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Jernets Danmarkshistorie



Abstract

Archaeological investigations have revealed that ob
jects made of iron only occur to a very limited extent 
in Denmark before the beginning of the Christian era. 
In the period 100-500 A.D., however, thousands of 
shaft furnaces were built in south-west Jutland to ex
ploit the local sources of bog iron ore. The resulting 
iron bars were probably especially sold to the Roman 
legions stationed along the Limes. In the same period 
Danes were buying steel from Norway, which had al
ready for a long time exported steatite and whetstones 
to Denmark. Trading between Jutland and Norway 
was taking place in rowed boats from at least 1500 
B.C.

Chapter 3 treats the Migration period and the im
portant connection to the Gothic tribes along the 
lower Danube and the Black Sea. In Chapter 4 a close 
connection is demonstrated with Norway, which sup
plied almost all the iron and steel that was employed 
in Denmark in the Viking Age. The Viking ships had 
anchors made of Norwegian iron and were clinker- 
built with the aid of thousands of Norwegian rivets. 
Knives and axes were also made of Norwegian iron. 
In the early medieval period Denmark acquired much 
iron from the provinces of Skåne and Halland. The 
excavation and analysis of the earliest watermill-driv
en furnace in Scandinavia, Tvååker in Halland, is 
treated in some detail.

During the Kalmar Union Denmark obtained 
most of its iron from Bergslagen in Sweden where the 
first blast furnaces were constructed around the year 
1200. In the next four hundred years Bergslagen sup
plied Northern Europe with Osmund iron. The Os
mund was a lump of malleable iron weighing about 
280 grams and was the size of a potatoe. It was the 
starting point for the production of horseshoes, riv
ets, coulters and everything else that the local smith 
would need to supply. In addition, the Osmund was a 

means of payment that in Bergslagen corresponded to 
a penny. In the period 1200-1600 there was much ac
tivity in central Jutland north of Silkeborg. Iron in the 
shape of four-fingered kloder weighing about 8 kilos 
were shipped to the Royal smithies at Holmen in Co
penhagen. The bog iron ore was dug out in the neigh
bourhood of Simmelkjær. We have found the produc
tion slags, and a few kloder survive, but we still have to 
locate the bloomeries of that period.

With the dissolution of the Union around 1533 
Christian 3. and Christian 4. encouraged iron produc
tion in Norway. As it turned out, there were excellent 
iron ores along the west side of Oslo Fjord, of the 
same nature and quality as the renowned Swedish 
ores. Like a string of pearls effective blast furnaces, 
e.g. at Fritzøe, Nes and Bærum, supplied iron bars 
(stangjern) to the smiths, and beautiful stoves for heat
ing the homes of the wealthy.

Some iron was bought from Walloon and Eng
land, but in 1730 Norway acquired the monopoly of 
all supplies of iron and cast iron to Denmark. A steel 
smithy was set up at Skjoldenæsholm but this only 
had a short lifetime. In Store Kongensgade and at 
Løvenborg large storehouses were built to ensure sup
plies. The threat against trade in the Mediterranean 
by the Barbary States is treated briefly. Finally light is 
thrown on the English coke furnaces, the puddling 
furnaces and the use of the cupola in the engineering 
industry. The epoch-making invention of the Besse
mer Process in 1856 brings the investigation to a con
clusion.

In every period the history of iron is tied up to the 
contemporary cultural development, where the 
achievements of a few individuals have been empha
sized and a relevant illustrative material is presented. 
An extensive set of analyses of slags and iron articles 
is presented as an Appendix.
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Forord

Det er ikke mange bøger, der har lagt vægt på jernets 
historie i Danmark. Væsentlig er tobindsværket un
der redaktion af A. Ranløv og E.K. Henriksen i 1941, 
og Robert Thomsens brillante »Et meget mærkeligt 
metal«, udgivet af Varde Stålværk i 1975. Senest har 
Henriette Lyngstrøm med »Dansk Jern« omhygge
ligt belyst jernets behandling i oldtiden. Af historisk 
interesse er Jacob Langebeks grundige og værdifulde 
»Anledning til en historie om de norske bergverkers 
oprindelse og fremvext« i Videnskabernes Selskabs 
Skrifter 1758, C.Nyrops »Dansk jern« fra 1878, og 
Rasmus Mortensens banebrydende iagttagelser i 
»Jysk Jærn« fra 1939. Den norske geolog J.H.L.Vogt 
(1852-1932) har i to betydelige værker (1908 og 1910) 
fremlagt væsentlige oplysninger om den norske jern
produktion, der i århundreder var grundlaget for det 
meste smedejern og støbejern vi møder i Danmark. 
Endelig har André Lütken og Helge Holst i »Opfin
delsernes Bog«, Bind 1-4 for nu hundrede år siden 
ikke kunnet undgå at komme begejstret ind på jernets 
betydning for os alle.

Ideen til dette arbejde udsprang af et ønske om at 
forstå hvorfra Danmark i gamle dage fik sit jern. Jeg 
opdagede snart, at den gængse opfattelse - at det var 
hjemmelavet af den danske myremalm - var en sand
hed med modifikationer. Mine analyser af gamle jern
genstande, som jeg fik stillet til rådighed af landets 
museer, viste klart at der fra begyndelsen måtte have 
været andre og væsentlige leverandører. Allerede år 
300 e.Kr. møder man således stål, der kommer fra 
Norge. Næsten umærkeligt gled båden/skibet ind og 
blev en central medspiller i jernets Danmarkshistorie.

En væsentlig del af det værktøj og de våben, der i 
Vikingetiden blev brugt herhjemme, viste sig således 
at være fremstillet i Norge. Under Kalmarunionen 
kom det meste jern fra Bergslagen i Sverige, og da 
Unionen brød sammen, vendte søgelyset sig igen 
imod Norge. Christian 3. og Christian 4. satte gang i 
bjergværksdrift og bygning af højovne, så i hen ved 
200 år fik vi »alt« jern, stål og støbejern fra Norge, 

dels som uforarbejdede stangjern til vore smedjer, 
dels som vindovne til opvarmning, og kanoner til hæ
ren og flåden. Fra 1730 til ændringen af Norges status 
i 1814 havde Norge monopol på leverancer afjern til 
Danmark. Derefter blev markedet blandet, med im
port fra Sverige, Tyskland, England og Frankrig.

Bessemers epokegørende opfindelse i 1856 indled
te den industrielle revolution, men den satte også en 
stopper for disse studier, idet min metode bygger på 
analyser af genstandenes mikroskopiske slaggeinklu
sioner. Og jern, der er fremstillet ved Bessemers og 
andre nyere metoder er for fattige på slagger til at jeg 
kan håndtere dem. Desuden er der i vore dage en 
grundig og præcis viden om landets leverandører af 
jern og stål.

Som kapitelopdeling har jeg - som ikke er histori
ker - brugt kongerækken, som jeg i denne sammen
hæng har fundet praktisk. I kalejdoskopisk form har 
jeg forsøgt at vise tidens mangfoldighed gennem vig
tige begivenheder og nærbilleder af personer, der 
ikke nødvendigvis direkte var involveret i jernfrem
stillingen.

De første tre kapitler handler om den forhistoriske 
tid, hvorfra vi kun har nogle få isolerede kendsgernin
ger, som Hugleiks fald for 1500 år siden, i 515 e.Kr., at 
holde os til. Forfatteren har imidlertid taget sig den 
frihed - på basis af sagn og digtning som Beowulf - at 
forsøge at skabe en sammenhængende fremstilling af 
begivenhederne, som de forara« være foregået. Men det 
er naturligvis blevet digtning, og andre vil sikkert 
foretrække at fremstille tiden på en anden måde.

I de sidste halvtreds år er de metallurgisk-analyti- 
ske instrumenter, især elektronmikrosonden, blevet 
udviklet på en måde, der har muliggjort introduktio
nen af den slaggeanalytiske metode. Metoden vil i 
denne bog blive anvendt i mange tilfælde for f.eks. at 
sandsynliggøre, at en vikingøkse, fundet ved ringbor
gen Fyrkat ved Hobro, ikke er fremstillet i Jylland, 
men er importeret fra Norge. For at forfatterens syns
punkter ikke skal komme til at stå som postulater, er 
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der citeret og diskuteret mange analytiske resultater. 
Selve analyserne er samlet bag i bogen for ikke på 
unødig måde at bryde teksten

Det er forfatterens håb, at bogen vil vinde indpas 
blandt arkæologer, historikere, konservatorer og me- 
tallurger. Jern er et mærkeligt metal, der ikke har no
gen slægtninge blandt de metaller, der blev anvendt i 
gamle dage. Der er derfor lagt vægt på at forklare, 
hvad det er, der præcist adskiller jernet fra de andre 
brugsmetaller, en information, der ikke er ligetil at 
finde i de gængse lærebøger.

Jeg tænker med taknemmelighed på de mange, 
som har fulgt mit arbejde gennem årene, og som ofte 
har lånt mig museumsmateriale for mine metallurgi- 
ske studier. Olaf Olsen, Grith Lerche, Orla Madsen, 
Helge Brinch Madsen, Birgit Sørensen, Karen Ste- 
mann-Petersen, Lene Høst-Madsen, Conrad Vogel, 
Nils Engberg, Ole Feldbæk, Olfert Voss, Jette Arne
borg, Anette Kruse, Flemming Rieck, Ulla Lund- 
Hansen, Dorte Wille-Jørgensen, Jørgen Ilkjær, Else 
Roesdahl, Helle Strehle og Peter Mortensen. Fra Nor
ge: Hege Svane, Irmelin Martens, Lars Stenvik og 
Arne Espelund. Fra Sverige: Gert Magnusson, Lars- 
Erik Englund. Anders Ödman og Lars Redin, og fra 
Finland Erkki Härö. Fra England Robert Hutchison 
(J), David Starley og Alan R. Williams, og fra Belgien 
Paul Nilles.

En særlig tak rettes til min arbejdsplads gennem 
45 år (til 1999), Instituttet for Metallære, DTU, hvor 
Inger Søndergaard og Edith Johannsen var mine 
uundværlige hjælpere, ligesom inspirationen fra de 
mange studerende i Metallære var en daglig glæde, 
Gert Mosdal, Arne Jouttijårvi, Hans Peter Nielsen, 
Kim Esbensen, Claus Trauelsen, Birgitte Dragsted, 

Jakob Weldingh, Lise Hobbs, Lars Solgaard, Dorthe 
Larsen, Helene Madsen og Helle Wivel.

Efter min pensionering havde jeg i flere år glæde 
af et skrivebord og et mikroskop på Geologisk Muse
um, mens Struers A/S, Ballerup (Mikael Rückert og 
Anne Guesnier); og FORCE Technology, Brøndby 
(Bo Mortensen og Hanne Hartig Jensen) med stor 
imødekommenhed fremstillede en lang række mikro- 
fotografier for mig.

Et legat fra Aage Rothenborg (2002) og en portion 
af Westerby Prisen hjalp mig til at rejse til Oslo for at 
arbejde i Rigsarkivet, og til Stockholm for at studere 
baggrunden for udviklingen i Bergslagen.

Min afdøde ven og kollega Hans Arup (1928-2012) 
delte mine interesser, kom med mange ideer og sendte 
ofte et metallurgisk postkort fra sine mange rejser. 
Ophavsretten til bogens illustrationer er anført. Hvis 
der ikke er nogen reference, er det forfatterens skitse 
eller foto.

Til sidst vil jeg takke Selskabets tidligere redaktør, 
Flemming Lundgren Nielsen, for oplysninger om fol
keviserne, og dets nuværende Marita Akhøj, for støtte 
og opmuntring under manuskriptets vækst. Professo
rerne Knud J.V. Jespersen og Lars Jørgensen takkes 
for deres kritiske gennemlæsning af det foreløbige 
manuskript, lige som sidstnævnte har hjulpet med at 
finde illustrationer fra Nationalmuseets Samlinger

Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke vore to søn
ner, Niels og Erik, for fotografering af visse motiver, 
og sønnesønnerne, Morten Hels og Emil Buchwald, 
for trofast hjælp ved computeren og USB-stikket.

V.F. Buchwald
Charlottenlund
31. december 2014



KAPITEL 1

Indledning. Førromersk Jernalder 500 f. Kr.-år 0

Jernmeteoritter

Da de store ismasser smeltede væk fra Jylland og de 
danske øer for hen ved 12,000 år siden, lå der en øde, 
stenstrøet tundra og ventede på at de første jægere 
skulle dukke op. Indvandrerne forstod at udnytte de 
mange flintestensknolde, der løsrevet fra kridtforma
tionen lå spredt overalt, og i en periode var man endog 
i stand til at eksportere flint fra miner ved Hov og Bjer
re i Thy Det er ikke umuligt, at beboerne også ind 
imellem er stødt på en usædvanlig tung sten, en jern
meteorit. Vi ved imidlertid ikke om de har kunnet an
vende den til noget, og vore museer indeholder, så vidt 
man har kunnet undersøge det, ingen redskaber eller 
våben, der er fremstillet på basis af en jernmeteorit.

Vi ved dog meget vel hvad der plejede at ske, når 
spaniere, franskmænd og englændere i 1500- og 
1600-tallet tog de enorme landstrækninger i Amerika 
i besiddelse. De kendte hjemmefra kunsten at frem
stillejern og hvordan det kunne smedes, så da de hist 
og her stødte på en jernmeteorit blev den udnyttet. 
Små jernmeteoritter blev af smeden delt med en varm
mejsel og lavet om til nagler, knive og mindre redska
ber. Store meteoritter blev slæbt til byens smedje, 

hvor de tjente som ambolte i mange hundrede år, for 
til sidst at ende på museerne. Skemaet viser ni store 
jernmeteoritter, som siden 1600-tallet havde tjent som 
ambolte i byer i Nord- og Sydamerika, men som så 
snart de blev opdaget af videnskabsmændene i 
1800-tallet blev flyttet til museerne, bl.a. til The 
Smithsonian Institutions Museum i Washington. Det 
som fandt sted i Amerika, har sikkert fundet sted i 
Europa mange århundreder tidligere, men er af gode 
grunde aldrig blevet registreret.

I Danmark er der for kort siden fundet to jernme
teoritter, Jerslev og Felsted (meteoritter får traditio
nelt navn efter deres findested). Jerslev blev fundet i 
1978 ved kabelnedlæggelse nær Jerslev, nordvest for 
Tissø. Året forinden var det største guldfund i Dan
mark siden Guldhornene gjort i nabosognet Store 
Fuglede lige nord for Halleby Å. Den 1 meter lange 
og 1,8 kg tunge guldhalsring havde siddet fast på 
gårdejerens såmaskine og var ikke umiddelbart blevet 
opfattet som noget særligt! -Den 40 kg tunge Jerslev 
meteorit blev i nogen tid brugt som en bekvem stop
klods for den åbne ladeport, men da finderen hørte 
om guldfundet i nabosognet, mente han at han måske 
også kunne oppebære en findeløn, så han meddelte

Note: Den typiske stålambolt, der anvendes i nutidens værksteder, vejer omkring 80-200 kg, Den er ofte fabrikeret på stålværkerne 
i Söderfors eller Kohlswa, Sverige.

Meteorit navn Type og vægt%Ni Findested Kendt af videnskaben Vægt, kg

Arispe Anormal, 6,7 Sonora, Mexico 1896 122
Cacaria Oktaedrit, Om, 7,7 Durango, Mexico 1876 41
Charcas Oktaedrit, Om, 8,0 San Luis Potosi, Mexico 1783 576
Coahuila Hexaedrit, H, 5,6 Coahuila, Mexico 1854 114
Rodeo Oktaedrit, Om,10,6 Durango, Mexico 1852 44
Santa Rosa Anormal, 6,7 Columbia 1823 460
Tucson, Ringen Anormal, 9,5 Arizona, USA 1850 635
Tucson, Carleton Anormal, 9,5 Arizona, USA 1850 287
Yanhuitlan Oktaedrit, Of, 7,5 Oaxaca, Mexico 1884 300

9
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1. Denne sabel fik zar Aleksander 1 i 1815 af den engelske regering. En inskription på klingen fortæller, at den er smedet 
af materiale fra en jernmeteorit, fundet nær Kap Det Gode Håb i Sydafrika. Buchwald 2005.

2. Jordens største jernmeteorit Hoba ligger stadig, hvor den faldt for meget længe siden, 20 km vest for Grootfontein, 
Namibia. Det anslås, at den vejer mellem 50 og 60 ton. Den er erklæret for et Nationalt Monument. En jernmeteorit inde
holder normalt 5-9% nikkel, denne indeholder 16%. Foto 1975.

10



SCI.DAN.H. 4- 5 JERNMALME

3. Den 20 ton tunge Agpalilik jernmeteorit blev fundet af forfatteren øst for Cape York i Melvillebugten, NV-Grønland, 
30. juli 1963. Efter en vanskelig udgravning og transport er den nu udstillet på Geologisk Museum, København. Det er 
den størst kendte eenkrystal. Buchwald 2012.

fundet til Geologisk Museum. Og han fik sin finde
løn. - Felsted blev fundet lidt senere ved pløjning af 
markerne udenfor Felsted, Sønderjylland. Den var 
mindre, 13% kg, og af en helt anden type. Begge me
teoritter var stærkt korroderede efter et tusindårigt 
(?) ophold i den danske jord. Begge er nu udstillet på 
Geologisk Museum, København (Haack 2012).

