Baade saa-

ledes: »Deres Transportmidler er Kanoer og smaa Barke-

baade, som roes med Lethed og er uden Seil. Naar de

flytter, fører de i Baaden alt sit Gods: Kvinder, Børn,

Farvestoff'er, Øxer, Buer, Pile, Kogger, Skind og Dækkener.

Baadene ere saaledes indrettede, at man ikke maa røre sig

eller staa opreist, men huge sig ned eller sidde i Bunden,

ellers vilde den vælte. Baadene er omtrent 4 Fod brede i

Midten, men sraalere mod Stevnene og har Forstavnen vendt

opad for godt at kløve Bølgerne. De gjør dem af Bark,

som de støtter i det indre med Ceder, et meget bøieligt

Træ, hvoraf Noahs Ark blev forfærdiget; for at Vandet ikke

skal trænge ind, overstryges Suturerne (hvortil Rødder

bruges) med Fure-Harpix«.^) Det vil sees, at denne Skildring

^) se Grænlendingat)åttr i Flatobogen 1. 541.

2) Jean Cartier ed. Michelant et Ramée p. 28.

3) SS. p.37.

^) Lescarbot p. 862 ff.
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passer godt paa Skrælingernes » Skindbaade ;
« da Islæn-

dingerne ikke fik Anledning til at erobre Skrælingernes

Baade og saaledes ikke kom til at studere dem nærmere,

maatte de have let for at forvexle dem med Eskimoernes

Skindbaade og benævne dem paa samme Maade.

Overhovedet vil man have vanskeligt for at værge sig

mod den Tro, at Vinlands Skrælinger er de samme som

Micmac'-Indianerne i det sydvestlige Nova Scotia, af hvis

Levesæt ved Aar 1607 Lescarbot har efterladt en saa tro-

værdig Skildring. Som jeg ovenfor har benyttet mange af

disse Træk til at belyse Sagaen, saaledes vil dette ogsaa

kunne gjøres i større Stil, naar man blot har for Øie den

nødvendige Farve, begge Skildringer har: Franskmændene,

som havde 16de Aarhundredes Erfaring for sig, forstod strax

at stille sig i et venligt Forhold til de Indfødte, som da

allerede var saa stærkt paavirkede af Europæerne, at de

trængte til disses Tilførsel, og som blev deres Forbundne mod

andre Indianerstammer. Men Nordboerne traf Vinlands Skræ-

linger sex Aarhundreder forud, da disse i de indtrængende

Fremmede blot kunde se Fjender og derfor strax forsøgte

at fordrive dem.

X. Stor-Irland.

I nyere Beretninger om Nordboernes Opdagelser i Amerika

spiller Traditionerne om »Stor-irland« eller »de hvide Mænds

Land« en Rolle. Allerede Torfæus og Schoning har i dette

Navn (som Torfæus oversætter »Albania«) villet se en Del

af Nordamerika, og heri har de fleste nyere fulgt dem:

nogle, som Rafn og Finn Magnusen, har søgt det i Florida,

medens Beauvois og Vigfusson have fundet det i Canada;

flere har hertil føiet (hvad ogsaa Kilderne er enige om) at

Stor-Irland er en irsk Koloni i Amerika. Jeg tror, at

man ved en grundigere Undersøgelse af denne Tradition

maa komme til at udvise den af Historien, og skal her

søge at vise dette-.
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Storirland (Irland hit mikla) eller de hvide Mænds

Land (Hvitra-manna-land) omtales kun paa to Steder i

den islandske Litteratur (i
Landnamabok og Erik den rødes

Saga); dog forekommer Landet ogsaa, men uden Navns

Nævnelse, paa et 3die Sted, nemlig i Eyrbyggjasaga. Vi

skal her betragte disse Steder hvert for sig.

1. I en Stamtavle i Landnamabogen^) over Beboerne

paa Gaarden Reykjaholar
— i Bar5astrandarsysla paa Is-

lands Vestland — nævnes Høvdingen Are Maarssøn, der

levede ved 980.^) »Han blev dreven af Storme til »de hvide

Mænds Land«, som nogle kalder det store Irland; det ligger

vester i Havet nær Vinland det gode; det regnes 6 Dages

(3 Døgns) Reise vestenfor Irland. Are fik ikke Lov til at

reise bort, men blev døbt der«. Denne Beretning fortalte

først Ravn Limeriksfarer (en islandsk Farmand c. 1000—30),

som længe havde været i Limerick i Irland d. e. havde

hørt Historien der; fra ham kom den til Thorfinn Orknøjarl

(t c. 1064), som fortalte Historien til nogle Islændinger og

da med det selvstændige Tillæg, at Are Maarssøn var bleven

gjenkjendt der (af Tilreisende) og ikke fik Lov til at rejse

bort, men dog opnaaede Anseelse i Landet. Fra disse

Islændinger kom Beretningen til Are frodes Farbroder

Thorkel Gellessøn (c. 1080).

Beretningen vidner om, at der vesten for Irland hen-

imod Vinland, men dog kun 3 Døgns Reise fra Irland, ude i

Atlanterhavet laa et Land, som beboedes af Kristne og

stod i Søfartsforbindelse med Irland (Limerick).

2. De to før omtalte Skrælingebørn ,
som efter Erik

rødes Saga Karlsevne fangede i Markland, fortalte, at paa

den anden Side (af Havet) ligeoverfor deres Land laa et

1) II. 22; Islendinga Sogur I. 129—30.