Man må konkludere at selvom der kan være fundet 
meteoritter herhjemme af landets tidlige beboere, har 
de ikke efterladt sig spor og kan ikke have været til 
nogen hjælp for de bønder, der første gang stod over 
for opgaven at fremstille jern af den danske malm.

Jernmalme
Ved en jernmalm vil vi forstå en bjergart eller et mine
ral, som på tidens vilkår lader sig omdanne til jern 
med udsigt til en økonomisk fortjeneste. Magnetjern

sten (magnetit) var f.eks. ikke en malm ved år 1000, 
men er i vore dage en meget vigtig malm, fordi vi nu 
disponerer over andre tekniske muligheder end i 
1000-tallet. I bogens Appendix vil man finde tre tabel
ler, 1.1, 1.2 og 1.3, som er vigtige for forståelsen af 
mineral- og malmbegrebet. Kvarts , SiO2 er for ek
sempel et almindeligt mineral, der er med til at op
bygge mange bjergarter som granit og gnejs. Men det 
forekommer også rent, ublandet, som smukke bjerg
krystaller, der for længe siden er dannet i hulrum i 
granitrige klipper, f.eks.ved St.Gotthard i Schweiz. I 
Tabel 1.1 er nævnt otte jernrige mineraler, der lige
som kvarts er veldefinerede kemiske forbindelser, som 
undertiden kan findes rene og med karakteristiske 
krystaloverflader. Men oftest er mineralerne vokset 
sammen med andre, både jernholdige og ikke-jern- 
holdige mineraler, til en bjergart som granit, gnejs og 
glimmerskiffer. Visse jernmalme indeholder minera
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ler, som kan være direkte skadelige for jernfremstil
lingen, f.eks. de svovlholdige mineraler i Tabel 1.3, de 
fire øverste linier.

De uønskede mineraler er man nødt til at fjerne 
ved knusning og separering, f.eks. ved magnetiske 
metoder eller ved at skille den fint knuste malm i sine 
mineralkomponenter i en sæbeopløsning. Ved den
ne såkaldte flotationsmetode vil urenhederne svøm
me ovenpå, mens de søgte jernmineraler vil gå til 
bunds. De uvedkommende ledsagemineraler kaldes 
ofte skarnmineraler, f.eks. hornblende (Tabel 1.3) og 
forskellige silikater, der ligesom hornblende også 
kan indeholde lidt jern, som dog er umuligt at ud
vinde.

Mineralerne magnetit, hæmatit og ankerit (Tabel 
1.1) forekommer enkelte steder i kilometerstore blok
ke, bænke eller plader, hvor mineralerne er næsten 
rene, eller kun indeholder mindre forureninger af 
kvarts og kalkspat (Tabel 1.3). Berømt er forekom
sterne af magnetit i Kiruna og Grångesberg (Sverige), 
af hæmatit i Cumberland (Nordvestengland) og på 
øen Elba (Italien), og af ankerit i Erzberg (Steyer- 
mark i Østrig). Men normalt er man henvist til at 

bryde en jernmalm, der er forurenet af talrige uved
kommende mineraler. Forureningen må ikke være for 
stor. For tiden bryder man kun malme, der indeholder 
mere end 30 vægt% jern. (I denne bog er alle angivel
ser i vægtprocent.)

Af jernmalme i oldtidens Skandinavien kommer 
egentlig kun myremalm, sømalm (Tabel 1.2), og løse, 
okkerlignende overfladeudskillelser på tale. I Dan
mark har vi kun myremalmen, men i Skåne, Sydnorge 
og Finland er sømalmene almindelige. I ældre dansk 
litteratur brugte man andre ord for myremalmen, især 
jernal og jernerts. Ordet myremalm er norsk og dæk
ker fint de norske forekomster, der især er at træffe i 
og omkring de norske moser, på norsk myr. Det er 
uheldigt at ordet myremalm omkring 1800 trænger 
ind i det danske sprog, for det bibringer os den fejlag
tige opfattelse, at malmen er knyttet til moserne, og 
det er IKKE tilfældet. Den danske myremalm (jernal) 
forekommer især i de lave engstrækninger, der omgi
ver åerne i det vestlige Sønderjylland og vandløbene 
indenfor firkanten Herning-Holstebro-Viborg-Silke- 
borg, se Kapitel 8.

4. Spidsbarren fra Vandel er 31 cm lang og vejer 4,13 kg. Den synes at være tabt på Hærvejen for over 2000 år siden. Foto 
Vandel Museum.
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Førromersk Jernalder 500 f.kr.-0
Det ser ud til at der gik lang tid, før vi selv gik i gang 
med at fremstille jern. Først, da vi omkring 500 f. Kr. 
kom i kontakt med det ekspanderende keltiske områ
de i Mellemeuropa, skete der en smule. Her havde 
man fremstillet jern siden det sjette århundrede før 
Kristus og eksporteret det i form af karakteristiske 
dobbeltspidsbarrer. Spidsbarrerne havde varierende 
vægte, men lå typisk på 3-10 kg. Spidsbarren fra Van
del (4,13 kg), som i 1918 blev pløjet op på Skærhøl- 
gaards marker nær Randbøl og Hærvejen gennem 
Jylland, er blandt de første håndgribelige tegn på at 
handelen med råstoffet jern er nået til Danmark. Det 
er tankevækkende, at Vandel barren er tabt på Hærve
jen (Oksevejen) meget længe før, at den fik navn. 
Man må forestille sig, at denne rute allerede var i brug 
i Bronzealderen, da vi importerede kobber, tin og 
bronze. Barren skulle af den danske smed være blevet 
omdannet til simple landbrugsredskaber til afløsning 
af hans bronzeredskaber og redskaber af tak, ben og 
flint, men den kan være faldet ud af en vogn eller en 
slæde, da man var på vej til smeden

Spidsbarrerne blev især fremstillet af de keltere, 
der beboede Jura Bjergene, Schwarzwald, Vogeserne 
og Schwäbische Alb, dvs det nordvestlige Schweiz, 
østligste Frankrig (Alsace) og store områder af delsta
terne Baden og Württemberg. Den bedst kendte be
byggelse fra denne tid er La Tene, der lå ved Neucha- 
tel Søen, lige nord for byen Neuchatel. Den blev 
grundigt undersøgt i 1876 og følgende år og kom til at 
give navn til den seneste periode af den Førromerske 
Jernalder. Det viste sig at være en sand arkæologisk 
guldgrube, for der var våben og redskaber af alle 
slags, kar, hesteudstyr, rester af vogne, dragtnåle og 
bæltespænder, som tilsammen fuldt ud belyser La 
Tene tidens former og teknik.

Kelterne fremstillede mange våben, især sværd, 
som de eksporterede i rigt mål. Større undersøgelser 
af de keltiske sværd er publiceret af Pleiner (1993) og 
Buchwald (2005: Kapitel 5). Disse undersøgelser pe
ger på at sværdene var yderst heterogene og ofte ikke 
af bedre kvalitet end ordinære søm. Det var tydeligt at 
kelternes malme var af meget varierende kvalitet og

5. Zeus med tordenkilen. Bronzefigur fra Dodona, ca.470 
f.Kr. Tordenkilen ligner meget den på den tid kendte 
spidsbarre afjern. Tidligere i Berlin, men muligvis gået 
tabt i 2.Verdenskrig.

ofte fosforholdige. Tilsvarende har spidsbarrerne væ
ret af varierende kvalitet; Vandel-barren er dog aldrig 
blevet undersøgt, og den kan næppe dateres nærmere 
end til mellem år 400 og 100 f. Kr. Den opbevares på 
Museet i Vandel.

Et velbevaret La Tene sværd med skede blev fun
det i en mose ved Lindholmgård, 2 km øst for Slange
rup (Müller 1897: 451). Dette og flere andre importe
rede keltiske sværd er omtalt af Jensen (2003:173). 
Men der er også fundet mindre iøjnefaldende keltiske 
jerngenstande som dragtnåle og bæltespænder man
ge steder i Danmark.

En pioner i den arkæologiske undersøgelse af den 
danske jernalder var Emil Vedel (1824-1909). Han på
viste i tusindvis af sorte brandpletter, der gemte sig 
nogle tommer under mulden på Bornholm (Vedel 
1886). Brandpletten var en kredsformet klump af sort 
jord, 30-60 cm i diameter, og 10-25 cm tyk. Den er nu 
i reglen dækket af almindelig jord, og man får først 
øje på den, hvor for eksempel en vej skærer igennem 
den. Ved systematiske undersøgelser af klumperne vi-
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6. Antennesværd fra Keltisk Hallstatt periode. Bronze
fæstet ligner en mand med løftede arme. Ca. 80 cm langt.

ste Vedel at enhver plet var resten af et ligbål over en 
enkelt person. Efter at bålet var brændt ned fejede 
man resterne sammen, inklusive halvt forbrændte 
knogler, samt dragtnåle og bæltehager afjern. Disse 
svarer nøje til de af kelterne kolporterede nåle og 
spænder. Talrige senere undersøgelser har vist at den
ne type grave var udbredt over hele Danmark og un
dertiden tillige kunne indeholde sværd og spydspid
ser. Sværdene var ofte bøjede eller foldede for at de 
kunne være i graven. Foldningen har sikkert fundet 
sted, samtidig med at sværdet blev taget rødglødende 
ud af ligbålet, hvor den døde var blevet brændt med 
sit udstyr. Det rødglødende sværd er betydelig lettere 
at bøje end det kolde.

Ved Hedegård i Ejstrup Sogn, 10 km øst for Bran
de, er der under ledelse af Orla Madsen afdækket en 
meget stor boplads fra det sidste århundrede f. Kr. 
Den lå på den højeste del af et plateau, der mod syd 
skråner ned mod Skjern Å og Kulsø, og den dækkede 
mindst 200x180 m. Noget nord for landsbyen lå dens 
gravplads. Ved stor imødekommenhed af Orla Mad
sen har jeg haft lejlighed til at undersøge et antal jern
genstande fra gravpladsen, samt nogle jernslagger fra 
en udgravet blæsterovn, der havde været placeret 16 m 
syd for landsbyens sydlige indhegning.

Et 14 g knivfragment, 19 cm langt, er uden tvivl 
fremstillet af jern fra pladsens blæsterovn, idet kni
vens slaggeindeslutninger korresponderer med ov
nens slagger. Ovnen har været af Skovmarkstypen 
(Voss 1988) med håndbetjente blæsebælge og en be
skeden ydelse. Desværre var knivens struktur slemt 
beskadiget, fordi den på museet var blevet beskyttet 
mod yderligere korrosion ved behandling med Ro
senbergs glødemetode.

En næsten fuldstændig kniv, 24 cm lang og med en 
vægt på 92 g, indeholdt fine slagger, der intet havde 
med dansk myremalm at gøre. Slaggerne havde en 
sammensætning som dem, der forefindes i de keltiske 
sværd, så konklusionen lå lige for: Import.

En firkantet stålring med 6x6 mm tværsnit og en
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7. Skitse af hvordan man antager, at blæsterovnen bredte sig fra oprindelsen i »Kurdistan« omkring 1200 f.Kr. til Meso
potamien, Elba og Spanien, for at nå Nordeuropa omkring 500 f.Kr.

ydre diameter på 26 cm blev fundet øverst i en meget 
rig grav. Sådanne stålringe er ikke ukendte i keltisk 
sammenhæng, idet de især er blevet anvendt til for
stærkning af de tyndvæggede bronzekedlers øverste 
rand. Ringens slaggeinklusioner er da også meget lig 
de inklusioner, der findes i de stålprodukter, der frem
stilledes i Magdalensberg, Steiermark/Kärnten, det 
daværende Noricum, og solgtes til kelterne.

En ringbrynje blev fundet i grav A 4137 sammen 
med et enægget sværd, to knive og et spydblad. Ring
brynjen vejede ca.10,3 kg (noget korroderet). Hver 
ring var omkring 5 mm i diameter og lavet af jerntråd 
med en tykkelse på 0,9-1,0 mm. Det er den ældste, vel

bevarede ringbrynje i Danmark, og den kommer 
sandsynligvis sydfra.

Det gjorde også den smukke romerske daggert, en 
såkaldt pugio, der med sin elegant dekorerede skede, 
blev fundet i grav A4103 (Madsen 1999). Daggerten 
var nedlagt sammen med en jernsaks, en kniv og en 
lansespids, der i tidens løb var korroderet sammen, så
ledes at konservatoren måtte opgive at adskille dem.

På en og samme gravplads kan man således dels 
møde nogle få her fremstillede småting, dels importe
rede ringbrynjer, knive og bronzekedler fra Mellem
europa, dels våben fra Romerriget og dels stålstænger 
fra Noricum.
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8. Pugio, en romersk daggert med sin dekorerede skede. 
Korrosion har sintret daggerten så fast sammen med en 
saks, at konservatoren opgav at skille delene fra hinanden. 
Hedegård, Orla Madsen.

Hvor kommer genstandene fra?
Men hvordan ved man nu hvorfra genstandene stam
mer, eller mere præcist »Hvor er genstandene frem
stillet«? Der er heldigvis mange muligheder for at 
spore oprindelsen.

A. Der kan være en indskrift, som peger på en be
stemt kulturkreds, eller endog på en bestemt kunst
ner. F.eks. bærer de to Hoby sølvbægre, som i 1920 
blev fundet i en fornemt udstyret grav på Lolland, en 
græsk sølvsmeds navn. Og gravens bronzegenstande 
synes at være knyttet til Capua, Italien, i kejser 
Augustus’ tidlige regeringsår (Jensen 2003: 313).

B. Der kan være en indskrift, som peger på bestemte 
værksteder, som f.eks. VLFBEHRT+ på sværdklinger, 
der er fremstillet i Germansk Jernalder og Vikingetid 
på værksteder omkring den østlige Østersø (Williams 
2009). Eller som i 1700-tallet, hvor de norske og sven
ske stangjern for eksport var stemplede med karakte
ristiske symboler, der identificerede de forskellige 
jernværker (Kap. 9).

C. Der kan være en let genkendelig kunstnerisk eller 
teknisk udformning, der peger på et bestemt land eller 
kulturområde. F.eks. er grebet på mange keltiske sværd

Tidstavle, Danmark

Periode Underperiode Omtrentlig Varighed

Den Tekniske Revolution 1849 - Nu
Nyere Tid Enevælden 1660-1849

Reformationen 1536-1660
Senmiddelalder 1300-1536

Middelalder Højmiddelalder 1050-1300
Vikingetid 750-1050
Germansk Jernalder 400-750

Jernalder Romersk Jernalder 0-400
Førromersk (Keltisk) Jernalder 500 f.Kr. - 0
Yngre Bronzealder 1000-500 f.Kr.

Bronzealder Ældre Bronzealder 1700-1000 f.Kr.
Stenalder 11000-1700 f.Kr.
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9. Etruskisk stormandsgrav, 28 m i diameter. Monumentet blev i oldtiden helt begravet af slagger fra jernudvinding i 
området. Den var derfor ukendt og ikke plyndret, da den blev opdaget og udgravet i 1980’erne. Tomba dei Carri, nær 
Baratti, ca.900 f.Kr. Buchwald 2005.

afsluttet med en såkaldt »antenne«, Fig. 6, ligesom de 
keltiske dragtnåle og bæltespænder er særprægede.

D. Der kan foreligge regnskaber eller kvitteringer, der 
viser en bestemt vares vej, f.eks. regnskaber fra 
1500-tallets Silkeborg Len, der omtaler præcis hvilke 
sogne, der leverede jern til Holmens smedjer i Køben
havn (Kapitel 8).

E. En del skibsvrag fra Oldtid og Middelalder inde
holder varer, hvis afsender og modtager kan udledes, 
f.eks. vraget W-5 af en holk, der ca.1450 sank ud for 
Danzig (Gdansk). Skibet havde lastet tønder med 
osmund og kobbervarer fra Stockholm og var for
mentlig på vej til London eller Antwerpen, da det 
brændte og sank (Kapitel 7).

F. Selve faconen på råvarerne kan være karakteristisk 
for producenten. Dette gælder for de spinkle stålbar
rer og kraftige tømmerkiler, som i Jernalderen blev 
fremstillet i Oppland, nord for Telemarken, og bl.a. 
blev eksporteret til Danmark (Kapitel 2).

G. Hovedparten af de slibesten (hvæssesten), som fin
des i Danmark, er fremstillet af en bjergart, som kun 
forekommer i Eidsborg nær Dalen i det centrale Tele
mark (Kapitel 4).

H. Hovedparten af de genstande af fedtsten (spæk
sten, klæbersten), der er fundet i Danmark, kommer 
sikkert fra de brud, der lige siden Oldtiden har været 
i gang i Langesundfjorden og fjeldet vest for Fossum 
og Skien i Oslo Fjord.

I. En stor del af de kværnsten, der er fundet i Dan
mark, er fremstillet af en granatglimmerskiffer, der 
kun er kendt fra Hyllestadsfjorden, lige nord for Sog
nefjorden i Norge.

J. Kamme og personlige ejendele af ben, tak og horn 
kan på grund af dyrenes art (rensdyr, elsdyr, krondyr, 
dådyr, køer, narhval, hvalros, elefant) måske spores 
tilbage til fremmede produktionssteder, mens andre 
kan udelukkes.
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10. Etruskisk bronzekimære fra ca. 450 f.Kr. Løven var et 
symbol på ilden, mens geden og slangen symboliserede 
de malme, der skjulte sig i bjergene og i lavlandet. Fundet 
i Arezzo, en af den etruskiske konføderations byer. Buch- 
wald 2005.

11. Rekonstruktion af Parthenons fundament. Blokkene 
af marmor og kalksten holdes på plads af jernkramper, 
omstøbt med bly. 447 f.Kr. Buchwald 2005.

K. Skibs- og bygningstømmer kan artsbestemmes, og 
med lidt held kan man måske bestemme dets alder, 
enten ved C-14 metoden eller bedre ved den dendro- 
kronologiske metode.

L. Hvis et fund også indeholder mønter, kan man om
trentlig fastslå fundets alder.

M. Hertil kommer så den nye Slaggeanalysemetode.

Slaggeanalysemetoden

Den nyudviklede slaggeanalysemetode gør det mu
ligt i store træk at skelne mellem en række europæiske 
jernproduktionsområder. De er hver især på grund af 
geologiske forhold en smule forskellige med hensyn 
til følgemineraler og grundstofindhold. De geologi
ske forhold kan ikke undgå at influere på jernmalme
nes sammensætning, og dermed på jernslaggernes 
sammensætning.

Metoden forudsætter, at der først indsamles og 
analyseres i tusindvis af malme, genstande og ovnslag
ger, hvis lokalitet man kender. Derved kan der opbyg
ges en database med et stort antal kemiske analyser. 

Den database, som forfatteren støtter sig til, indehol
der analyser for SiO2, FeO, MnO, BaO, P2O5, CaO, 
A12O3, K2O, MgO, TiO2, V2O5 og SO3. Altså for oxi
derne af silicium, jern, mangan, barium, fosfor, calci
um, aluminium, kalium, magnesium, titan, vanadin 
og svovl (Buchwald 1995;2003;2005;2008; Buchwald 
& Wivel 1998). Andre forfattere støtter sig til en lig
nende database, der dog er opbygget over lidt andre 
elementer (Jouttijårvi 1994; Lyngstrøm 2008).

Metoden kræver at et poleret udsnit på 1-2 cm2 af 
genstanden studeres under mikroskopet ved 50-500x 
forstørrelse, og derefter overføres til et Scanning Elek
tron Mikroskop, hvor analysen af de ofte mikroskopisk 
små slagger foretages. Udsnittet bør være relativt frit 
for rustdannelser. Er der kun en rustkage tilbage af den 
gamle genstand er metoden ikke rigtig anvendelig.

Slaggeanalysemetodens fordele er mange. 1) Mi
kroskopien viser, om jernet er smedet, valset, koldde- 
formeret eller hærdet, samt afslører i hvilket omfang 
det gamle jern var heterogent og ligesom opbygget af 
»fibre« med en noget vekslende sammensætning. 2) 
Genstandens hårdhed kan bestemmes på en Vickers 
skala, der går fra 75 for meget rent og blødt jern til 
900 for fuldhærdet stål. 3) Ti-tolv grundstoffer i slag-
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12. Romerske jernbarrer fra ca. 50 e.Kr., som blev fundet i et skibsvrag i Rhone-deltaet. Den typiske barre vejede 9 kg og 
målte 105x5x2,2 cm. Buchwald 2005.

gerne kan bestemmes på én gang med 1-5% nøjagtig
hed. 4) Metoden er hurtig, men kræver adgang til et 
scanning elektron mikroskop (SEM). Har man det, 
kan man færdiggøre 3-4 forskellige præparater på en 
formiddag. 5) Præparaterne er holdbare og kan opbe
vares i en databank, så andre forskere kan kontrollere 
og supplere analyserne.

Museumsfolk er forståeligt nok lidt tilbageholden
de med at frigive genstande til undersøgelse. Men 
man behøver jo ikke at kaste sig over de smukke, ud
stillingsegnede genstande. I museernes magasiner fin

des der genstande, hvorfra der uden skade kan udta
ges prøver. F.eks. er de danske lurer at ligne ved 
helligdomme, men eftersom nogle lurer tog skade ved 
fund og bjergning, kan man i magasinerne finde 
brudstykker, der er egnede til analyse. Desuden op
står der ved de arkæologiske udgravninger ofte et 
overskud af søm og nagler, og sommetider af heste
sko, således at der burde være materiale nok til at øve 
sig på. Det er altid godt at få lejlighed til at udtage 
prøver, FØR konservatoren har behandlet genstan
den.
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13. Mosaik fra Hadrumetum, Sousse, Tunis, 250 e.Kr. De romerske jernbarrer udskibes og vejes. Feugere & Serneels 
1998.

Mange anbefaler tillægsanalyser for sporstoffer, 
dvs grundstoffer, der kun er til stede i meget små 
mængder, i reglen under 0,1%. Hertil egner metoden 
sig ikke, og det er efter min mening kun interessant at 
gennemføre sådanne langsomme og kostbare ekstra- 
analyser i tilfælde hvor man kan være i tvivl om slag- 
geanalysemetodens resultater.

Da vi i de kommende afsnit hyppigt vil få brug for 
slaggeanalysemetoden, skal der her anføres et par il
lustrerende eksempler.

Under udgravningerne i Snorup nord for Varde 
(Voss 1993) blev der lejlighed til at analysere såvel 
slagger som jerngenstande, Tabel 1.4, se Appendix.

De tre øverste analyser i tabellen hidrører fra gen
stande fundet på Snorup-pladsen, mens den nederste 
er en gennemsnitsanalyse af fem norske stålbarrer 
(vægte 16-235 g), produceret og fundet i depoter i 
Oppland, nord for Telemarken. Overensstemmelsen 
mellem slaggeanalyse 1 (en Snorup produktionsslag
ge) og 2 (slaggeinklusioner i en 1,2 kg jernbarre) 
sandsynliggør at den tunge jernbarre er et produkt fra 
en af de nærliggende Snorup-ovne, hvor man har 
brugt den danske myremalm. Overensstemmelsen 
mellem slaggeanalyse 3 (gennemsnit af slagger i tre 
stålbarrer, hver på 125 g) fra Snorup-pladsen, og ana
lyse 4 (gennemsnit af slagger i fem stålbarrer fra Opp
land) tyder på at Snorup stængerne er importeret fra 
Norge. De øvrige fundomstændigheder viser at han
delen med Norge må have fundet sted 300-400 e.Kr.

Bemærk i øvrigt at stålbarrernes slaggeindeslutninger 
indeholder meget lidt fosfor, mens Snorup barrens 
fosforindhold er omkring 50 gange større. Vi skal se, 
at det er typisk for stålmalme, at de indeholder meget 
lidt fosfor og samtidig en del mangan.

Tabellens sidste kolonne er benævnt F, hvilket er 
forholdet mellem tabellens SiO2- og Al2O3-værdier 
(begge i vægt%). F er en empirisk værdi, som har vist 
sig at være et vigtigt kriterium for at skelne mellem 
norsk (udenlandsk) og dansk materiale. Norsk mate
riale har i reglen F-værdier på 1,5-5,5, mens slagger i 
dansk produceret jern har værdier over 7, ofte langt 
over 7.

Det skal tilføjes at slaggeanalysemetoden kun kan 
anvendes, fordi man i gamle dage ikke var i stand til at 
bringe jern i smeltet tilstand. Derved blev slaggen in
desluttet, hvor den var, da den urene luppe, også kal
det jernsvamp, blev taget ud af ovnen. Selvom meget 
slagge blev presset ud ved den efterfølgende smed
ning, blev der tilstrækkeligt med mikroskopiske slag
ger tilbage til at røbe hvordan den oprindelige 
ovnslagge havde været sammensat. Dermed afsløre
des den anvendte jernmalms sammensætning.

Da man ved Bessemer- og Siemens-Martin-meto- 
derne efter 1856 blev i stand til at smelte store char
ger, f.eks. i 10 tons skeer, flød slaggen ovenpå og kun
ne tappes af og fjernes fra det færdige stål, der blev 
(næsten) slaggefrit. Disse smeltemetoder indledte 
den tekniske revolution, der førte til jernbanebyg
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ning, brobygning, skyskrabere og stålskibe - men 
også til alle de nye våben og fæstningsanlæg, der blev 
anvendt i Verdenskrigene.

Jern - et almindeligt, men meget mærkeligt 
metal

Jern er et almindeligt metal, idet det udgør ca.5 vægt% 
afjordens skorpe. Kun aluminium, der udgør 8%, er 
et mere almindeligt metal. Begge reagerer let med ilt 
og svovl, hvorfor de altid forekommer bundet i mine
raler som f.eks. hæmatit, jernspat, svovlkis, kaolin, 
kryolit og feldspat. I bauxit og laterit forekommer de 
sammen. En undtagelse danner jernet ved sin unikke 
tilstedeværelse som ærtestore partikler i nogle basalt
lag på øen Disko, Grønland, såkaldt tellurisk jern.

Oldtidens første metaller kobber, guld, sølv, bly 
og tin kunne alle smeltes uden større besvær, så man 
må have undret sig højligt, da man i Lilleasien om
kring 1200 f. Kr. stod med det nye metal jern i hån
den, for det lod sig ikke smelte.

1. Jernets smeltepunkt er så højt, 1538° C, at man først 
blev i stand til at smelte det ved metoder udviklet i 
1800-tallet. I Oldtiden kunne man uden større besvær 
fremstille legeringer af guld, sølv og kobber ved at 
blande metallerne sammen og smelte dem, men jernet 
kunne man ikke få til at reagere med de andre metal
ler. Til gengæld kunne man smede digler afjern til at 
smelte de øvrige metaller i. Og smedens værktøj blev 
fra nu af fremstillet afjern.

2. Når jern opvarmes, skifter det totalt karakter ved 
912°C. Man siger, at det skifter fase. Vi ved nu at det 
ændrer krystalstruktur, fra en kubisk rumcentreret til 
en kubisk fladecentreret struktur. Da denne ændring 
er så central for jernets metallurgi, har de to faser fået 
navne, nemlig ferrit eller alfa for lavtemperaturfasen, 
og austenit eller gamma for højtemperaturfasen. 
Omdannelsen ved 912° sker momentant. Hvis man 
opmærksomt følger opvarmningen af en jernstang i et 
mørkt rum, vil man kunne se omdannelsen som et 
svagt glimt, der kortvarigt løber hen over den gløden
de stang.

14. Poleret ogÆtset Snit (PÆS) i rent jern med mindre 
end 0,05% fosfor (P) og 0,02% kulstof (C). Ferrit med ty
delige korngrænser og et mikrohårdhedsindtryk i midten. 
Skibsnagle fra ca.1000 e.Kr. Sidelængde 0,4 mm.

Det er vigtigt at notere sig at de to faser eller til
standsformer af jernet er yderst forskellige, såvel i fy- 
sisk-mekanisk som i kemisk-legeringsmæssig hense
ende. Lavtemperatur-fasen ferrit er det jern vi alle er 
fortrolige med i dagligdagen, f.eks. et søm. Det er 
stift, hårdt, svært at bøje og endnu sværere at rette ud. 
Det er beslægtet med andre hårde metaller som krom 
og molybdæn.

Austenitfasen er i mekanisk henseende derimod 
beslægtet med kobber, sølv og guld. Austenitten er 
blød og smidig og den lader sig smede ud i stang-, 
tråd-, plade-, og rørform. Uden at datidens smed 
havde nogen anelse om fasetransformation, har han 
vidst at han skulle smede, mens jernet var varmt, 
dvs. mere end 912° og helst ved 1000-1100°. Faldt 
temperaturen, lagde han emnet, der skulle smedes, 
tilbage i essen indtil den optimale temperatur var 
nået. Hvis temperaturen blev for høj, mere end 
1350°, begyndte jernet at gnistre som en stjerneka
ster, dvs.jernet brændte med luftens ilt til FeO, jern
oxyd, under stor varmeudvikling og et betydeligt 
jerntab. Jernet tog hitz.

3. Når smedningen var afsluttet og temperaturen 
faldt, blev austenitten ustabil og omdannedes igen til 
den stive ferrit. Derefter kunne man ved kraftanven-
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15. Fire snit i en 750 g tung vikingøkse fra Norge, men fundet i Danmark, Sønder Onsild, 5 km syd for Hobro. A. Ferrit, 
cementit og lidt perlit. B. Ferrit og perlit. Den indesluttede slagge viser grå fayalitkrystaller i en sort glasfase. C. Ferrit 
(hvid) og perlit i Widmanstättenstruktur. D. Stål med 0,8% C. Hvid cementit markerer korngrænserne. Kornindret er 
perlit. PÆS. Målestokke: A 0,02 mm. B 0,05 mm. C 0,15 mm. D 0,05 mm. Buchwald 1978.

delse kolddeformere ferritten, f.eks.ved hjælp af ham
mer og ambolt, hvorved jernet blev hårdere og samti
dig fjedrende. Man kunne lave en dragtnål med 
fjederlukke, eller en vognfjeder af et stykke plade. 
Man kunne ved hjælp af et trækjern med flere huller 
af aftagende dimension fremstille jerntråd af betyde
lig styrke. Det krævede imidlertid en god og slagge
fattig jernkvalitet for at ikke tråden skulle brække ved 
en slaggeinklusion.

4. Når jernet er hvidglødende og i den austenitiske 
tilstand kan man relativt let smede det sammen med 
et andet stykke hvidglødende jern. Denne såkaldte es
sesvejsning har man brugt langt op i 1900-tallet, indtil 
autogen-og elektrosvejsning blev almindelige. Den 
gamle essesvejsning kan gennemføres uden flux, men 
man må passe på, for de varme jernoverflader reagerer 
hurtigt med luftens ilt og danner tynde FeO-lag, der 
forhindrer en ordentlig samling. Derfor kaster sme
den sand, SiO2, på overfladerne, hvorpå der med det
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16. Snit gennem en klump 
tysk stål fra ca.1800, fundet 
nær Schmalkalden, Thürin
gen. PÆS. Ca. 0,9% C og 
fosforfri. Perlittens lameller 
fremtræder smukt, mens spyd 
af cementit trænger frem fra 
korngrænserne. Olieimmer- 
sion. Side 0,3 mm. Buchwald 
2008.

samme sker en reaktion, der danner en flydende slag
ge, som smeden kan slå bort og derved blotte den fri 
jernoverflade: 2FeO + SiO2 —> Fe2SiO4, fayalit, som er 
smeltet ved 1200°, flyder bort under hammerslagene 
og efterlader to rene austenitoverflader, der umiddel
bart vokser sammen.

Det gamle ordsprog »Fanden tager syv koldsmede 
hver Nytårsaften« stammer sikkert fra smedens foragt 
for sin udygtige kollega, som ikke forstod at smede 
ved den rette temperatur.

5. Jern tiltrækkes af en permanent magnet, men kun 
så længe det er i den ferritiske fase. Over det såkaldte 
Curiepunkt, 770°C, taber jernet sine magnetiske egen
skaber og transformerer ved yderligere opvarmning 
kort efter til austenit, der er umagnetisk.

6. En af jerns andre særheder er indholdet af isotopen 
Fe57. Den var grundlaget for R.L.Mössbauers opda
gelse i 1957 af en særlig målemetode, som har betyd
ning for tolkningen af mange krystalstrukturer, hvori 
jern indgår, f.eks. FeOOH. Denne egenskab har na
turligvis ingen betydning haft for smeden.

7. Jernets to allotrope faser, ferrit og austenit, opfører 
sig vidt forskelligt overfor legeringselementer. I den
ne bogs sammenhæng er det væsentligt at ferritten 
kan opløse op til 2,5% fosfor, mens austenitten højst 
kan opløse 0,3%P. Når fosforholdigt jern afkøles efter 
smedningen, dannes der de ejendommeligste struktu
rer, de såkaldte ghost-strukturer.

8. Jernets andet vigtige legeringselement er kulstof 
(tænk engang at jern og kul kan blandes til en lege
ring!). Kulstof er nærmest uopløseligt i ferrit (max. 
0,02% ved 700°), men det opløses let i austenit, ja ind
til 2,1% ved 1150°. Når en jern-kulstof legering køles 
ned fra smedetemperaturer omdannes den enten til 
en finkornet blanding af kulstoffri ferrit og et jernkar- 
bid, kaldet cementit, Fe3C, (blandingen af ferrit og 
cementit hedder perlit) eller ved hurtigere afkøling til 
en metastabil struktur, kaldet martensit, der kan være 
meget hård og skør. Det eksakte resultat afhænger af 
smedetemperaturen, afkølingshastigheden og kul
stofprocenten (Vogel et al. 1993). Jern-kulstoflegerin- 
ger med mere end 0,4%C (og mindre end 1,7%C) kal
des stål (Betegnelsen stål er i vort moderne samfund
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17. PÆS gennem en jern
nagle med mange langstrakte 
slaggeindeslutninger. Jernet 
er ferritisk, slaggerne består af 
wüstit, fayalit og glas, men er 
svagt korroderede. Man skim
ter tre mikrohårdhedsindtryk i 
ferri tkornene. Side 2 mm.

mere ubestemt, men i denne bog, der behandler tiden 
før den tekniske revolution i 1860’erne, vil vi fasthol
de den ældre definition).

9. De to grundstoffer kulstof og fosfor er til stede i 
varierende omfang i alt gammelt jern og stål. Deres 
tilstedeværelse resulterer i meget heterogene struktu
rer, hvilket let kan påvises ved at lave et poleret tvær
snit af et gammelt søm og måle hårdheden henover 
for hver tiendedel millimeter. Hvis man ætser slibet 
med Nital (2% salpetersyre i ethylalkohol) vil man 
kunne observere de hyppigt skiftende mikrostruktu
rer, der ligger ligesom i parallelle fibre.