^) Han omtales blandt Islands Høvdinger i 981, men maa have

forladt Island før 997, thi da optræder hans Søn Thorgils

som selvstændig Høvding.
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Land, bebygget af Mænd i hvide Klæder, som bar foran sig

Stænger, hvorpaa var fæstet Faner (Fliger), og som raabte

høit; »dette tror man har været de hvide Mænds Land
eller det store Irland«.

Udtrykket »paa den anden Side ligeoverfor deres Land«

har Beauvois og Vigfusson forklaret om Canada eller

Landene indenfor Lawrencebugten, altsaa om de mere civili-

serede Indianeres Land. Men da Seiladsen foregaar paa

Østsiden af Markland (Newfoundland), er det aabenbart, at

»paa den anden Side« maa betyde østenfor, altsaa at

der efter Sagaen laa ude i Havet østenfor Markland et

Land, hvis Beboere beskrives. Sagaforfatteren har derfor

rigtig identificeret det med »det store Irland«. Beskrivelsen

peger tydelig paa Processioner af kristne Præster i hvide

Klæder med Faner og Kirkesang.^)

Altsaa, ogsaa efter Erik den rødes Saga ligger der

ude i Atlanterhavet østenfor Markland (d. e. mellem Mark-

land og Irland) et Land, befolket af kristne Præster.

Sagaen giver her ogsaa en Forklaring af Navnet »de hvide

Mænd«, som saaledes er de hvidklædte Mænd d. e. Præster

i Ornat.

Her bør ogsaa fremhæves Betydningen af Navnet »Stor-

irland«. Dette er opkaldt efter Irland paa samme Maade

som Magna Græcia (^EXlag rj iieydlij) i Nedreitalien efter

Græcia (^Ellåg), det oprindelige Grækenland, som

»Svi[)j65 it mikla« (den svenske Koloni i Rusland) efter

Svi{)j65 (Sverige) eller som »det store Han«, det fra China

(Han) efter chinesiske Sagn coloniserede Fastland ude i

^) Jeg tror, at denne Beretning har havt et virkeligt Grundlag ;

Skrælingerne kan have fortalt om sine mere civiliserede

Naboer i Canada eller New Brunswick. Men Traditionen paa
Island, hvor man ansaa Markland og Vinland for de yderste
Lande i Verden, kunde let forvanske dette under Indflydelse
af Sagnene om »de hvide Mænds Land«.

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1887. 24
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det Store Ocean. Vi har her fra ganske forskjellige Egne

og Kulturer laante Exempler paa, at det fra et Land

koloniserede nye Land kaldtes efter det ældre Lands Navn

med Tillæget »stor«, — en Betydning, som har været

overseet i nyere Tid, fordi man i de store Opdagelsers Tid

havde optaget en anden Skik, at betegnede Kolonilandet

med Tillæget »Ny« : Ny- Spanien, Ny-Frankrig, Ny-England
o. s. V. Stor-irland betegner altsaa det irske Koloni-

land.

3. En Gjenklang af Beretningerne om »det store Irland«

har man med rette fundet i Eyrbyggjasaga. I Sagaen er

tidligere fortalt, at Bjørn Asbrandssøn (»Breidvikinge-

kjæmpen«) fra Breidavik paa Sydsiden af Snæfellsnes c. 997

drog ud fra den nærliggende Hraunhavn (nu BuMr) for at

reise til Norge, men fik paa Reisen stadig Nordostvind og

spurgtes siden ikke i mange Aar. Ved Enden af Sagaen
fortælles nu, at den islandske Skipper Gudleiv Gudlaugssøn
fra Straumsfjor5r (længer inde paa Snæfellsneshalvøen) en-

gang i Olav den helliges senere Tid (altsaa c. 1025—30)

fra Dublin seilede vestenom Irland, men paa Veien til Island

fik Nordostvind og blev drevet langt ud i Havet mod Syd-

vest; endelig kom de til et stort Land, hvor de landede;

her traf de Mennesker, der talte et Sprog, som de ikke

forstod, men som de ansaa for irsk. Islændingerne blev

fangne, men da kom der ridende en stor Flok Mænd med

en Fane i Spidsen, og under Fanen red en stor gammel

Mand, som alle adlød; han talte til dem i deres eget Sprog,

og det viste sig, at det var den bortdragne Bjørn Breidvikinge-

kjæmpe, som nu hjalp dem bort fra Landet; han sendte

hjem Hilsener og Gaver, deriblandt et Sværd til hans

uægte Søn Kjartan, men advarede alle mod at komme til

Landet. Gudleiv seilede bort og kom om Høsten tilbage

til Irland.

Naar undtages, at Landets Navn ikke nævnes, vil det

sees, at vi her har en ganske parallel Fortælling til Landnåma-
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bogens om Are Maarssøn: Landets Sprog er irsk, det

ligger langt ude i Atlanterhavet, sydvest for Island og vest

for Irland, det har søværts Forbindelser med dette Land,

og selve »Fanen« er en tydelig Reminiscens af de kristne

Præsters Procession. Mærkes bør, at Folk kommer ridende

som i Europa, medens Heste som bekjendt ikke fandtes i

iimérika, og at Bjørn forærer sin Søn et »Sværd« (naturligvis

et Jærnsværd), medens et amerikansk Bronce- eller Sten-

vaaben neppe vilde være en anselig Gave paa Island.