10. To i vore dage almindelige grundstoffer i jern og 
stål er silicium og mangan. Disse forekommer kun i 
ubetydeligt omfang i det gamle materiale, før 1860. 
Man ser sjældent mere end 0,03% af nogen af elemen
terne, og de har derfor megen ringe indflydelse på jer
nets hårdhed og legeringsegenskaber. Men silicium 
og mangan er til stede i betydelige mængder i slag
geinklusionerne, så disse må altid undgås, når der 
foretages analyser afjernet.

Altså, de gamle jern og stål - før 1860 - kan opfat

tes som legeringer af kun tre væsentlige komponen
ter, jern, kulstof og fosfor, og spredt gennem metallet 
forekommer mange mikroskopiske slagger med en 
helt afvigende sammensætning. Slaggeinklusionerne 
er, så længe emnet er rødglødende, plastiske og følger 
med i formforandringerne under smedningen. Hvis 
man fortsætter deformationen af emnet under den vi
dere afkøling vil slaggeinklusionerne krakelere lige
som glas.

11. Jern-kulstof legeringer kan hærdes ved bratkøling i 
vand. Genstanden gennemvarmes ved temperaturer 
omkring 800-900° til homogen austenit, hvorpå den af
køles hurtigt. Derved transformeres austenitten til for
skellige martensitiske strukturer, hvis styrke og mikro
skopiske udseende især afhænger af kulstofprocenten. 
Hårdheden stiger flere gange i forhold til udgangshård
heden, men samtidig kan genstanden blive noget skør. 
Traditionelt afhjælpes denne skørhed ved anløbning, 
dvs en kortvarig genopvarmning til i reglen 200-600°. 
Det endelige resultat afhænger foruden af sammensæt
ning og temperaturvalg af genstandens dimensioner. 
En tommetyk jernstang vil f.eks. efter vandkøling fra 
850° kun være hård og martensitisk i en 1 mm tyk yder-
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18. Grovkornet slaggeinklusion i en ferritisk jernbarre. 
Slaggen har primære wüstitdendritter (hvide), bjælker af 
fayalit (grå) og en glasmatrix (sort). PS. SEM. Målestok
kens afsnit er 0,01 mm.

zone. Jern er en meget dårlig varmeleder! Guld, sølv og 
kobber er derimod meget gode varmeledere.

12. Den tofasede ferrit-perlit struktur er ganske slid
bestandig, idet perlittens ekstremt fint fordelte ce- 
mentitlameller er meget seje og hårde, ca.1000 Vickers. 
Et almindeligt stykke værktøj med ca. 0,4% C kan 
smedes og slibes til en hård og slidbestandig æg, der 
langt overgår en hvilken som helst bronzelegering. 
Det er derfor ikke mærkeligt at jernet ved sin tidligste 
fremkomst i Mellemøsten omkring 1200 f.Kr. hurtigt 
vandt indpas som materiale for knive og for værktøj i 
almindelighed.

13. Kobber og bronze er relativt bestandige overfor 
naturens nedbrydende kræfter. Derimod nedbrydes 
jern »hurtigt« i kontakt med vand og ilt. Særlig galt 
går det, når der tillige er salt, klorider til stede i jord
bunden. Det er der næsten altid på vore breddegrader 
på grund af det nære hav. Kloriderne destabiliserer 
jernets tynde, naturligt beskyttende jernoxidlag og an
griber ind langs korngrænser og slaggeinklusioner. 
Der skal kun forbavsende små kloridkoncentrationer 
til for at ødelægge en stor genstand. Der dannes forbi
gående en række metastabile jern-klor mineraler, som 
akaganeit (FeOOH,Cl) og hibbingit (Fe2(OH)3Cl),

19. Korrosionsangreb på et søm fra Lundeborg, Fyn, ca. 
300 e.Kr. Øverst et normalt foto af to centrale slaggeøer 
(mørkegrå) omgivet af korrosionsproduktet hibbingit, 
Fe2(OH)3Cl (glat og gråt). Hvidt er endnu uangrebet 
ferritisk jern. Nederst det samme med en analyse, der 
viser slaggen næsten sort, dvs.uden klor, mens den klor- 
holdige hibbingit fremstår hvid. PS. Målestok o,l mm. 
Buchwald 2005.

hvor det sidste er bemærkelsesværdigt ved at indehol
de jern i iltningstrinnet 2. Som angrebet skrider frem, 
omdannes disse til stabile jernoxider (Fe2O3 og Fe3O4) 
og det frigjorte klor fortsætter angrebet i dybden. Når 
hele genstanden er omdannet til rust, forlader klorio
nerne genstanden, som nu kun består af stabile jern
oxider med ringe sammenhængskraft! (Buchwald 
2005; 2008), jf. Tabel 1.1).

14. Fosforrige partier af en gammel jerngenstand hol
der sig ret godt mod rustangreb. Mønstersvejste
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20. Skitse af hårdheden afjern og stål som funktion af 
kulstofindholdet. Det lave sæt kurver gælder for jern 
og stål, som er luftkølet fra 900° .Det stejle sæt gælder 
for overfladen af emner, der er bratkølet fra 900°, f.eks. i 
vand. Typiske strukturer er anført. Hårdheden er målt ved 
5 kg Vickers. Emner, der er hårdere end 250 HV, er svære 
at save med en nedstryger.

sværd, der ofte indeholder fosforrige partier, fremtræ
der i den moderne museumsudstilling ofte senede og 
fibrede, hvilket især skyldes at smeden bevidst blan
dede forskellige jernkvaliteter, som i jorden er blevet 
angrebet med forskellig hastighed,

Denne korte præsentation af jernets egenskaber 
skulle gerne have vist hvor stort et skridt det var, da 
man skiftede fra de simple kubisk-fladecentrerede me
taller guld, sølv, kobber og disses legeringer til det 
meget vanskeligt forståelige jern med dets ejendom
melige afhængighed af de forskellige varmebehand
linger. Der var ingen ligheder med de gamle metaller.

21. Kurver, der viser hvordan overfladehårdheden (5 kg 
Vickers) af et vandhærdet emne falder efter en halv times 
anløbning ved forskellige temperaturer.

Alt hvad man fremover kunne bygge på, var kendska
bet til ilden og ovnene, og pottemageren kunne fra nu 
af være lige så god som bronzesmeden, når det gjaldt 
at håndtere det nye metal.

De ældste jernovne i Danmark. 
Blæsterovnene

I et foregående afsnit så vi hvordan der var en betyde
lig import af færdigvarer afjern til Danmark i de sid
ste århundreder før Kristi. Men nogle få arkæologiske 
undersøgelser tyder på at der også lokalt var spinkle 
forsøg på selv at bygge jernovne og på basis af dansk 
jernal at fremstille jern.

Da man arbejdede med anlægget af motorvej E 45 
mellem Horsens og Skanderborg stødte man ved Bru-
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22. Små slagger, der er opsamlet omkring en rensningsesse ved Leregård, Halland, en førromersk jernalderbebyggelse. 
Målestok graderet i mm. Buchwald 2005.

neborg på kulturlag med keramik fra 500-200 f.Kr. 
Lokalt lå der mere end 50 kg ristet myremalm og nogle 
få kg slagger af i hvert fald to typer (Jacobsen 1979). 
Det var på grund af vejarbejdet ikke muligt at gen
nemføre en total undersøgelse, men man kan forsig
tigt konkludere at fire af de analyserede slagger er ka
lotslagger, der stammer fra rensning af importerede 
jernbarrer, mens en stor slagge på 570 g er en tapslag
ge fra den lokale, men ikke bevarede smelteovn. Den
ne tolkning tyder på, at man på pladsen omkring 500 
f.Kr. har renset importerede dobbeltspidsbarrer som 
Vandel-barren (s. 12), men først omkring200 f.Kr. har 
bygget egen jernovn for at udnytte den lokale, besked
ne forekomst af myremalm. Navnet Bruneborg kan 
tyde på at markerne omkring bebyggelsen var farvet 
rødbrune på grund af jernoxidernes tilstedeværelse.

Den ældste jernovnstype fra Oldtiden er Skov
mark-ovnen, først identificeret af Voss (1993), som 
daterer de indtil nu fundne ovne til 200 f.Kr. -100 e. 
Kr. At ovne af Skovmark-typen først er blevet kendt i 
de arkæologiske fund fra de seneste år hænger sam
men med, at der under pløjelaget som regel kun er 
15-25 cm tilbage af ovnens højde. Overdelen er meget 
hyppigt blevet ødelagt ved markarbejdet, og slaggere
sterne foreligger kun som få og små stykker. Det var 
en Skovmark-ovn, som ovenfor blev omtalt under 
Hedegaard-beskrivelsen.

Ovne af Skovmark-typen er også fundet på Sjæl
land. Ved Espevej, nær Skelskør fandt Voss en lille, 
hesteskoformet ovn med en indre diameter på 30 cm 
og en skønnet højde på 50-100 cm. Den var nedgravet 
50 cm, og tapstedet var dækket af en løs lerplade, 
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hvori der var hul til de to håndbetjente blæsebælge. 
Kun 4,5 km sydøst for Espevej-ovnen, fandt Voss ved 
Skydebjerggård en ovn, af samme type og alder, 
ca.100 f. kr. I Tabel 1.5 (Appendix) findes analyser af 
produktionsslaggger fra oldtidsovne i Jylland og på 
Sjælland.

Analyserne viser for det første, at slaggerne endnu 
er meget rige på jern, så jernbonden har måttet give 
afkald på en betydelig del af malmens jernindhold. I 
Oldtiden kunne rest-indholdet som her være 50-60% 
FeO, mens analyser af 1800-tallets højovnsslagger kun 
viser et rest-indhold afjern på 1-5% FeO. For det an
det viser slaggerne, at malmene havde et betydeligt 
mangan og fosfor-indhold. Man ved at meget af dette 

fosfor også fandt vej ind i det færdige jernprodukt. 
For det tredje er F-værdierne for dette danske materi
ale alle over otte. Endelig konstaterer man et beske
dent indhold af barium; det er ofte sådan at barium
indholdet udgør 5-10% af slaggens manganindhold.

I Halland er der i de seneste år opdaget flere ovn
anlæg fra Førromersk Jernalder. Ved udvidelsen af 
jernbanestrækningen fra Laholm mod nord til Halm
stad fandt man ved Genevad, Tjårby sogn, fem ovn
pladser, som ved C-14 analyse blev dateret til mellem 
350 og 50 f.Kr. I Tabel 1.6 er anført analyser af pro
duktionsslagger fra to af ovnene, der i øvrigt var ret 
forskellige i udformningen. Ovn A2 var en stenforet 
grube, mens A8 var en lerbygget skaftovn uden gru- 

23. Jern-cementit ligevagts-åiagTam. Bemærk alfa-jerns meget begrænsede tilstandsområde, mens gamma-jern ved høj 
temperatur har et stort område. American Society of Metals 1992.
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be. Længere mod nord, ved Skäggared, Seglora 
sogn, Vester Gotland, har L.E. Englund medvirket 
ved udgravning af en ovn, ligeledes fra Førromersk 
jernalder. Produktionsslaggerne, linie 3-4 i Tabel 1.6, 
er rige på fine jerntråde, der viser et tidligt stadium af 
dannelsen af en »moden« jernluppe, Figur 152.

Man ser at der er store forskelle i sammensætnin
gen af de danske produktionsslagger i Tabel 1.5 og de 
»svenske« i Tabel 1.6. Mangan, fosfor og calcium lig
ger lavere i det svenske materiale, mens aluminium 
ligger højere. Forskellen fremgår også klart af de em
piriske F-værdier, der ligger væsentligt under 5 for det 
svenske materiale, og dermed igen beviser F-værdiens 
styrke i på en simpel måde at foretage en indledende 
sortering af materialet.

Urolige tider

I Bronzealderen havde Norden et behageligt klima, 
der var varmere og mere tørt end hvad vi nu har. Man 
dyrkede hør og havde får, så man blev i stand til at 
spinde og væve og fremstille forskellige klædnings
stykker. Det gamle skindudstyr kasseredes, og piger
ne løb rundt i snoreskørter. Hesten dukkede op, og 
man indførte kobber, tin og færdige bronzegenstan
de. Den hjemlige bronzeindustri stod på et højt tek
nisk og kunstnerisk niveau, som man kan se det af lu
rerne og de store pragtøkser, der blev båret frem ved 
ceremonielle lejligheder. Solvognen, som er støbt i 
bronze, beviser at den hestetrukne vogn allerede var i 
brug omkring 1400 f.Kr. Helleristningerne viser at 
man var begyndt at pløje jorden, og tillige at både 
uden sejl var almindelige. Der er mange vidnesbyrd 
om at man roede disse både mellem de danske øer, og 
det må også antages at der var en ikke ubetydelig han
del med Norge og Sverige over havet. Danmark kla
rede transithandelen til Mellemeuropa. Fra Norge 
eksporteredes f.eks. alskens pelsværk (især gråværk, 
dvs.egern), hvalrostænder, hvalroshuder (der blev 
skåret op til remme), slibesten, fedtsten til kogekar og 
støbeforme, samt falke (Barth 1985).

Man får indtrykket af, at det i det store og hele var 
et roligt og harmonisk samfund, uden voldsomme 
kampe. Man satte sin lid til Solen. Den går igen i alle 

helleristninger. Solskiven flyttes på vogn, den sejles 
frem, og den bæres på højt løftede stænger. I mange 
store stenblokke og på klipper i fjeldegnene finder 
man ofte skåle, 2-5 cm i diameter, som er udhugget 
eller slebet ind i stenen. Når man fyldte skålen med 
fedt/tælle og tændte den, kan den have symboliseret 
Solens varme.

Men omkring år 500 f.Kr., ved Jernalderens be
gyndelse, ændrede klimaet sig dramatisk over Nord
europa. Det blev både køligere og fugtigere. Sommer
temperaturen sank flere grader, og vedvarende regn 
ændrede kulturplanternes vækstvilkår og mindskede 
høstudbyttet. I løbet af to eller tre generationer var 
Bronzealderens varme, subboreale klima for evigt 
gået tabt. For Danmarks vedkommende blev vintrene 
måske ikke meget koldere, men for Norge betød æn
dringen store snemængder, der mange steder umulig
gjorde jordens dyrkning. Norge gik en fattig Før
romersk Jernalder i møde, og fiskeriet måtte træde til. 
De senere nordiske forestillinger om en Fimbulvinter 
bygger formentlig på en erindring om de mange men
neskelige tragedier, der er fulgt med klimaændringen.

Under sådanne forhold kan mennesket blive uro
ligt og tænke på at flytte til et bedre sted. Måske de få 
eksempler, der følger, har noget med klimaforværrin
gen at gøre?

I årene 1921-22, efter Genforeningen, udgravede 
man resterne af en båd, der lå i en snæver sænkning, 
Hjortspring Kobbel, på Als, mere end 2 km fra Øster
søen (Rosenberg 1937; Kaul 1988, 2003). Det viste 
sig, at Hjortspringbåden havde været en 19 m lang 
robåd/kano, der engang omkring 330 f. Kr. var blevet 
slæbt fra kysten til den dengang lille sø, hvor den var 
blevet sænket med et stort krigsbytte af våben og 
skjolde. Især de 64 noget forskellige, men mest afrun- 
det-rektangulære skjolde har ved deres rigdom og 
gode bevaringstilstand vakt international interesse.

Våbnene bestod af 138 lanse- og spydspidser af 
jern og 31 af tak og ben, samt af otte ret korte, tveæg
gede sværd. Desuden var der aftryk af flere stærkt for
rustede ringbrynjer. Våbnene er bl. a.beskrevet af 
Randsborg (1995).

Jensen (2003: 67) har givet en meget levende frem
stilling af de bagved liggende begivenheder. Han an-
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24. Hjortspringbåden, en 19 
meter lang robåd/kano, der 
omkring 330 f.Kr. blev sænket 
med et stort krigsbytte i en 
lille sø på Als. Nationalmu
seet.

tager, at en fjendtlig styrke på måske fire krigskanoer, 
hver med 20-25 mand, kom fra egnen omkring Ham
burg. Kampen har fundet sted på stranden af Als, 
hvor angriberne først har brugt slynger til at kaste 
skarpt tilhuggede flintesten mod forsvarerne, hvorpå 
en egentlig kamp, mand mod mand, har fundet sted. 
Økser, bue og pil har tilsyneladende ikke været i 
brug. Udfaldet blev at tre af bådene måtte flygte, 
mens den fjerde båd og et stort bytte blev på stran
den. De sårede og faldne fjender er formentlig blevet 
klynget op i træerne, mens båden og våbnene blev 
sænket i søen som en tribut til Guderne - som vi intet 
kender til.

Båden havde en vanskelig tid efter bjergningen i 
1922, men fornylig er den blevet omhyggeligt restau
reret og udstillet på Nationalmuseet. Den må have 
vejet ca.530 kg, men med fuldt mandskab og udrust
ning helt op mod 2600 kg. Skroget var sammensat af 
fem brede planker af lindetræ, hvoraf den ene var bå
dens bundplanke, og som midtpå var 50 cm bred. Der 
var ikke anvendt jernnitter, men alle plankerne var 
surret sammen med lindebast. For- og agterstavn var 
ens og havde de karakteristiske to snabler, der kendes 
fra helleristningerne. Padleårene var ca.150 cm lange 
og ret smalle.