Islændingerne i Ilte, 12te og 13de Aarhundrede vidste

saaledes at fortælle om et Land ude i Atlanterhavet mellem

Markland (Newfoundland) og Irland, som var koloniseret

fra Irland, som besøgtes af irske Skibe og hvor kristne

Præster virkede eller endog herskede; det kan tilføies, hvor

baade Præsterne og Befolkningen talte Irsk. Det vilde være

at gjøre Vold baade paa de historisk-ethnografiske Detaljer

og paa den geografiske Stedsangivelse at henføre dette Land

til Amerika eller Dele deraf. Hvorledes skal saa disse

Fortællinger forklares?

Jeg tvivler ikke om, at et saadant Land aldrig har

existeret. Det synes mig klart, at da Irlænderne aldrig har

været et Søfolk, da deres Skibe har været aabne Baade og

deres selvstændige Skibsfart er absolut ophørt i Vikinge-

tiden, kunde de hverken opdage eller bereise et saadant

Land. Beretningerne maa altsaa være uhistoriske. Dette

synes ogsaa ialfald i senere Tid Islændingerne selv at have

opfattet; thi de islandske Chorografier, som vi ovenfor har

citeret og som kjender baade Vinland, Markland og Helluland,

undgaar
— vistnok med Flid — at nævne Stor-irland^);

det samme er Tilfældet med de islandske og norske Kurs-

forskrifter til Øerne i Vesterhavet. 2) Dette synes mig

betegnende.

O GrøDl. hist. Mind. III. 220, 222—24.

2) SS. III. 210, 212, 250.

24^
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Det staar nu tilbage at forklare Oprindelsen til dette

uhistoriske Sagn; jeg antager at hvis dette lykkes mig, vil

man foretrække denne Forklaring fremfor de tidligere, som

har maatte gjøre Vold paa Kilderne for at hævde Kjend-

skabet til det amerikanske Fastland for Irlænderne.

Beretningerne er nu for det første Skipperefterretninger

i dette Ords ligefremme Forstand; det er forsaavidt at

erindre, at Irlænderne ikke selv var Sømænd og at Be-

retningen forudsætter Seilads paa store Farvande, hvilket

for den Tid passer paa Islændinger, ikke paa Irlændere.

Beretningerne ere endvidere komne fra Irland, navnlig

siges det om Are Maarsson, at Ravn Limeriksfarer havde

bragt Beretningen fra Limerick. Der tør altsaa for-

udsættes en Samvirken af Irlændere og Islændinger for at

frembringe Sagnet. Det gjælder derfor at undersøge, om

man ikke i Irland havde Beretninger, hvoraf et saadant

Sagn kunde opstaa. Og dette, tror jeg, er Tilfældet. Man
havde virkelig i Irland historiske Beretninger om et af Ir-

lændere koloniseret fjærnt Land ude i Havet, og hvor Kri-

stendommen holdtes oppe ved indvandrede irske Præster.

Den irske Geograf Dicuil, som skrev sit Værk »De men-

sura orbis terræ« i Aaret 825, fortæller adskilligt om Øer

nordenfor og nordvest for Britannia (Skotland); han citerer

Plinius's Ord om Thule, at det ligger 6 Dagsreiser nord

for Britannien, og Isidorus's, at Thule ligger yderst ude i

Oceanet i Nordvest for Britannien, samt Ytringer om samme

Land af Priscianus og Solinus og tilføier saa: »For nu 30

Aar siden har Geistlige, som havde været paa hin fra

1ste Februar til 1ste August, fortalt mig, at ikke blot ved

Sommersolhverv, men paa Dagene omkring dette Solen ved

sin Nedgang skjulte sig ligesom bag en Bakke, saa at der

en kort Tid ikke blev mørkt, men man kunde udføre, hvad

man vilde, f. Ex. plukke Lus af sin Skjorte (pediculos de

camisia extrahere), som naar Solen er oppe, og hvis de

havde været paa Øens høie Fjælde, vilde Solen aldrig skjule
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sig for dem<( o. s. v. Det er bekjendt nok, at dette mod

Nordvest liggende Land er Island, som saaledes irske

Præster havde opdaget og boet i før 795, ligesom de allerede

tidligere havde slaaet sig ned paa Færøerne (c, 725) og

endnu tidligere paa de skotske Øgrupper. Disse irske Præster

kaldtes af Nordmænd og Islændinger Paper (Præster), og

om deres Ophold paa Island minder endnu Stedsnavnene

Papey ved Berufjordr (64^ 25')? Papafjor5r med Papos
(64« 20') og Pap py li ved Sida (63« 48'), alle paa Syd-
østsiden af Øen ; de ældste Beretninger hos Are og Thjodrik

Munk siger, at her fandtes, da Nordmændene kom til Island,

»Bøger og Bjælder og Krumstave, hvoraf man kunde skjønne,

at Beboerne havde været Irer.« Dicuils latinske Beretning

er den eneste fra Irerne selv bevarede; hvis vi havde havt

en i Irsk optegnet Tradition herom, havde vi vel ogsaa

faaet et irsk Navn, svarende til Stor-irland.

I Dicuils Beretning gjenfinde vi Hovedtrækkene af det

islandske Sagn om Storirland, nemlig 1) et Land 6 Dags-
reiser fra Irland ude i Atlanterhavet, 2) irske Præster og

Processioner, svarende til Navnet »de hvide Mænds Land«,

3) irsk Sprog og søværts Forbindelse med Irland. — Den

eneste Afvigelse er, at Dicuils Thule laa i Nordvest, Stor-

irland i Vest for Irland. Men denne Forandring linder sin

Forklaring, hvis man antager, at Irlændere ved sin For-

bindelse med islandske Skippere havde lært, at der i Nord-

vest laa det af dem beboede Island og af Hensyn hertil

havde flyttet sit Thule længere syd. Men derved vilde

Landet komme til at ligge »6 Dagsreiser vest for Irland«,

hvor netop Islændingerne anbragte sit »Stor-irland«.

Der er saaledes i Dicuils Beretning fuldt Materiale til

at fremkalde Sagnet om et Stor-irland. Men er dette givet,

vil det forstaaes, at naar islandske Sømænd af Nordostvinde

dreves ud i Havet og blev borte, maatte den Forklaring
for deres Venner paa Island ligge snublende nær, at de

var komne til dette mysteriøse Land og derfra ikke kunde
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komme hjem. Sagnet om Are Maarssøns Skjæbne sprang
altsaa færdigt ud. Det næste Skridt blev, at dette Land og

den her strandede blev besøgt af andre islandske Skippere,
— saaledes opstod det Tillæg til Sagnet, som henføres til

Orknøjarlen Thorfinn, samt det parallele og mere detaljerede

Sagn om Bjørn Breidvikingekjæmpen og Gudleiv Gudlaugssøn.

Det blev den islandske Litteraturs Gjenopdagere forbeholdt

at fremdrage det lærde Navn »xilbania« og anbringe det i

Amerika til yderligere Styrkelse af Beretningerne om Vin-

land; men disse i det væsentlige historiske Beretninger er

bedst tjent med, at alle eventyrlige Tilsætninger udskilles.

Tillæg. Jeg har ovenfor (S. 356) forudsat, at Traditionen

om Stor-irland ikke var kjendt udenfor Island. Dette strider

imidlertid mod hvad Prof. Mehren har hævdet i »Annaler f. nord.

Oldk. og Hist. (' 1857 (S. 187), at Navnet forekommer hos den ara-

biske Geograf Ed ri s i i 12te Aarhundrede. Han omtaler nemlig
disse Forhold saaledes: »Denne Reslandehs (o: Islands) Længde
angives til 400 Mile og Brede 150 Mile; herfra har man efter

Edrisi en Dags Reise til det saakaldte Stor- Irland, en Efter-

retning der aabenbar har en normannisk Oprindelse , idet ifølge

Rafns bekjendte Undersøgelser om Americas første Opdagelse ved

Islændere dette Navn betegner den østlige Kyst af Nord- America«.

Hvis dette var rigtigt, kunde deraf intet sluttes om, at der til

Navnet svarede en Virkelighed; det vilde kun vidne for, at den

islandske Tradition var naaet til Normandiet og derfra til Edrisi.

Men efter hvad min Collega, Prof. A. Seippel meddeler mig (fra

hvis Haand der kan ventes en paa Haand skriftmateriale grundet Com-
mentar til de arabiske Geografers og Historikeres Oplysninger om

Norden), hviler Mehrens Gjengivelse paa Jouberts unøiagtige Over-

sættelse. Seippel har efter Haandskrifter oversat vedkommende
Steder af Edrisi for mig saaledes :

(7de Zone 1ste Del). »Hele denne første Del af den 7de

Zone er opfyldt af et mørkt Hav. De her beliggende Øer ere

alle ode og ubeboede. Den største er den før omtalte^) Bir-

låndah (o: Irland). Dette er en meget stor 0, fra hvis

øverste (o : sydligste) Forbjerg der er tre og en halv Dagsreise

^)
•> hermed maa sigtes til den blandt Øerne i Atlanterhavet (4de
Zone 1ste Del) nævnte SJ as land eller Så si and, fra

hvilken der henvises til Øen Birlandah« (Seippels Note),
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til Landet Bert ån i ah (o: Bretagne) og fra hvis nederste (o: nord-

ligste) Ende der er to Dagsreiser til den folketomme ØSqosiah
(o: Skotland).

(7de Zones 2den Del). »Fra det yderste Punkt af Øen Angel-
ter r ah til Øen Dns (Man?) er der en Dagsreise. FraSqosiah's
Yderpunkt mod Nord til Øen Ri s land ah (o: Island) er to Tredjedele
af en Dagsreise. Mellem det yderste Punkt af Øen Ri si ånd ah

og det yderste Punkt af den store Birlåndah er én Dags-
reise. Ligesaa er der fra Yderpunktet af Øen Rislåndah mod
Øst til Øen Norbågah 12 Mil. Øen Rislåndah's Længde er

400 Mil, dens Brede 150 Mil«.

Det vil heraf sees , at der paa begge Steder tales om den

samme »store Birlåndah«, nemlig Irland, og at dermed

Arabernes Kjendskab til den islandske Traditions »Stor-irland«

falder bort.