Interessen for bådens sødygtighed førte til at 
»Hjortspringsbådens Lav« på Als i perioden 1995-99 
gennemførte det fantastiske arbejde at genskabe bå
den. Nutidens danske lindetræer var for små, så man 
måtte skaffe sig lindetømmer fra Polen. Talrige sejlad
ser har siden demonstreret hvor smidig båden er, og 
hvor langt man kommer med et trænet mandskab. 
Med 20 erfarne roere skød båden en fart på 6 knob, så 
man ville i roligt vejr f.eks. kunne sejle fra Hanstholm 
til Sydnorge, en strækning på ca.110 km, på ti-tolv ti
mer.

Et andet fund, fra tiden kort før Kristi fødsel, er 
det såkaldte Vædebro fund i mosen Alken Enge, eller 
deltaet, hvor Illerup Å munder ud i Mossø, 5 km vest 
for Skanderborg. Her fandt man i 1957 talrige men
neskeknogler, kranier med ikke-lægte hugsår, og 
mange knuste lerkar. Knoglerne syntes at være blevet 
samlet sammen, sorteret og smidt ud som en del af et 
ritual på et sted, som opfattedes som helligt. Udgra
verne fik oplyst, at man ved tidligere års tørvegravnin- 
ger allerede var stødt på mange lignende sager, så om
rådet må have gemt på hundreder af lig. Blandt de 
fundne oldsager var et par spydspidser, en jernkniv 
og et skjold, som ved restaureringen viste sig at være 
magen til skjoldene fra Hjortspring Kobbel på Als.
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Man må da antage, at det drejer sig om det sidste hvi
lested for en række fjender (Andersen 1957; 1959).

Måske Jylland var den landsdel, der mærkede kli
maforværringen stærkest. Oversvømmelser kan have 
været hyppige. Sandflugten kan have været stærk, og 
udsejlingen fra Limfjorden til Vesterhavet kan være 
blevet spærret. Derved ville handelsforbindelsen til 
Norge være blevet besværliggjort. I hvert fald begyn
der der en betydelig udvandring fra Thyland (teuto
ner) og Himmerland (kimbrer) omkring 125 f.Kr. 
Vældige grupper af mænd, kvinder og børn med he
ste, køer, får og vogne bevægede sig langsomt sydpå, 
og undervejs stødte andre stammer til (Tacitus §: 37; 
Schütte 1913). Vi ved at toget først bevægede sig mod 
Belgien, men blev afvist. Så ændrede man kurs mod 
Böhmen og Rumænien, hvor guldminerne i Dacias 

Munti Metallifere lokkede. Men atter blev man afvist 
og satte så kursen mod vest, nord om Alperne. Kim- 
brerne og Teutonerne nedkæmpede Romerne i slaget 
ved Noreia, 113 f. Kr. (Neumarkt, 20 km nord for 
Salzburg), men et tiår senere stoppedes Teutonerne 
(102 f.Kr.) ved Orange/Rhonefloden, og Kimbrerne 
(101 f.Kr.) ved Vercellae på Posletten. Sejrherren var 
Gajus Marius (155-86), romersk konsul og hærfører 
(Dio, 26.og 27.bog). Mandefaldet var stort, kilderne 
taler om 100,000, men mange overlevede og blev sla
ver eller blev soldater i romersk tjeneste. Nogle er sik
kert nået hjem til Jylland med de triste tidender.

Det er ejendommeligt at Kimbrertoget, den tid
ligst kendte folkevandring, er så perifert behandlet i 
moderne dansk forskning. J.F.Suhms store afhand
ling er snart 250 år gammel.



KAPITEL 2

Romersk Jernalder 0-400 e.Kr.

Omtrent hundrede år efter at Marius havde nedkæm
pet Kimbrerne i slaget på de Raudiske Marker sydøst 
for Vercelli i provinsen Novara på den vestlige Po- 
slette, arbejdede Kejser Augustus (27 f.Kr.-14 e.Kr.) 
på at sikre Romerrigets nordgrænse mod germaner
ne. Han lod sine kompetente stedsønner, Drusus (39- 
9 f.Kr.) og Tiberius (42 f.Kr.-37 e.Kr.) udforske og 
stabilisere grænsen, Limes, mellem Köln og Nijme
gen. Drusus trængte med sine tropper fra Rhinen 
frem mod Elben, men døde under en kamp i år 9 f.Kr. 
ved et fald med sin hest. Tiberius reddede hans lig ud 
af striden og førte det til Rom, idet han gik eller red 
ved siden af hele vejen (Dio, 55.Bog).

Senere bad Augustus ham om på ny at støtte trop
perne ved den nordlige del af Limes. Under dette ar
bejde sejlede Tiberius (der efterfulgte Augustus som 
kejser, 14-37) fra Rhinen forbi det romerske støtte
punkt Borchum og de Frisiske Øer til Jyllands vest
kyst, hvor han var i land og mødte befolkningen, der 
omtaltes som kimbrer (Strabon 7.bog 2.1). Det var år 
5 e.Kr. Romerne modtog kimbrernes undskyldninger 
for deres forfædres uheldige opførsel hundrede år tid
ligere, og man skiltes som venner. Mødet kan have 
fundet sted mellem Ribe og Ringkøbing; en havn har 
næppe været nødvendig, idet man formentlig har sej
let i roede både a la Hjortspringbåden eller Nydam-

25. Gundestrupkarret. Venstre 
halvdel (22 cm) af inderpla- 
den, Nationalmuseet C 6574, 
som viser en præst (eller en 
kvindelig præst?), der lader 
ofrets blod løbe ned i offer
kedlen.
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26. Romersk palads i Split, Illyrien, det nuværende Kroatien. Bygget af kejser Diocletian omkring 300 e.Kr. Rekonstruk
tion. Ved et besøg i byen 2013 kunne man klart erkende anlæggets omfang.

båden, eller i den slags både, hvori man transportere
de vinfade fra syden til legionerne nordpå.

Som afskedsgave til kejser Augustus modtog ro
merne en af kimbrernes helligdomme, en stor kedel. 
Strabon beskriver i de følgende kapitler kedlens kulti
ske brug. Kimbrernes gråhårede ypperstepræstinde, 
klædt i en hvid hørlærredskjortel, trådte op på en 
estrade, hvor hun modtog de bekransede krigsfanger, 
en efter en. Hvorpå hun skar halsen over på dem og 
lod blodet fylde den hellige kedel. Andre præstinder 
sprættede ligene op og tog varsler af deres indvolde. 
Man skulle tro at Strabon selv havde set Gundestrup- 
karret med dets hovedmotiv. Om gaven til kejseren 
var af bronze eller sølv - som Gundestrup-karret - vi
des ikke, ej heller dens videre skæbne.

Tiberius måtte imidlertid afbryde sit arbejde i det 
nordlige og bruge de næste tre år på at nedkæmpe 

flere oprør i Illyrien (nu Kroatien). Næppe var disse 
oprør slået ned, før germanerne nordøst for Köln igen 
truede grænsen. Augustus sendte denne gang den ro
merske feltherre Quintilius Varus med tre legioner, 
hen ved 15,000 mand, frem fra baserne ved Rhinen 
(Strabon 7.bog; Dio 56.bog). I Teutoburgerwald blev 
hæren lokket i baghold af Arminius, høvdingen for 
germanerstammen cheruskerne, i år 9 e.Kr. De romer
ske legioner blev totalt oprevet, og romerne gjorde 
aldrig siden noget forsøg på at udvide Limes i dette 
område. Augustus huskede til sin død dette ydmygen
de nederlag og kunne i dårligt humør dunke hovedet 
i væggen og udbryde »Varus, Varus, giv mig mine le
gioner tilbage«.

Germanicus (15 f.Kr.-19 e.Kr.), en brorsøn af Ti
berius, foranstaltede i år 15 en ekspedition ind i områ
det for at undersøge slagmarken og for eventuelt at
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27. Produktionsslagge på 
192,5 kg, en såkaldt elefant
fod, fra omkring 300 e.Kr. 
Lignende slagger blev, når 
de generede bønderne, slæbt 
bort og bl.a. anbragt i kirkedi
get i Tistrup. Buchwald 2005.

bjerge noget af det efterladte. Midt i området lå hvid- 
nende benrade, spredte eller i klynger. Ved siden af lå 
stumper af spyd og lemmer af heste, og mange steder 
så man menneskehoveder naglede fast til træstammer
ne. I de nærliggende lunde stod barbariske altre, hvor 
man havde slagtet tribuner og centurioner af første 
rang. Germanicus rejste et mindesmærke for de faldne 
legionærer, og det lykkedes ham også at befri flere af 
cheruskernes fanger. Hans egentlige navn var Nero 
Claudius, men på grund af hans energiske indsats hæd- 
redes han efter sin død med tilnavnet Germanicus, un
der hvilket navn eftertiden kender ham (Dio 57.bog).

Slagmarken har længe været eftersøgt af vor tids 
arkæologer, men først for en snes år siden er det lyk
kedes at lokalisere den. Den findes omkring 220 km 
syd for Ejderen - nærmere kom romerne aldrig til 
Danmark. Stedet hedder Kalkrieser Berg, nær Bram
sche, 15 km nord for Osnabrück (Burmeister & Derks 
2009).

Med udstationeringen af så meget militær langs 
Rhinen og i dele af England, der blev erobret under 
Kejser Claudius (41-54), opstod der et behov for jern 
og stål til hærens udrustning. Meget af dette er utvivl
somt kommet fra romernes egne miner, på Elba, i No

ricum, i Illyrien og i Gallien, men meget må også være 
kommet fra Jylland og det sydlige Norge.

I systematiske undersøgelser igennem de sidste 50 
år har Olfert Voss påvist mere end 20,000 jernovne, 
der i den romerske Jernalder var i brug fra den nuvæ
rende grænse (Tønder, Drengsted) til nord for Varde 
(Snorup, Buensbæk m.v.) og helt op til en linie fra 
Lemvig til Randers (Voss 1962; Smekalova & Voss 
2001). For nylig er det blevet foreslået, at jernsmel
terne sammen med en stamme af krigere, bønder og 
kolonisatorer er kommet syd fra for at udnytte myre
malmen og skoven (Voss 2011). Den årlige produkti
on kan have været på omkring 10 tons jern, der i form 
af 2-3 kg tunge jernbarrer er blevet roet til de romer
ske legioner i England og langs Rhinen. Det danske 
jern har egnet sig til beslag, nagler, pile- og spydspid
ser, økser, hamre og simpelt værktøj. Men til knive og 
æg-indlæg i sværd og økser må man have importeret 
stål lavet af de velegnede malme i Telemarken og 
Valdres, eller man har brugt stål fra Siegerland lige 
øst for Bonn, eller fra Noricum.

Næsten de samme typer myremalme og udsmelt
ningsovne, som vi har i Jylland, forefindes også i et 
strøg syd for grænsen, forbi Joldelund gennem Sles-

34



SCI.DAN.H. 4- 5 BLÆSTEROVNSPROCESSEN

28.1 Polen har man i oldtiden haft blæsterovne, der lignede de jyske. Fotografiet fra 1978 viser elefantfodsslagger fra et 
stort antal ovne fra omkring 300 e.Kr. Overjorden er systematisk fjernet. Biskupice, nær Warszava. Buchwald 2005.

vig og Holsten, forbi Hamburg og videre mod Bisku
pice nær Warszava (Bielenin 1983). Det er ikke umu
ligt at man også herfra har eksporteret jern til romerne. 
Der har nok været en vis konkurrence, men de danske 
leverancer kan have haft et fortrin ved at man har 
kunnet sejle fra Varde langs Vesterhavets kyst og op 
ad floderne. Transport over land var dengang lang
som og risikabel.

Blæsterovnsprocessen
Lad os benytte det meget grundigt undersøgte mate
riale fra jernalderovnene i Sydvestjylland til at analy
sere jernfremstilling ud fra myremalm i detaljer. Pro
cessen kaldes den direkte, fordi man i en og samme 
ovn når fra malm til jern. (Den indirekte proces ud
vikledes først mere end tusinde år senere. I den anven
des to forskellige ovne, der i princippet kan ligge
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langt fra hinanden, f.eks. højovnen ved et vandløb og De fire trin i Blæsterovnsprocessens direkte jernfrem-
friskningsovnen længere nede ved samme vandløb). stilling kan opstilles i følgende skema:

Trin Proces Formål Udstyr Atmosfære Kompo-
Nenter

Produkt Affald Relativ 
mængde 
af slagger

1 Ristning Fjernelse af 
vand, svovl, 
åbne malmens 
struktur

Rist af 
tømmer
stokke

Oxiderende Jernmalm, 
brændsel

Ristet 
jernmalm

Aske, 
malm
rester

Ingen 
slagger

2 Produktion Reduktion Ovne af
mange 
typer

Reducerende Ristet 
jernmalm, 
træ, 
trækul

Slaggerig 
luppe

Produk
tions-
slagge

1000

3 Rensning At samle 
jernet 
og fjerne 
slaggen

Simpel 
herd 
eller esse

Oxiderende Slaggerig 
luppe, 
trækul, 
sand

Slaggefattigt 
halvfabrikat

Rens
nings- 
slagge,
Kalot
slagge

20-50

4 Manufaktur Formgivning 
til stænger, 
plader, rør, 
redskaber

Smedje.
Opmuret 
esse, 
blæse-bælg

Varierende Slaggefattigt 
halvfabrikat

Søm, nagler 
hestesko, 
værktøj, 
redskaber, 
våben

Sinder,
Manu
faktur- 
slagge

1-2

Ristningen er første trin. Den opgravede og lufttør
rede malm fordeles over en »rist«, et eller flere lag af 
tømmerstokke, hvorimellem der er optændingsmate- 
riale. Der tændes op, og flammerne styres, så tempe
raturen holdes på 400-550°C i nogle timer. Formålet er 
at tørre malmen fuldstændigt og at løsne den ved at 
skabe mange porer. Hvis det drejer sig om den jyske 
jernal, der oftest forekommer i faste, seje »bænke«, 
20-30 cm tykke og 15-30 cm under engens overflade, 
opnår man tillige at klumperne bliver lettere at knuse 
til nøddestore stykker, der kan sættes på blæsterov- 
nen.

Under ristningen omdannes malmens amorfe 
jernhydroxyder til en blanding af to lidt forskellige 
jernoxider: hæmatit, a-Fe2O3, og maghemit, y- Fe2O3, 
efter ligningen
1) 4 FeOOH —> a-Fe2O3 + y-Fe2O3 + 2 H2O, hvor van
det fordamper.

Maghemit har en karakteristisk purpurrød farve og 
reagerer på en lommemagnet, hvad den uristede 
malm ikke gør. Den ristede malm er et stærkt farve
stof, der formentlig har været brugt som sådan længe 
før man lavede jern af den.

Mange jernmalme indeholder svovlholdige for
bindelser, især sulfider som svovlkis, FeS2, og i Mel
lemeuropa, chalcopyrit, CuFeS2. Ristningen har den 
gavnlige virkning at bortbrænde svovlet, f.eks. efter 
ligningen 4 FeS2 + 11 O2 —> 2 Fe2O3 + 8 SO2. Den gas
förmige svovldioxid er giftig, men genkendes let på 
sin stikkende lugt. Ristningen udførtes i fri luft på en 
plads nær blæsterovnen, og den ristede malm blev 
normalt brugt »med det samme«. Under ristningen 
dannedes der ingen slagge.

Andet trin er selve produktionen i blæsterovnen. 
Her reduceres en del af malmens jernoxider til frit 
jern, som samler sig nær tvirerne, indblæsningshul-

36



SCI.DAN.H. 4- 5 BLÆSTEROVNSPROCESSEN

29. Myremalmen tørres over sommeren på stativer. Eksperimentalfeltet Gryvelå, Älvdalen, Dalarne. Foto 18. september 
1991.

lerne. Snorupovnen (også kaldet Drengstedovnen) 
bruges kun een gang. Den brænder i flere døgn og 
resulterer i en slagge, der drypper ned i en grube, 
man har gravet i forvejen, og en luppe, der ligger 
ovenpå nær tvirerne og forholdsvis let lader sig skille 
fra bundslagge og ovnvæg. Bundslaggerne, ofte kal
det elefantfødder på grund af deres størrelse og form, 
kan i en vel gennemført ovnrejse veje 100-500 kg, og 
udbyttet kan fra hver ovnrejse have været en urenset 
luppe på 10-30 kg, der kunne renses til 2 kg jernbar
rer.

Det normale har nok været at ovnen blev charge
ret med lige vægte af ristet malm og trækul, men da 
trækul er lette, 100 liter vejer 15-18 kg, er kulvolumi- 
net meget større end malmvoluminet. Man kan frem
stille reaktionen i ovnen således: Nederst i ovnen, 
hvor to håndbetjente blæsebælge er i gang, brænder 
kul med ilt efter ligning 2) under stor varmeudvikling

2) 2 C + O2 —> 2 CO

Temperaturen når her op omkring 1200°. Lidt højere 
oppe i ovnen reducerer den dannede kuloxid jernoxi
derne efter ligning
3) 2 CO + 2 FeO —> 2 Fe + 2 CO2.