XI. Senere Tog til de amerikanske Lande og
disses mulige Eftervirkninger.

I de islandske Annaler for 1285 findes en Beretning

om et ny opdaget Land, som hidtil har været forklaret

om Newfomidland. De tidligere publicerede Annalhaand-

skrifter har om Opdagelsen kun følgende :

B (fra c. 1306): et Land fandtes i Vest ligeoverfor

(undan) Island.

D (fra c. 1360): Dunøerne fandtes.

C (Tillæg fra c. 1400): Helgesønnerne Adalbrand og

Thorvald fandt det nye Land (eller »Nyland«).

Om Landets Beliggenhed kan heraf sees, at det laa

Vest for Island, og Udtrykket i den ældste Annalrecension

undan, som jeg her oversætter med »ligeoverfor«, peger paa,

at der menes det nærmeste Land vestenfor Island, altsaa

Østgrønland. Dette bekræftes nu ganske i det af mig

fremdragne Annalhaandskrift, som Dr. Henrik Høyer i Bergen

(11615) har bevaret i); her omtales Opdagelsesreisen nemlig

i følgende Udtryk:

^) Se Kildeskriftfondets nye Udgave af »Islandske Annaler

indtil 1578", udg. af Dr. G. Storm, S. 76.
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Helgesønnerne seilede til Grønlands Ubygder (Helga

synir sigldu i Grænlandz obygSir).

»Grønlands Ubygder« er overalt i den gamle islandske

Litteratur den faste geografiske Betegnelse for det ubeboede

Østgrønland. Helgesønnerne er altsaa paa sin Reise fra

Island drevne ind til Grønlands Østkyst, og Isforholdene

har her været saa heldige, at de har kunnet lande paa

nogle af Øerne her og har fundet Landet indenfor beboeligt.

Helgesønnerne har altsaa været Nordens kiolds Forløbere

til fra Danmarksstræde at naa til Land paa Østkysten af

Grønland, men de har ikke, som man tidligere mente, igjen

opd aget Newfoundland ^) .

Derimod findes der i de islandske Annaler en anden

Beretning om et Tog til Newfoundland (Markland); men dette

Tog udgik ligesom de tidligere direkte fra Grønland. Den

lyder i 3 forskjellige Recensioner saaledes:

1347. »Da kom
(til Island) et Skib fra Grønland,

som havde søgt til Markland, med 18 Mand paa«. (Flato-

annalerne)

1347. »Da kom ogsaa (o: foruden de øvrige fra Norge

komne Skibe) fra Grønland et Skib, mindre af Størrelse

end smaa Islandsfarere. Det kom til den ydre Straums-

fjord (o: S. i Hnappadalssysla paa Sydsiden af Snæfellsnes-

halvøen), det var uden Anker; derpaa var 17 Mænd, som

havde faret til Markland, men siden (o: paa Hjemveien)

var drevet hid af Storme«. (Skålholts-Annalerne)

1347. Et Skip kom i StraumfjarOaros fra Grønland.

1348. Grønlendingerne drog til Norge. (Gottskalks og Hole-

Annalerne)

Her er Tale om et virkeligt Tog til Markland. Ud-

trykkene »søgt til« og »faret til« viser, at det baade havde

været Hensigten at drage til Markland og at denne blev

^) Denne Forklaring har jeg tidligere fremsat og udviklet i

norsk historisk Tidsskrift 2den Række VI. 263 f.



STUDIER OVER VINLANDSREISERNE. 365

opnaaet; det havde ligeledes været Hensigten at vende til-

bage til Grønland, men Uveir drev dem forbi Cap Farvel

og de blev nødt til, efter at have mistet Ankeret, at søge

ind til en af de vestligste Havne paa Island. Hvad kunde

Grønlendingerne ville søge i Markland? Nærmest ligger

det at gjætte paa, at de paa Grund af den sædvanlige Træ-

mangel i Grønland vilde hente Tømmer i »Skovlandet«,

skjønt Skibets ringe Dimensioner kunde synes at tale imod

en saadan Plan ; eller ogsaa kunde det være for Fiskeriernes

Skyld, at Grønlændingerne drog til Markland. Det er jo netop

i disse Tider, at Eskimoerne i Nordgrønland begyndte at

rykke sydover; maaske havde de allerede ødelagt Kolonien

i Vesterbygden eller ialfald besat Grønlendingernes Fiske-

pladser i »Nordrseta«, og det gjaldt derfor for Grønlændingerne

at aabne sig nye Virksomheder. Vistnok taler ikke Erik

rødes Saga specielt om Newfoundlands Fiskerigdom, men

Traditionen fra Vinlandstogene i Ilte Aarhundrede kunde

paa Grønland have rigtigere fastholdt Kjendskabet hertil,

medens Islændingerne havde glemt den.
^) At Grønlændingerne

fra Island drog til Norge, har sin naturlige Forklaring deri,

at kun derfra kunde de komme tilbage til Grønland: de

har ikke med sit skrøbelige Skib vovet sig tilbage ad den

direkte Vei, og fra Island selv gik ingen Skibsleilighed til

Grønland. Da de kom til Norge (Bergen) i 1348, har de

her faaet høre, at »Knorren« (det kongelige Handelsskib)