I ovnens øverste del sker den indledende reduktion af 
hæmatit og maghemit efter ligning 4)
4) CO + Fe2O3 —> CO2 + 2 FeO.

Som kullene forbrænder, skrider hele chargen nedad, 
og man efterfylder løbende ovenfra, hvilket ikke er 
svært, da ovnskakten kun er 80-100 cm høj.

Nu er disse formler for simple, bl.a. fordi de ikke 
redegør for den meget vigtige slaggedannelse. Lad os 
antage, at myremalmen er forurenet med SiO2, hvad 
den danske malm altid er. SiO2 forekommer i malmen
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30. Eksperimentalfeltet på DTU, tidligt efterår 1990. Scharmbeck-Snorup blæsterovn med underliggende grube til op
samling af slaggen. I forgrunden, med ryggen til, Arne Jouttijärvi. Buchwald 2005.

dels som sand eller kvartskorn, dels som en ikke-kry- 
stallinsk, amorf masse, »opal«, der ikke lader sig me
kanisk skille fra malmen. Lad os endvidere antage, at 
vor malm er af gennemsnitlig kvalitet og i ristet til
stand indeholder 58,9% Fe og 15,8% SiO2, så kan man 
forestille sig følgende reaktion i ovnen
5) 2 Fe2O3 + SiO, + 3 CO —> Fe + (FeO + Fe2SiO4) + 3 
CO2

Her er et af de fire jernatomer reduceret ud i luppen, 
men de tre er gået tabt i slaggen, repræsenteret ved 
parentesen, der er en kemisk afbildning af den slagge 
vi finder i forbindelse med de gamle ovne. Mens jer
net ved ovnens arbejdstemperatur på intet tidspunkt 
har været flydende, så vokser det alligevel sammen 
med andre jernkorn, man siger det sintrer sammen, 
og det danner efterhånden en uregelmæssig, hvidglø
dende masse, hvori der endnu sidder en masse slagge. 

Dette er luppen. Allerede i ovnen forener meget af 
slaggen sig til en masse, der drypper og løber væk; 
resten må man fjerne uden for ovnen ved klemning og 
hamren.

Vi har her kun inkluderet én urenhed, SiO2, men 
processen indeholder mange andre urenheder, især 
fosfor, aluminium og mangan fra malmene, samt cal
cium, kalium og magnesium fra trækulsasken. Dertil 
kommer, som tidligere nævnt, de mindre almindelige 
stoffer barium, titan og vanadin, samt den rest af 
svovl, som ikke blev fjernet ved ristningen.

I Tabel 2.1 er anført typiske analyser af slagger, 
der er dannet under jernproduktionen i Snorup. Af 
tabellen fremgår det at den lokale malm er jern- og 
fosforrig, men mangan-, calcium- og aluminiumfattig. 
Midt inde i Jylland, langs den jyske højderyg, har 
malmene en noget anden sammensætning, idet der 
især er betydeligt mere mangan, som det fremgår af
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31. Tre principielt forskellige 
blæsterovnstyper. 1. Slaggen 
tappes ud af ovnens side i en 
rende eller grube. 2. Slaggen 
forbliver i ovnen. 3. Ved en 
særlig - endnu dårlig kendt 
- teknik samles slaggen i en 
grube under ovnen. Type 3 
efterlader sig de markante ele
fantfodsslagger, se f.eks. Figur 
27-28. Målestok i cm.

Tabel 2.2. Under Anden Verdenskrig, hvor der var 
lukket for importen af mangan fra Indien, fandt der 
en beskeden manganproduktion sted i nærheden af 
Bolderslev, Sønderjylland, hvor man havde en fore
komst af denne specielle myremalm. Mangan er 
uundværlig i fremstillingen af tørelementer, batterier.

Tredje trin er rensningen og konsolidationen af lup
pen. I reglen tages den glødende og uregelmæssigt for
mede luppe straks med en tang fra ovnen og klemmes 
og hamres forsigtigt sammen til en sammenhængende 
klump. Det kræver ganske megen øvelse at gennemfø
re dette trin uden større tab. Det gælder om at få det 
meste af slaggen ud, mens den endnu er flydende eller 
plastisk, uden at jernets sammenhæng sættes over styr. 
Henriette Lyngstrøm (2008) har omhyggeligt doku
menteret dette trin i sit eksperimentelle arbejde.

Under arbejdet med rensningen i Oldtid og Mid
delalder var det almindeligt at arbejde i en skålfor
met, lerforet esse på jorden. Under rensningen strøe
de smeden stadig sand, undertiden lerblandet, på for 
at fremme processen. Med den kraftige indblæsnings- 
luft fra blæsebælgen brændte en del af det netop ud
vundne jern bort under stor varmeudvikling, hvilket 
hjalp med at holde luppen glødende. Mange ka
lotslagger indeholder derfor smeltede perler af jern, 

som stammer fra den heftige forbrænding - og der
med spild - af jern under blæsningen. Sådanne ka
lotslagger har med tiden fået et rustent udseende i 
sammenligning med dem uden jernperler.

Resultatet var at smeden til sidst stod med en jern
stang i en eller anden form og med en ny slagge, der 
ofte havde kalotform efter essens form. Kalotslaggen 
ligner noget produktionsslaggen i sammensætning, 
men er alligevel ændret fordi smeden har tilført meget 
sand eller lerblandet sand, og fordi slaggen har opløst 
noget af essens foring og opløst en del af brændslets 
aske. Kalotslaggen er ofte meget heterogen og kan- 
foruden jernperler- indeholde uopløste mineralkorn 
som kvarts og fragmenter af essen. Erfaringen viser at 
kalotslagger i reglen har lidt mindre mangan og fos
for end produktionsslagger fra samme ovnplads. F- 
værdierne ændrer sig ikke nævneværdigt, sammen
lign Tabel 2.1 og Tabel 2.3.

Fjerde og sidste trin i den direkte proces er formgiv
ningen til værktøj, redskaber, hestesko, beslag og tu
sindvis af søm og nagler. Det er i dette trin, at smeden, 
som vi alle kender ham, optræder. Derimod har fler
tallet af befolkningen næppe overværet nogen af de 
første tre trin, og de er derfor også yderst sjældent 
omtalt i litteraturen såvel herhjemme som i udlandet.
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32. Fosfor-ghost strukturen er typisk uskarp på et normalt 
poleret og ætset slib (PÆS). De sorte, parallelle inklusio
ner er glasslagger. Et svært jernknæ fra en 1700-tals fregat, 
se Figur 261.

Smedefaget er tidligt blevet opdelt i de grovere og 
de finere fag. En beslagsmed sørgede for at holde he
stene ved lige, en vognsmed fremstillede beslag og 
fjedre til køretøjer og lagde jernbånd omkring hjule
ne, en låsesmed løste den ganske komplicerede opga
ve at spærre adgangen til kisteindholdet, og en kunst
smed fremstillede lysekroner og dekorerede 
kirkedørene. Egentlige våbensmede hører vi ikke me
get til herhjemme, men visse knivsmede har sikkert 
kunnet forsyne de importerede sværd med passende 
fæster.

Smeden arbejdede med sin hjælper ved en perma
nent, muret esse, hvor der var etableret en blæsebælg. 
Ved siden af stod et vandtrug og nær ved stod ambol
ten. Han fremstillede sit eget værktøj, der især omfat
tede mange slags tænger. Specielle værktøjer som et 
trækjern har han sikkert erhvervet sig fra en værktøjs
mager, også et smedefag. Under arbejdet ved essen 
har han anvendt trækul og sand. Efter dagens arbejde 
er essen blevet renset for måske 100-200 g slagger, som 
undertiden kaldes sinder eller manufakturslagger. 
Slaggemængden er meget beskeden i forhold til 
mængden ved de forrige to trin, og indholdet af man
gan og fosfor er meget lavt. Slaggen er skrøbelig og 
pimpstensagtig. Vægtfylden er lav, mindre end 2,5 g/ 
cm3, dels fordi jernindholdet er lavt, dels fordi porøsi
teten er høj.

Når slaggens sammensætning skal vurderes, må 
man tage hensyn til de ikke uvæsentlige bidrag, der 
kommer fra brændslet. Af 100 kg lufttørret brænde 
efterlades der måske et kg aske, som reagerer med 
slaggen og indgår i denne. Askens sammensætning 
beror på træets art, fyr, gran, birk osv., og på den jord
bund, hvori træet har vokset. I Tabel 2.4 er vist eksem
pler på den kemiske sammensætning af forskellige 
træasker. De vigtigste komponenter er CaO, K2O og 
MgO, der tilsammen udgør ca. 80% af askens faste 
bestanddele. Deres relative hyppighed er ofte 4:2:1, 
forhold der ofte kan genkendes i de forskellige pro
duktionsslagger. Hvis malmen stammer fra et område 
med en kalkholdig jordbund, som for eksempel Sjæl
land, kan der være relativt mere CaO i slaggen.

Ideen med slaggeanalysemetoden er at der skal 
være overensstemmelse mellem sammensætningen af 
stedets produktionsslagger og genstandenes mikro
skopiske slaggeindeslutninger, før proveniensen er 
sikret, jf. Tabel 1.4. Lad os se, hvordan undersøgelsen 
falder ud for en række genstande, der er fundet spredt 
i Jylland og til dels direkte på de vestjyske produkti
onssteder, Tabellerne 2.1, 2.2 og 2.5. F-værdierne skal 
til stadighed være vejledende, selvom man også bør 
tage hensyn til en eventuel forekomst af vanadin, 
krom, nikkel og kobber, der normalt ikke forekom
mer i de danske malme.

Vi kan nu sammenligne de høje, danske F-værdier 
med de meget lavere, som vi foreløbigt har set fra 
Norge (Tabel 1.4, nr.3-4) og Sverige (Tabel 1.6), Se
nere i bogen vil vi få mange bekræftelser herpå.

Desuden er det værd at bemærke, at fosfor er til 
stede i væsentlige mængder i det danske materiale, og 
at det især er koncentreret i de ferritiske dele af de 
gamle genstande. Ikke nok med det, men fosforind
holdet er tillige en smule forhøjet i den umiddelbare 
overflade, fordi jernet i overfladen under smedningen 
brænder bort før fosfor. De analytiske forskelle bety
der meget for jernets forhold under dets lange op
holdstid i jord eller vand, idet de forskellige fibre kor
roderer på forskellig måde og fremkalder den 
karakteristiske senede struktur, som man f.eks. kan 
iagttage på de mange skibsankre, der ligger udstillet 
rundt omkring i landet. Det let forhøjede fosforind
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hold i overfladen af en ubearbejdet, smedet jerngen
stand kan også betyde en marginalt bedre korrosions- 
bestandighed.

Våbenofferfundene

Der er et ejendommeligt sammentræf mellem den 
store vestjyske jernproduktion i årene 50-450, den ro
merske tilstedeværelse nogle få hundrede kilometer 
sydvest for Jylland, og de mange våbenofferfund i 
Østjyllands moser. Før romerne kom, var der ingen 
særlige aktiviteter i Søndeijylland, men ikke mange år 
efter at Tiberius havde besøgt Jylland i år 5, ser man 
de tidligste jernovne i Søndeijylland.

Da romerne trak legionerne bort fra England og 
Rhinegnene i løbet af 400-tallet, svandt jernprodukti
onen ind i Vestjylland - fordi kunderne forsvandt - og 
angrebene udefra fandt ikke mere sted, fordi der ikke 
længere var noget jern at komme efter.

Var der en sammenhæng? Var det romerske, kelti
ske eller sachsiske eksperter, der rykkede ind i Vestjyl
land, etablerede en ny ovntype og styrede og forsva
rede produktionen i fire hundrede år? Vi ved meget 
lidt om disse forhold, men man må håbe at kommen
de undersøgelser vil bringe nogen klarhed.

Det offerfund, der er omgivet af mest dramatik, er 
Nydambåden. Den blev fundet i Sundeved 6 km 
nord for Dybbøl, hvor Conrad Engelhardt på vegne 
af Flensborg Museum var i fuld gang med de arkæo
logiske undersøgelser, da den 2. Slesvigske Krig star
tede. Krigen endte i 1864 med at vi måtte afstå Sles
vig, Holsten og Lauenburg, og dermed også 
Nydambådens fundområde. Engelhardt forsøgte at 
redde det allerede udgravede materiale og sendte det 
i al hemmelighed til opbevaring i et pakhus i Korsør. 
Men i Fredsaftalen havde tyskerne betinget sig at 
Nydam-materialet skulle udleveres, og da en stikker i 
1866 røbede hvor kasserne befandt sig - og af det 

33. Rituel ødelæggelse af 
keltiske sværd. Lignende øde
læggelser kendes fra våbenof
ferfundene i Danmark, f.eks. 
Illerup Ådal. Pleiner 1993.
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preussiske Gesandtskab fik udbetalt 25,000 Rigsdaler 
for sine oplysninger - måtte materialet afleveres. 
Nydambåden er sammen med væsentlige dele af det 
oprindelige fund nu udstillet på museet på Gottorp 
Slot. Jensen (2003) har behandlet Nydam fundet me
get omhyggeligt og ført undersøgelserne helt op til 
vore dage.

Conrad Engelhardt (1825-81) havde allerede ud
gravet Thorsbjerg mosefundet i 1862, nu fortsatte 
han med at udgrave Kragehul ved Flemløse nær As
sens, og Vimose, 15 km nordvest for Odense. Hans 
omhyggelige udgravninger og forbilledlige publika
tioner, med illustrationer af Magnus Petersen, er ble
vet rost fra alle sider, og genoptrykt i 1969. Hans ma
teriale kom dels til Fyens Stiftsmuseum i Odense og 
dels til Nationalmuseet. Jeg husker fra min barndom 
en af Nationalmuseets store, højloftede sale, hvis væg
ge var tæt dekorerede med utallige spyd og lanser fra 
Vimose, smukke sværd fra Kragehul, hele og brudte 
skjolde, samt ringbrynjer og enkelte genstande med 
de ældste runer fra dansk område. Udstillingsfilosofi
en har ændret sig ikke så lidt i de sidste halvfjerds år. 
Enkeltgenstande med spotlys i sparsomt oplyste loka
ler synes at være den moderne holdning.

Man regner i dag med seks væsentlige krigsbytte
ofringer i Romersk Jernalder: Thorsbjerg ved Sønder 
Brarup i Angel, Nydam i Sundeved, Ejsbøl ved Ha
derslev, Illerup Ådal lige nordøst for Skanderborg, 
samt Vimose og Kragehul på Fyn. Nydam fundet er 
enestående ved at indeholde rester af ikke mindre tre 
både, den store af egetræ nu i Gottorp og sænket om
kring 340, en ældre og mindre af fyrretræ og dertil en 
dårligt bevaret egetræsbåd (Rieck 1992; Jørgensen & 
Rieck 1997). Den store egetræsbåd er den første klink- 
byggede båd vi kender, og den var samlet med tusind
vis af jernnagler. Tætningen mellem bordplankerne 
var udført med vævet stof, der var indsmurt i en tjære
agtig masse. Båden blev i marts 2003 transporteret fra 
Gottorp til København, hvor den i en fantastisk ope
ration blev løftet over Nationalmuseets tag for at bli
ve udstillet i et klimastyret telt i den indre gård. Her 
kunne den beundres af talrige besøgende i et år, før 
den atter kom tilbage til Gottorp (Rieck 2004).

Illerupfundet blev udgravet 1950-56 og 1975-85.

Alle fundene er gjort i en nu tilgroet sø, som i Jernal
deren var 400 m lang og 250 m bred. Også de andre 
krigsbytteofringer skete i søer, som senere voksede til 
og i vore dage ofte har tjent til tørveskæring. I Illerup 
er der udgravet ca. 40,000 m2 og fundet mere end 
17,000 genstande. Over 90% af fundene tilhører en 
ofring, der henføres til ca.200 e.Kr., mens der har væ
ret en mindre ofring omkring 400 e.Kr. Der er mere 
end 150 romerske sværd, hvoraf halvdelen har fabri
kationsstempler. Der er mere end 1000 spyd- og lanse
spidser, og op imod 150 sæt af personligt udstyr som 
kamme, ildstål, ildsten og syle. Kammene og de nåle
formede ildstål peger mod at angriberne især kom fra 
Sydnorge (Ilkjær 2000).

Sammen med hærudrustningen er der ofret flere 
heste og en ko, men rester af mennesker er der vistnok 
ikke fundet. Blev de overvundne klynget op i træer
ne? Der blev også fundet værktøj, bl.a. en loddekol
be, smykker, og mere end 200 romerske denarer, hvor
af den yngste var slået 188 e.Kr. At der var sværd fra 
romersk-germanske værksteder og romerske mønter 
betyder ingenlunde at angriberne var romere. Man 
hælder nærmere til den antagelse at det drejede sig 
om meget tidlige røvertogter af nordmænd i roede 
fartøjer. Men andre tydninger er også bragt til torvs, 
så vi har ikke nået en afklaring.

Herefter skal nogle få af de mange jerngenstande 
omtales nærmere, Tabel 2.6 og 2.7. Det drejer sig om 
et sværd fra Vimose, mønstersvejste sværd fra Nydam, 
spyd fra Illerup og et skibsanker fra den store ege
træsbåd i Nydam Mose.