var kommen tilbage i 1346 og ikke med det første atter

skulde ud. Dette skede først i 1355. Vi har bevaret i

'Afskrift et Kongebrev, hvis rigtige Datering er fra Oktober

1354 og som antyder extraordinære Foranstaltninger; i

Spidsen for Expeditionen stilles Hirdmanden Paal Knutssøn

paa Onareim, og der gives ham extraordinær Fuldmagt til

^) J^g paastaar naturligvis ikke, at denne Expedition skulde

have opdaget Newfoundlandsbanken ; det er ikke rimeligt,

at den skulde være kommet saa langt syd og øst.
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Udrustningen og Bemandingen. Hensigten med Toget ud-

tales at være »at opretholde Kristendommen i Grønland«,

altsaa en Kamp mod Eskimoerne, men derfor kan naturligvis

Planen ogsaa være at styrke Kolonien i sin Almindelighed,

maaske ogsaa at undersøge de nye Lande. lalfald kan

man være sikker paa, at den grønlandske Kolonis Skjæbne

og Forhold har i disse Aar været drøftet i Bergen, hvorfra

Toget udgik og hvortil den først efter adskillige Aars Forløb

vendte tilbage.^) Man kan saaledes ikke nægte Muligheden

af, at ved disse Tider Beretninger om Markland, ja endog om

de tidligere opdagede Lande, fra Norge kunde naa sydover

og optages i andre Landes Litteratur. Fr. Kunstmann har

i »Die Entdeckung Amerikas« (Miinchen 1859) udtalt, at

det maaske ikke var tilfældigt, at der 20 Aar efter Toget til

Markland (1347) dukker paa et italiensk Kart (Brødrene Pizzi-

gani's 1367) op i Atlanterhavet vestenfor Irland en ved Navn

Brazil (»Skovøen«); den staar paa samme Karter, der ogsaa

benævner én af Azorerne (Terceira) med Navnet Brazil

og laaner altsaa som denne sit Navn fra de kostbare Træ-

sorter, her altsaa maaske det ovenfor nævnte Masur-træ;

endog de lidt senere og lidt sydligere opdukkende Øer

Antilia og Man satanaxio, hvis Optræden ikke lader

sig forklare, kunde høre herhid. Der maatte forudsættes

en litterær Mand som Mellemled, og Kunstmann peger da

paa Efterretningerne om den oxfordske Geograf og Mathema-

tiker Nicolaus de Lin na (Lynn), som ifølge gamle Efter-

retninger havde reist i Norge og de nordiske Lande, og

')
Naar Knorren kom tilbage, oplyses ikke direkte; at det ikke

var skeet i 1357, sees deraf, at den grønlandske Biskop Jon søgte

og fik Bispestolen Hole og altsaa fremdeles var uvidende om,
at hans Formand Arne var død i 1349 og saaledes han selv

lovlig Biskop paa Grønland. Snarest skulde man tro, at

Knorren kom tilbage i 1363 eller 1364, thi i det sidste Aar

optræder Ivar Baardsøn i Norge (DN. IV. No. 442) og først

i 136.0 indvies en ny Biskop til Grønland.
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efter sin Hjemkomst i 1360 har dediceret til Kong Edvard

III sin Bog »Inventio fortunata «
,

hvori han havde beskrevet

»de nordiske Øer og deres Havsvælg fra 53^ lige til Nord-

polen«. Denne Bog synes endog at være trykt (c. 1500),

men vides nu ikke at existere, medens en anden Bog af

Nicolaus (et Kalendarium) skal være bevaret. Hvad der

fra Nicolaus's geografiske Arbeide om Norden er kommet

til Efterverdenen, synes vistnok at være en Samling af

lærde Fabler og Fantasier (navnlig om Nordpolen og Magnet-

polen); dog kan Enkeltheder deraf maaske være ægte

Observationer. Dertil regner jeg paa Ruysch's Kart (1508) det

»domus sancti Odulfi« (o: Olavi), som findes i det aller nord-

ligste Norge og vel skal betyde en Kirke i Vardøhus, det

rigtige Forhold mellem Island og Grønland samt de to Øer

i Sydvest for Grønland, hvor der staar »Feiarumfeie alias

Gib es dicunt apud has insulas quando nautæ perveniunt

illudantur a dæmonibus ita ut sine periculo non evadant«.

Det slaar neppe Feil, at vi her have en anden Udgave af

den før nævnte man(u) satanaxio (Satans-haand) eller det

16de Aarhundredes »isle des démons« nordenfor Newfoundland

ved Indløbet til Belle-Isle-Strædet; thi at Ruysch har

laant fra Nicolaus's »Inventio fortunata«, det kan man læse

sig til i den Legende (om Magnetbjerget ved Nordpolen), der

begynder »Legere est in libro de inventione fortunati«

(istedenfor fortunata) o. s. v. og som fra Ruysch blev op-

tagen hos de fleste Geografer i 16de Aarhundrede (endog

Mercator) og holdt sig til langt inde i 17de Aarhundrede.^)

Dog bliver Hypothesen om Sammenhængen mellem Marklands-

toget, Øen Brazil og Nicolaus de Lynn kun en Formod-

ning, saalænge ikke den sidstes Værk bliver draget frem

for Lyset.

1) se De Costa's Arctic Exploration i Journal of the American

Geographical Society Vol. XII. p. 173—189.
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I Forbindelse hermed maa det Spørgsmaal optages til

Drøftelse, om Togene til Vinland og Markland eller Tradi-

tionerne om dem har havt nogen Indflydelse paa senere

Opdagelser i disse Egne. Jeg skal her ikke gaa ind paa

Spørgsmaalet om Ægtheden af Zeniernes Reiser, thi jeg

anser dette løst efter Brenners Opdagelse af Olaus Magnus's

Kart, som viser os iZeni-kartet et Makværk fra 16de Aar-

hundrede efter Karter fra 15de og 16de Aarhundrede; og

selv om man endnu vil forsøge at redde Zeni-be retningen
som stammende fra 14de Aarhundrede

,
er denne dog saa

bevislig fuld af Opdigtelser, at den ikke kan bruges længer

som historisk eller geografisk Kilde. Man tænke sig (for

blot at holde sig til de Lande, som vedkommer os), at New-

foundland (Estotiland) ved Aar 1390 skildres som et rigt

Kongerige med Overflod paa alle Verdens Herligheder, et

Land fuldt af Guld og andre Metaller, beboet af et kul-

tiveret Folk med europæisk Kultur, med latinske Bøger,

et Folk som drev Handel paa Grønland og derfra fik Pels-

værk, Svovl (!) og Beg (!). Og søndenfor dette Landet D r o g e o

(altsaa Nova Scotia), producerende Korn
(!) og 01, med

stenbyggede Byer og Borge, med Guldrigdom og Skibsfart,

for ikke at tale om de sydligere Lande! Vistnok har

Redaktøren meget sindrigt lagt denne Skildring i den fris-

landske Fiskers Mund, idet han lader Antonio Zeno tage

Feil af Veien til Estotiland og komme til Grønlands Syd-

spids »Cabo di Trin«, saa at denne intet Ansvar har for

Beretningen om Estotiland og Drogeo. Dette har dog ikke

reddet Antonio ganske, thi det er denne selv, som her for-

tæller, hvorledes han ved Cabo di Trin træff'er en røg-

spyende Vulkan, halvvilde Folk af lav Væxt og meget

frygtagtige (altsaa Eskimoer!), der boede i Huler, og i Nær-

heden en stor Flod med en god Havn, hvor der anlægges

en By (altsaa ved Cap Farvel!). En alvorlig Under-

søgelse paa Grundlag af saadanne Fantasier tror jeg at

turde spare mig.
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Vigtigere er det at søge at give Svar paa det ogsaa i

nyeste Tid drøftede Spørgsmaal, om Nordboerne har vist

Columbus eller Cabot Vei til den vestlige Verden. Jeg tror at

burde benægte saadan Indflydelse, ialfald for Columbus's Ved-

kommende. Man har henvist til Fortællingen om Columbus's

Reise til Island og formodet, at han der har faaet Efter-

retninger om de ældre Reiser til Vinland o. 1. Det eneste

Vidnesbyrd om denne Reise findes i Sønnen Fernando Colon's

Biografi af Columbus, hvor der gives Uddrag af et af Faderens

tabte Skrifter »om Zonerne« ;
for at vise, at i den kolde Zone

Havet ikke fryser, fortæller her Columbus selv: »Jeg seilede

Aar 1477 i Februar Maaned 100 Mile forbi Øen Thule,

hvis sydlige Del ligger ved 73^ og ikke ved 63^, som nogle

ville, og ikke ligger den indenfor den Linje, som begrænses

af Ptolemæus's Vest (o: 1ste Meridian), men meget længere

mod Vest. Og til denne 0, der er saa stor som England,

gaar de Engelske med sine Varer, især de fra Bristol. Og

paa den Tid, jeg gik did, var Havet ikke frosset, men paa

nogle Steder steg og sank det 26 Favne«. ^)
Enkelthederne

ere her, saavidt jeg ser, alle overdrevne: Tidvandet er

ingensteds ved Island paa langt nær saa høit som 26 Favne

(det stiger i Regelen ikke over 10 Fod!), Island er ikke

mere end to Tredjedele af Englands Størrelse, og Syd-

islands Bredde er 63V2 (ikke 731); men alligevel finder jeg

ingen Grund til at tvivle om Reisens Ægthed; netop disse

Overdrivelser og Unøiagtigheder gjenfinde vi ogsaa ellers

hos Columbus 2).
Naar han nu seilede nordenom Island og

^) Stedet findes foruden i den italienske Udgave af 1571 ogsaa
i Las Casas's Uddrag af Skriftet, længe før det tryktes. Se

Harrisse, Christophe Colomb. I. 112.

^) Observationen 73^ for Islands Sydkyst (med dens Feil af

9^/2 Grad formeget) er dog bedre, end naar Columbus paa sin

1ste Reise angiver Cubas Nordkyst at ligge ved 40^ (iste-

denfor 23^), men svarer omtrent til, at han paa sin Bdie

Reise regner Fastlandet sondenfor Trinidad at ligge ved 5^

(istedenfor 10 ^j.
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saa langt, at han selv regnede det for 100 Mile, uden at

træffe Is, maa Reisen være foregaaet østen for Island,

ikke i Danmarks strædet, hvor man ikke kan seile længe om

Vinteren nordenfor Øen uden at træffe den faste Iskant. De

Steder, hvor Columbus har observeret Tidvandet, har altsaa

været paa Østkys ten. i\.t han overhovedet har været inde i

Landet, siges ingensteds; da han aabenbart reiste med et

Skib fra Bristol og altsaa Hensigten har været at fiske

Torsk, er det jo ikke usandsynligt, at Skibet har søgt til

Havn, men derom oplyser han selv intet. Man vil af

ovenstaaende se, hvormegen Sikkerhed Finn Magnussøns

Hypotheser giver, at Columbus kunde være kommen til

Hvaltjord (mellem Kjos og Borgarfjorden), at han der

kunde være truffet sammen med Skålholtsbiskoppen Magnus

Eyjolfssøn, som netop i 1477 visiterede Kirkerne ved Hval-

fjord, som kunde have samtalt med Columbus paa Latin

og kunde have fortalt ham om Grønland, Vinland o. s. v. og

derved kunde have givet ham Ideen om Lande i Vest^).