Vimose sværdet nr.l var fuldhærdet, men ikke an
løbet. Det var knækket ved et skørt brud, ved et me
get hårdt slag, og har ikke været et særlig hensigts
mæssigt våben i kamp. Smeden havde ikke været 
heldig med at vælge den rigtige hærdetemperatur, 
over 800°, og heller ikke benyttet sig af bagefter at an
løbe det ret skøre sværd. Det ser i øvrigt ud til at an- 
løbningsteknikken kom forholdsvis sent ind i smede
kunsten.

De fire Nydamsværd i Tabel 2.6 er typiske for de 
mange mønstersvejsede sværd, der cirkulerede på 
denne tid. Man mener at de kom fra de romersk-ger
manske værksteder mellem Koblenz og Köln (Colo-
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34. Tværsnit af et sværd fra Vi- 
mose, Fyn. Til venstre ses en 
alt for blød æg, essesvejst ind 
i et stålsværd med 0,9% C. Til 
højre ses hårdheden som målt 
langs linien A-A. Dette sværd 
var af middelmådig kvalitet. 
Buchwald 2005.

HV (1003)

nia Agrippina). Mønstersvejsningen (engelsk: pattern 
welding) var forbeholdt de mest erfarne smedemestre 
og forudsatte adgang til prima udgangsmateriale, 
som rent ferritisk jern, rent stål med 0,4-0,7%C, og 
fosforrigt jern med 0,3-0,6%P. Ved passende sammen
smedning af parallele stænger, efterfølgende snoning, 
ny sammensmedning, foldning over sig selv og for
nyet udsmedning kunne smeden danne de ejendom
meligste mønstre, der først rigtigt kunne ses på over
fladen efter at den var blevet slebet og poleret og til 
sidst ætset med forskellige syrer, som eddike- eller ci
tronsyre. (Mønstersvejsningen bliver i mange publi
kationer fejlagtigt omtalt som damascering. Damasce- 
ring er en fremgangsmåde til stålfremstilling, som i 
Korstogstiden praktiseredes i Mellemøsten, men som 
ikke er blevet forstået, endsige anvendt i Vesteuropa.)

Under de talrige genopvarmninger under møn
stersvejsningen har smeden måttet tilføre meget sand 
for at fjerne glødeskallerne, og da sandet næppe har 
været frit for ler, får de slagger, som bliver indesluttet 
i den færdige genstand en kompleks sammensætning, 
der gør det vanskeligt at bruge slaggeanalysemeto- 
den. Man ser imidlertid af Tabel 2.6, at F-værdierne 
peger væk fra Danmark, ligesom forekomsten af lidt 

kromoxyd i to af genstandene klart peger væk. Men 
vort sammenligningsmateriale er foreløbig for pau
vert til at sige hvorhen.

1 1989 tog Nationalmuseet initiativet til en fornyet 
undersøgelse af Nydam Mose (Rieck 2003). Mosen 
blev omhyggeligt opmålt og en række kemiske og bo
taniske studier blev systematisk gennemført gennem 
nogle år med henblik på bedre at forstå hvordan og 
hvor hurtigt nedbrydningen af træ og metal fandt 
sted i en tørvemose. En af de værste planter var pad
derokken, der som ingenting gennemvævede de mør
nede træstumper og generede udgraverne.

Under dette arbejde fandt man i 1993 en jernbarre 
på 1,8 kg, som øjensynligt var en afbrækket stump af 
det jernanker, der allerede var blevet fundet i 1863, 
men som senere var gået tabt. Ankeret skønnes at 
have været 1,6 m højt og at have vejet 10-15 kg. Den 
nyfundne del var 39 cm lang og havde i den ene ende 
et tværsnit på 35x15 mm, i den anden 40x17 mm. Det 
er den største smedede genstand fra perioden, og det 
ældste, nordiske eksempel på et anker med ankerstok.

De to snit, Tabel 2.7, bekræfter igen den iagtta
gelse at de gamle jerngenstande var meget heteroge
ne, både med hensyn til jernets kemi og struktur og
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35. Tværsnit gennem 4 
sværdklinger fra Nydam. 
Alle klinger har en kompleks 
kerne, hvortil der på begge 
sider er essesvejst skærende 
ægge af anden sammensæt
ning. Hårdheden er anført 
ved Vickers måling (200 g). 
Den ujævne overflade skyldes 
tab ved korrosion. Især den 
øverste figur giver et indtryk 
af den komplicerede struk
tur, der dengang sås som et 
smukt mønster på den ætsede 
overflade. Thomsen (1992). 
Målestok 10 mm.

213 232 158 175 176 199 229

med hensyn til slaggesammensætningen. I snit 3421 B 
indeholder jernet 0,2-0,7% fosfor, og jernstrukturen 
består af fosforferrit med ghoststruktur og med hård
heder fra 160 til 222. I snit 3421 A indeholder jernet 
mindre end 0,3% fosfor, og jernets struktur er store 
ferritkorn med fosfidudskillelser på korngrænserne. 
Hårdheden er en smule mindre, 158-201. Der var ikke 
antydning af kulstof i nogen af snittene.

Det er ikke helt klart hvordan ankerstokken er 
knækket. Det var jo et kraftigt tværsnit. Nu ved man 
at fosforrigt og grovkornet jern er relativ skørt og kan 
knækkes ved at blive udsat for store kræfter, f.eks. et 
voldsomt hammerslag. Særlig følsomt er det grovkor
nede, fosforrige jern ved frostgrader. Så måske sejr
herrerne som et led i den almindelige ødelæggelse af 
fjendens våben også har taget kampen op med anke
ret! Man har nok kunnet knække det selv om det ikke 
var vinter.

Mange vil måske undre sig over at en og samme 
genstand, her ankeret, kan have så stor forskel i analy
sen på to prøver, der er udtaget mindre end 5 cm fra 
hinanden. SiO2 er dobbelt så stor i A som i B, mens 
omvendt FeO er mindre end halvt så stor, men NB F- 
værdien er næsten uændret. Det er blot et eksempel 
på den harmoni, der altid hersker lokalt i en blæster- 
ovn under drift, og vi skal senere se andre eksempler 
på det. Baggrunden er grundigt diskuteret i en af
handling fra 2005 (Buchwald 2005, Chapter 7).

Illerup Ådal lansen af Skiaker typen (Tabel 2.7 
nr. 3) har en slaggeanalyse, der i meget ligner Nydam
analysen og har en lignende F-værdi. Den kan derfor 
meget vel være fremstillet af jern fra Sydvestjylland, 
men der er også den mulighed at den er fremstillet læn
gere sydpå i den tidligere omtalte zone, der strækker 
sig mod Hamburg og videre mod Warszawa, og som 
formodentlig har malme, der vil danne samme slags
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36. Tre korroderede sværd fra en offerhandling ved Kragelund Sø, Fyn, omkring 450 e.Kr. På de to øverste ses dele af 
skedernes udsmykning; på det tredje sværd aner man sværdets kerne, hvorpå der er essesvejst to ægge, jf. Figur 35. Natio
nalmuseet.

slagger. Desværre er der endnu ikke gennemført de 
nødvendige undersøgelser dernede. Skiaker lansen har 
meget store ferritkorn, 0,5-lmm i diameter, grundet det 
store fosforindhold på 0,4-0,8% i jernet. Slaggeinklusi
onerne er lokalt rige på jernfosfater. Lansen er den fos- 
forrigeste genstand i det undersøgte materiale.

De to øvrige Illerup lanser er i sammensætning 
hinanden meget lig, men totalt forskellige fra Skiaker 
lansen. Deres F-værdier peger væk fra det dansk-tyske 
område og mod Skandinavien, måske Vester Gotland 
og Sydnorge. Rigtig mange af Illerupfundets gen
stande synes at komme fra disse egne (Ilkjær 2000). 
På en af de fundne spydspidser stod ejerens navn, 
Vagnijo, skrevet i det tidlige runealfabet.

I Engelhardts publikation om Nydamfundet 
(1865, tavle 1511) er der en tegning af en økselignende 
kile med et bevaret skaft, der holdes på plads af en 
indbanket jernsplit. Jeg har ikke selv set genstanden, 
men tegningen ligner til forveksling de tømmerkiler, 
som man fremstillede af de gode stålmalme i Oppland 
nord for Telemarken, Tabel 2.8.

En kileformet genstand fra Vimose (Nationalmu
seet 21188 Ml-1) er tilsyneladende også af norsk op
rindelse. Sådanne kiler er blevet anvendt af tømrerne, 
når de flækkede træstammer for derefter med økse 
(bredbil) at tildanne disse til bygningsplanker eller 
skibsborde. Tømmerkilerne har i datiden været en 
vigtig handelsvare, som kom vidt omkring. Fig. 37.
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37. To tømmerkiler fra Norge. 
Tv. 800 g tung kile med 
tydelige mærker i nakken fra 
hammerslagene, Haugtun, 
Oppland. Th. 700 g tung 
kile af en anden geometri fra 
Tranby, Buskerud. Målestok 
5 cm. Hege Svane; Buchwald 
2005.

0 12 3 4 Scm

Tre originale tømmerkiler fra Oppland, som jeg 
har undersøgt for Norges Nationalmuseum, er anført 
i Tabel 2.8. De er lavet af godt stål, de er tunge, hårde 
og seje, og man kan se mærker efter hammerslag på 
deres nakke. Arbejdet med at kløve træet har krævet 
to mand, en der ved hjælp af et styreskaft stukket gen
nem kilens hul holder kilen på plads, og en der svin
ger hammeren. Slaggeinklusionerne har høje man
gan- og lave fosforindhold. De lave F-værdier er 
typiske for norsk stål. I selve stålet findes kun kulstof, 
intet fosfor.

De to kiler fra Nydam og Vimose, der må være fra 
300-400 e.Kr., er endnu et bevis på den tidlige kontakt 
mellem Norges stålproducerende bønder og Dan
mark, jf. s.7.

Til sammenligning er der i de to nederste linier af 
Tabel 2.8 anført slaggeanalyser på en produktions
slagge fra Noricum (Feistawiese, Steiermark) og på 
slaggeinklusioner i et keltisk sværd lavet af norisk 
stål. I oldtiden var norisk stål værdsat og blev af dig
terne ofte prist i høje toner. Skemaet her viser, at det 
norske stål, som romerne næppe kendte meget til, 

ikke på nogen måde stod tilbage for det noriske. Det 
karakteristiske er at de malme, der var udgangspunkt 
for stålproduktionen, på samme tid skulle indeholde 
mere end 5% mangan og være helt fosforfri, hvilket er 
krav, der kun kunne opfyldes nogle få steder i dati
dens Europa. I Middelalderen var man blevet sig be
vidst om sammenhængen - dog uden at kende de ke
miske analyser - og kaldte områder med gode 
stålmalme for Stollberg, Stålberg og lignende.

I forhold til jernaktiviteterne i Jylland skete der så 
vidt man ved ikke meget på Øerne eller i Skåne og 
Halland i den Romerske Jernalder. Der har været 
større og mindre »landsbysmedjer«, hvor man forar
bejdede det jern, der var indhandlet fra andre steder, 
og hvor man lavede reparationsarbejde, men primær 
jernproduktion må have været beskeden, hvilket især 
skyldtes manglen på passende malme. Men behovet 
for jern til redskaber, rideudstyr, nagler og våben var 
permanent. Det fremgår bl.a.af de genstande, der fin
des ved de arkæologiske undersøgelser af datidens 
grave. Mændene fik sporer, lanse, spyd, sværd, skjold 
og kniv med sig, mens kvinderne blev begravet med 

46



SCI.DAN.H. 4- 5 FYN

kniv, jernkam og nøgler. Særligt rige grave findes på 
Sjælland sydøst for Ringsted, ved Høje Tåstrup vest 
for København og ved Gunnerupgård vest for Vallø. 
Dertil kommer mange interessante grave fra Born
holm og Skåne.

På Sjælland var der et magtcentrum i Himlingøje, 
10 km syd for Køge, som er blevet intensivt studeret 
siden det først blev identificeret for mere end hundre
de år siden. Gravpladsen er senest undersøgt 1977-84 
(U.L.Hansen et al.1995). Ældst er brandgravene fra 
omkring 300 e.Kr.; senere dominerede jordfæstegrave 
under flad mark eller en lav høj. I 1894 fremkom en 
meget rig mandsgrav med importbronzer, cirkusbæg- 
re og guldsmykker. 11949 fremkom en rig kvindegrav, 
som længe var udstillet på Nationalmuseet. Der var to 
guldfingerringe og to spiralsnoede guldarmbånd med 
dyrehovedafslutning. Et stykke guld var lagt i kvin
dens mund (svarende til Oldtidens Charonsmønt), og 
om halsen bar hun en lille kæde af rav- og blå glasper
ler, samt en meget længere perlekæde bestående af en 
potpourri af forskellige perler og sluttende med en 
ornamenteret amuletdåse. I perlekæden sad en ro
mersk mønt dateret til Kejser Titus (79-81), og isoleret 
lå en såkaldt rosetfibel med runeindskrift, samt fem 
sølvfibler til at lukke den nu forsvundne dragt. Grav
udstyret belyser det kostbare gods, man i østdansk 
område var parat til at medgive den socialt bedst stil
lede del af befolkningen.

Skåne

I Skåne har der været et magtcentrum i Uppåkra 5-6 
km syd for Lund (Larsson 2000). Denne lokalitet er 
først i den allerseneste tid kommet i arkæologernes 
søgelys, men den har rigelig vist sig opmærksomhe
den værd. Det ser ud til at pladsen har haft sin blom
stringstid 300-900 e.Kr. Med kristendommens indfø
relse sygnede pladsen hen og blev erstattet af den 
nyanlagte by Lund, der snart efter blev domkirkeby.

Indenfor et udgravningsområde på 1100x600 m 
var der fund fra næsten hele den Romerske Jernalder, 
hvilket tyder på at Uppåkra har indtaget en central 
position. Fundene omfatter såvel hjemlige som im
porterede sager. Romerske mønter blev anvendt som 

råmateriale for sølvsmedens produkter, og på en plads 
har der været en omfattende produktion af kamme. 
Ret uforståelig er en samling af ødelagte og bøjede 
spydspidser i udkanten af bopladsen. Dateringen af 
de nedlagte våben dækker flere århundreder. Det er 
ejendommeligt at ofringerne har fundet sted så nær 
bopladsen og ikke i en sø i nærheden.

Et utroligt heldigt fund blev i 2007 gjort under 
gulvet i Uppåkras såkaldte ceremonihus. Hele fundet 
blev urørt taget ind som præparat til Lunds Universi
tets Historiska Museum, hvor man med stor omhu og 
kyndighed frilagde et 16 cm højt bæger (af en kob
berlegering), der var forsynet med en sølvkant og de
koreret med omløbende, profilerede sølvbånd. Til 
sidst var hele bægerets overflade blevet dækket af syv 
guldbånd med figurer udført i den såkaldte presblik- 
teknik. Der kendes en del andre bægre af samme ka
rakter og fra samme senromerske jernalder, bl. a fra 
Himlingøje og fra de noget senere pragtgrave ved 
Sutton Hoo i England (Hårdh 2008).

Fyn

På Fyn er der, bl.a. ved en mangeårig indsats af ama
tørarkæologen Peter Mortensen, blevet identificeret 
en del steder, hvor der har været en beskeden jernpro
duktion, der måske har kunnet opfylde lokalsamfun
dets behov for en stund. I tabel 2.9 er der samlet nog
le få analyser af produktionsslagger fra det fynske. 
Der er ikke fundet jerngenstande ved ovnene, der for
mentlig har været af Skovmark typen. Ovnene er nu 
forsvundet på grund af markarbejde med harve og 
plov.

Produktionsslaggernes analyse viser at de lokale 
myremalme har været usædvanligt rige på mangan, 
barium og fosfor. Det resulterende jern må derfor 
have udvist et betydeligt fosforindhold og har sikkert 
ikke haft meget kulstof, <0,1% C.

Rensningsslaggerne i Tabel 2.10 kommer fra an
dre lokaliteter end produktionsslaggerne, men de er 
af samme alder og kan udmærket stamme fra rensnin
gen af lupper fra de ovenstående ovne i Tabel 2.9. Det 
er karakteristisk at F-værdierne spreder noget mere, 
men dog stadig repræsenterer dansk materiale. Det er
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38. 753 g typisk slagge fra trin 3, rensningen. Også kaldet 
kalotslagge. Sidelængde 115 mm. Fra Snorup omkring 
300 e.Kr.

39. To guldbrakteater fra 400-450 e.Kr. Den største er 44 
mm i diameter. De ligner brakteater af D-typen (Macke- 
prang 1952, planche 16). Disse er fundet nær Skara, 
Vester Gotland. Postkort 1995.

også karakteristisk at rensningsslaggerne er fattige på 
mangan og fosfor, og at barium er helt forsvundet.

Til sidst vil vi undersøge noget materiale, der 
stammer fra det rige sydøstfynske Broholm- Gudme- 
Lundeborg område. Gudme var et fynsk magtcen- 
trum i Romersk Jernalder og har i tidens løb været 
genstand for talrige arkæologiske undersøgelser, som 
resumeret af Jensen (2003, s.418 ff).