Dette Sammentræf mellem Biskop Magnus og Columbus

synes næsten at være hævet til en historisk Kjendsgjerning

hos flere nyere Forfattere, uagtet det hviler paa en Række

tvivlsomme Kombinationer. Thi selv om Columbus Vaaren

1477 var landet i Hvalfjord (hvorom vi intet ved) og selv

om Biskop Magnus Vaaren 1477 var kommet til Hvaltjord

(vi ved kun, at Biskoppen engang i 1477 visiterede

Saurbæ Kirke ved Hvalfjord), og selv om Biskoppen kunde

tale Latin og kjendte Beretningerne om Vinland (hvorom
intet vides), og endelig selv om den italienske Matros paa

et engelsk Fiskerskib havde Adgang til at tale med selve

Biskopen (hvad der er meget usandsynligt), vilde Biskopen i

Høiden have kunnet give Columbus Ideen om Øer og Lande

vestenfor Island og Irland,
— altsaa i det nordlige Atlanter-

hav, — hvad der ingen Nyhed kunde være for en italiensk

1) Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed (1833) S. 129.
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Sømand og Kartkjender, thi disse Lande eller Antydninger

deraf fandtes paa alle italienske Karter fra 15de Aarhundrede.

Men Columbus søgte ikke vestover paa Irlands eller Islands

Bredde, men fra 30^ N. B., fra de Canariske Øer! Han

fulgte lier den Cours, som var angivet i Toscanellis Brev

til Lissabon af 25 Juni 1474, og hvad han søgte og troede

at have fundet var Marco Polo's Indien (o : China) og Zipangu

(Japan), men ikke Vinland eller Storirland.

Paa Forhaand kunde det synes rimeligere, at John

Cabot's Opdagelse af Nordamerika (Newfoundland) kunde

staa i Forbindelse med Vinlandstogene eller Vinlands-

traditionerne: Opdagelsen udgik jo fra Bristol, som allerede

siden Midten af 15de Aarhundrede og maaske meget

tidligere havde havt Forbindelser med Island, den fulgte

Veien vestover forbi Irland og naaede lige i Vest for Irland

til et Land, hvortil Islændingernes gamle Søvei gik; og

desuden har det været den sædvanlige Tradition (stammende
fra Petrus Martyr), at Cabot fra Irland drog mod Nord

henimod Grønland, før han søgte mod Vest. Imidlertid —
efter de i nyere Tid fremdragne Indberetninger om Reisen

— maa ogsaa denne Hypothese ansees for lidet rimelig.

Det sees, at John Cabot havde forelagt sit Projekt for

Hofferne i Sevilla og i Lissabon, men at han derpaa havde

formaaet Bristolboerne til flere Forsøg, idet de hver Sommer

lige fra 1491 af udsendte to eller flere Skibe mod Vest;

og Planen var at søge
— ikke Vinland eller Markland,

men — »Øen Brazil« og »de 7 Byer^)«. Planen er altsaa

kommen til England med en Genueser, og ikke fra Island,

og det er de samme geografiske Gaader, han løser, som var

stillede og forsøgte i Sydeuropa; og selv om Øen Brazil

vestenfor Irland er en Gjenklang af Markland, er dog denne

Gjenklang naaet til Bristol over Sydeuropa. Vistnok kan

^) Harrisse, Jean et Sebastian Cabot p. 329; Winsor, History
of America III. 57.
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man ikke nægte Muligheden af, at Bristolkjøbmændene ved

sine Islandsreiser kunde have hørt Rygter om Grønland og

de andre Vesterlande; dog er endnu intet bekjendt om, at

de virkelig kjendte dem og derved paaskyndedes i sin Lyst

til Opdagelser mod Vest. Thi hvad Rafn fortæller om, at

John Cabot havde været i Danmark 1495 og der ved

Underhandlinger med den danske Konge opnaaet Privilegier

for Bristol-kjøbmændene paa Island (Antiquitates Americanæ

p. 451), er ganske uhistorisk; den Fred, som sikrede Eng-
lænderne Handelsrettigheder paa Island, blev sluttet i Kjø-

benhavn 20 Jan. 1490 (ikke 1495), men Underhandlerne var

ifølge de offentliggjorte Documenter (Rhymeri foedera ed.

Holmes Tom. V. P. IV, 3—8) fire Englændere: Dr. James

Hutton, Vaabenkongen Thomas Clarenceux og to Kjøbmænd
fra Lynn Thomas Carter og John Beliz, og man har ingen

Grund til at antage, at den »fattige Fremmede« havde

nogen Rolle at spille ved disse Underhandlinger. Om John

Cabot i 1490 var kommet til England, vides ikke; men

sikkert kom han dertil fra Spanien eller Portugal, ikke fra

Danmark eller Island.

Christiania, Januar 1888.
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