En ikke ubetydelig del af de romerske varer, der i 
Oldtiden kom til Danmark, ser ud til at have passeret 
Gudme og dens ladeplads nær nutidens Lundeborg. 
For eksempel er der fundet et dusin romerske, 25 cm 
høje bronzestatuetter i Danmark, og to af disse er fun
det på herregården Glorups mark og i Gudbjerg, 
Gudmes nabosogn. Mange af Danmarks bemærkel
sesværdige guldskatte stammer fra Gudme og de nær
meste omgivelser. Bedst kendt er Broholmskatten fra 
1833, en samling af hele og itubrudte guldsmykker, 
der i alt vejede 4,5 kg. Romerske sølvmønter optræder 
i mængder, og ind imellem er der også en guldmønt. 
En skat med 156 romerske sølvmønter dukkede op så 
sent som i 1993 (Michaelsen & Thomsen 1993). Bil- 
ledprydede guldgubber og en del guldbrakteater hø
rer til de mest interessante fund. De fleste guldfund, 
og især brakteaterne, må nok henføres til tidlig Ger
mansk Jernalder. Fund af lerkar af Terra sigillata ty
pen og af dekorerede smykkesten fører tanken tilbage 
til romerske værksteder ved Rhinen, såsom Rheinza
bern og Køln.

1 1993 ønskede den lokale håndboldklub at opføre 
en ny sportshal udenfor Gudme. Imidlertid afslørede 
den forudgående arkæologiske undersøgelse, at der 
på stedet havde været stor aktivitet i Jernalderen, så 
sportsfolkene fik aldrig deres hal her. I stedet dukke
de sporene af en gammel kæmpehal op. Den må have 
haft sin glanstid mellem 300 og 500 e.Kr., hvor den 
måske har fungeret som et centralt kultsted. Hallen 
var 47 m lang og havde været båret af seksten stolper 
i to parallelle rækker, der strakte sig øst-vest. Stolper
ne var rådnet væk, men aftrykkene viste, at de havde 
været ikke mindre end 80 cm i diameter! (Sørensen 
1994). Midt i hver langvæg havde der været en ind
gang, en portstor åbning. Stedet er i dag bevaret som 
en åben plads, hvor kun stolpehullerne er markeret, 
mens nogle plancher fortæller historien bag kæmpe
hallen, den største, som man kender fra Jernalderen. 
Dens tilstedeværelse bekræfter hvad man længe hav
de vidst, at Gudme var et magtcentrum.

I Tabel 2.11 vil man finde nogle få analyser på ma
teriale fra Gudme og Lundeborg. De to første søm er 
i deres slaggesammensætning så ens at de kan være 
smedet af stænger, som kan være fremstillet i en af de 
tre ovne i Tabel 2.9, eller i en anden fynsk ovn. Deri
mod er søm 3 helt afvigende, i F-værdi, i det lave man-
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40. En kunstners opfattelse af den organiserede jernproduktion ved Storbekken, Trondhjem, omkring 300 e.Kr. Fra højre 
til venstre: Opbygning, fyldning, brænding og tømning. Slaggerne hobede sig op nedenfor ovnene. Espelund & Stenvik 
1993.

ganindhold og i tilstedeværelsen af vanadin og kob
ber. Det må komme sydfra.

Tabellens to sidste genstande må høre sammen på 
den måde, at skibsnaglen er smedet af en del af den 2 
kg tunge jernbarre. Det viser overenssstemmelsen i F- 
værdi, forekomsten af vanadin, og de analytiske vær
dier, der næsten er sammenfaldende. Gudme barren 
må være importeret sydfra, sammen med de øvrige 

varer, som kom ved handelen med romerne. Hvor 
barren er fabrikeret lader sig desværre ikke afgøre 
med det foreliggende materiale. Det ville være nyttigt 
om tyske og tjekkiske metallurger fandt frem til den 
nyudviklede slaggeanalysemetode, så man kunne få 
nogle af deres barrer og produktionsslagger analyse
ret.



KAPITEL 3

Germansk Jernalder 400-750 e.Kr.

Folkevandringer

Vi nærmer os nu en tid, hvor vort nordiske område 
begynder at blive omtalt i de årbøger, der førtes på 
klostrene i udlandet, eller i de historiske beretninger, 
der nedfældedes ved de fremmede fyrstehoffer. Fra 
selve »Danmark« foreligger der kun korte, oftest me
get korte, runeindskrifter, der er svære at læse og end
nu sværere at sætte ind i en historisk sammenhæng. 
Den følgende »historie« (s. 50-57) må derfor ses som 
forfatterens forsøg på at digte en sammenhængende beretning 
om de begivenheder, der senere fik betydning for ud
viklingen i Skandinavien. Fremstillingen bygger på 1) 
Getica (Goternes historie), skrevet på latin af Jorda
nes, der virkede ved fyrstehoffet i Konstantinopel om
kring 550,2) The Anglo-Saxon Chronicle, forfattet på 
engelske klostre på angelsaksisk fra omkring 400 
(Beda), 3) King Alfred’s Anglo-Saxon version of the 
History of Paulus Orosius, skrevet på angelsaksisk 
omkring 890, 4) Biskop Gregor af Tours (540-594), 
der skrev Frankernes Historie på latin, og 5) Proco
pius (500-561), en græsk historieskriver, der behand
lede årene 408-550. Intet af disse værker har Danmark 
i centrum, men der er spredte bemærkninger, som her 
er forsøgt stillet sammen til et tidsbillede:

41. Bedstemor i Lilleasien med sin brødspade foran 
stenovnen. Postkort 1978.

Omkring år 100 e.Kr. begyndte en del gotiske 
stammer deres langsomme vandring fra Østersøens 
sydkyst mod syd og sydøst for til sidst at slå sig ned 
omkring Donaus nedre løb og videre langs Sorteha
vets nordkyst hen mod Krim og floden Don. De byg
gede skibe og hærgede kysterne så langt som forbi 
Byzans og benyttede lejligheden til delvis at ødelæg
ge et af Oldtidens syv underværker, templet i Ephesus 
på Tyrkiets vestkyst (år 268).

En af goterne, en vis Wulfila (310-83), er blevet 
kendt for sin sproglige bedrift. Han var blevet grebet 
af den arianske version af kristendommen og virkede 
i 33 år som primas for menigheden i Nicomedia i 
Thrakien, syd for Donau. Man var i Romerriget, men 
på denne tid hørte kristendommen til en af de tålte 
religioner. Wulfilas storværk var en oversættelse af Bi
belen til gotisk. Et håndskrift fra omkring 500, den 
prægtige Codex Argenteus, har overlevet krige og 
ulykker og befinder sig nu på Universitetsbiblioteket 
i Uppsala, som dets største skat.

En anden gotisk, men ikke-kristen stamme, de så
kaldte heruler, indtog en betydelig magtposition i 
området nord for Donau. I 375 havde de imidlertid 
den ulykke at miste deres mægtige fyrste Hermanarik 
(hos Saxo, 8.bog, Jarmerik), i kamp mod de fremstor- 
mende hunner. Hermanarik havde i samtiden et over
ordentligt ry, på godt og ondt, og blev af Jordanes 
sammenlignet med Alexander den Store.

I de kaotiske årtier, der fulgte på Hermanariks 
død, må man forestille sig at en stærk gruppe af heru
ler forlod det af hunnerne truede område og satte sig i 
bevægelse nordpå. Under anførsel af deres hærfører 
og idol, Dan, fulgte man den meget brugte, naturlige 
rute gennem bjergene langs floderne March, Oder og 
Elben for til sidst at slå sig ned i Slesvig, vest og nord 
for anglerne. Mange af krigerne og deres kvinder hav
de båret værneamuletter, de såkaldte guldbrakteater. 
De var personlige, vejede i reglen kun nogle få gram 
og blev formentlig sjældent omsmeltede, idet de fulgte 
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deres bærer i graven. En del af brakteaterne bar korte 
runeindskrifter, som desværre er vanskelige at tyde. 
Von Friesen har i 1933 foreslået, at runeindskriften 
uuigaR erilaR, som forekommer på to brakteater fun
det i Skåne og Halland, kan betyde »(ristet af) herule- 
ren (ved navn) Vigar«. I forbindelse med undersøgel
sen af en nyfunden C-brakteat fra Trollhåttan (Axboe 
& Källström 2013) fremføres det, at »den velkendte 
runeindskrift »ek erilaR« plejer at blive oversat »Jeg 
erilen««. Den videnskabelige diskussion af de ni sikre 
forekomster af disse ord, er omfattende, men flere fore
slår som von Friesen at de bedst forstås som »Jeg heru- 
leren...ved navn xxx«. Et kort over brakteaternes 
fundsteder antyder herulernes/danernes rute fra Do
nau til Danmark, Skåne, Norge og Gotland.

Herulerne/danerne havde længe opholdt sig nær 
de dakiske guldminer i Munti Metallifere i det vestli
ge Rumænien, og her havde de - ved arbejde eller ved 
vold - erhvervet sig meget guld. Deres guldsmede 
havde fremstillet to prægtige guldhorn, hvoraf det 
korte var forsynet med en runeindskrift »ek hlevaga- 
stir holtijar horna tawido«, »jeg Lægæst fra Holte 
gjorde hornet«. Måske Holte var en lokalitet i Karpa
terne? Ved danernes ankomst omkring 400 ofrede 
man disse skatte og henlagde dem på en mark nær 
Gallehus, nordvest for Tønder. Placeringen antyder 
danernes første kerneområde.

Saxo opererer desværre med tre forskellige konger 
ved navn Dan. Der er ikke meget kød på nogen af 
dem, men Dan II (4.bog) er i hvert fald påfaldende 
ved sin placering, nemlig som efterfølger af Vermund 
og Uffe. Man må forestille sig, at Dan, da han med 
sine danere ankom til Søndeijylland, mødte anglerne. 
Disse havde i nogle generationer været styret af en 
stormandsslægt, Viglet-Vermund-Uffe, og Uffe havde 
kort før danernes ankomst i tvekamp på den ø i Ejde- 
ren, hvor Rendsborg nu ligger, afslået et angreb syd
fra (Saxo, 4.bog). Der må have udviklet sig et ven
skab mellem danere og angler, hvilket medførte at 
Dan kom til at efterfølge Uffe. Saxo beklager selv sin 
manglende viden netop her, idet han skriver, at »Uf
fes senere bedrifter ved forfædrenes forsømmelighed 
ikke er blevet optegnede«. Men Uffe og hans slægt 
kan være udvandret til England, mens danerne blev.

Man træffer Uffes navn flere gange i de engelske kon
gelister, bl.a som fader til Angeltheow.

Dan fik hos Saxo et dårligt omdømme, hvilket 
utvivlsomt bunder i Saxos foragt for den sydlandske 
hoffærdighed og rigdom, som Dan bragte med sig. 
Indirekte får vi at vide at Dan formøblede alle sine 
skatte (læs: guld), som han havde gjort til bytte i 
fremmede lande (læs: havde bragt med sig fra Mel
lemeuropa) i stedet for at styrke sin egen krones glans.

Af Saxos mange kategorier af uvætter, nøkker, 
trolde, hekse, helheste, dværge og drager (se f.eks. 
hans 2.Bog), bør dværgene nok flyttes ind iblandt 
normale mennesker. Dværgene var Karpaternes mi
nearbejdere og smede. De sled i kobber-, jern- og 
guldminerne, var ofte underjorden, var beskidte og 
har sikkert haft en lav status i samfundet. De har haft 
deres eget forhold til troen og tilværelsen, idet de som 
minearbejdere har levet med bevidstheden om risiko
en for at blive spærret inde og dø. Men de har også 
vidst, hvordan de skulle behandle guldet, fremstille 
bronze og smede våben. De var datidens metallurger, 
og de blev beundrede for deres arbejder i jern og 
guld.

Vi møder i digtene ofte de underjordiske, dværge
ne, som kunstnere, der kunne fremstille de vidunder
ligste ting. Thors hammer Mjølner, Frejas guld-hals- 
ring Brising, Sigurds sværd Gram (Hrotte), Angantyrs 
sværd Tyrfing og Odins spyd Gungner. Og nogle af 
deres smukkeste værker, tre guldhalskraver, kan man 
stadig beundre i Stockholms Historiske Museums 
Skatkammer. Den syvringede halskrave blev fundet 
nær Möne Kirke i Vester Gotland, den femringede i 
Fårjestaden, Oland, og den treringede ved Ålleberg, 
Vester Gotland (Lindqvist 1945; Stenberger 1977). 
Dværgene kunne man ikke undvære, man mistroede 
og frygtede de underjordiske lidt, men de var en del af 
samfundet. Deres værker blev af herulerne bragt til 
Norden.

Måske har Dan følt sig klemt mellem de etablere
de jyder nordpå og anglerne sydpå, for inden mange 
år kæmpede han sig med sine daner over Fyn, hvor de 
samtidige offermoser Kragehul og Vimose måske vid
ner om den lokale modstand. Danerne nåede Sjæl
land, hvor en slægt kaldet skjoldunger havde haft sty-
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42. Det romerske fort i Chester, Northumberland, med floden North Tyne til højre. Rekonstruktion af situationen i 150 
e.Kr.

ret i nogle få generationer. Nu optræder pludselig 
navnene Halfdan, Heorogar, Heoroweard, Hredric, 
Hrodgar, Hrothmund og Hrothulf som høvdinger på 
Sjælland, og den nybyggede høvdingehal blev kaldt 
Heorot. Man må formode at de mange H-, Hr- og Hl- 
allitterationer har været et særkende for HeRuLerne.

Samtidig med at alt dette foregik i Skandinavien/ 
Danmark var det Romerske Rige blevet stærkt svæk
ket. Legionerne blev trukket hjem fra flere af Rhinens 
og Donaus befæstninger, og de blev trukket bort fra 
England. For året 418 læser man i The Anglo-Saxon 
Chronicle »This year the Romans collected all the 
treasures that were in Britain, and some they hid in 
the earth, so that no one has since been able to find 
them; and some they carried with them to Gaul (dvs 
Gallien, Frankrig)«.

I England fulgtes den romerske tilbagetrækning 
af mange stridigheder mellem skotter, pikter, wallise- 
re og de britiske stammer. Den samme krønike med
deler at briterne i fortvivlelse søgte hjælp ude fra, 443 
fra anglerne og 449 tillige fra jyder og saksere.

For store dele af Vestjylland og Slesvig-Angel må 
Romernes forsvinden have haft alvorlige konsekven
ser, idet afsætningen af jern, baseret på myremalm, 
må være faldet dramatisk. Arkæologiske undersøgel
ser har vist at antallet af nye ovnanlæg formindskedes 
efter 500, så man må antage at mange familier er ble
vet arbejdsløse. Det var derfor ikke urimeligt om op
fordringen til at komme de betrængte briter til hjælp 
blev fulgt af mange. Vi kender navnene på to af de 
jyske høvdinge, som førte an i 449, brødrene Hengest 
og Horsa. De besatte det område, vi i dag kalder Kent
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43. Hadrians Mur ved Walltown, Milecastle 45. Rekonstruktion. I nærheden af Hadrians Mur skjulte romerne en enorm 
skat af søm og nagler, da de omkring 400 begyndte at trække sig tilbage.

med hovedbyen Canterbury, samt øen Wight og lidt 
af Wessex. Horsa faldt allerede i 455 i et slag ved 
Aylesford, og Beda fortæller at man endnu på hans 
tid, ca.700, kunne se det monument, som man der 
havde rejst for ham. Derimod overlevede Hengest i 
mange år, i hvert fald til 473, hvor man finder det sid
ste notat om ham i The Anglo-Saxon Chronicle. Hans 
slægt holdt sig ved magten i Kent til 616, da Kong 
Ethelbert døde efter en 56-årig regeringsperiode.

Vi kender ikke de konger/høvdinger, der var i Jyl
land i fortiden, og vi kender heller ikke deres høvdin
gesæder. De har måske ligget ved Limfjorden, ved Vi
borg eller på den banke, hvor nu Koldinghus ligger? 
Man kan forsigtigt antage at nogle af Saxos konger 
har holdt til i Jylland, og det kan se ud som om at de 
konger, der kaldtes sø-konger, oftest kom fra Jylland.

Måske disse Saxo-navne dækker årene 300-435: 
Rørik, Hardvendel, Fenge, Hamlet, Sivald, Siger og 
Alf. Hamlet bliver dermed samtidig med Viglet, den 
angelske konge, der ifølge Saxo dræbte ham (ca.350?). 
Sigar, Siger får man måske en antydning af, hvor Wid- 
sith (vers 28) konstaterer at »Sigeher lengest Sæ-De- 
num weold«, Sigar styrede i lang tid Sø-Danerne. Im
plikationen er at Sigar må have levet i Jylland (ved 
Limfjorden?) omkring 400 og været stærkt beskæfti
get til søs.

Omkring 460 kom en ny bølge af heruler fra det 
urolige Mellemeuropa. De tilhørte de samme stam
mer, som tidligere var ankommet under Dan, altså 
danerne. De nyankomne kaldte sig imidlertid Svertin- 
ger efter deres slægtsoverhovede Swerting, og de akti
ve under indvandringen må have været hans søn Hre-
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44. Detalje af en prægtig guldbrakteat fra 400-tallet, 
fundet i Gerete, Fardhem Sogn, Gotland. 5 cm i diameter. 
Historiska Museet, Stockholm.

thel og dennes sønner Herebeald, Hæthcyn og 
Hygelac. I Beowulf kaldes de Hreölingas efter Hre- 
thel. På ny ser vi disse for herulerne ejendommelige 
allitterationer H-, Hr- og Hrl. Disse mennesker har 
kun efterladt sig et utydeligt spor hos Saxo, idet man 
kun et sted i slutningen af hans 4.bog finder en Kong 
Huglecus, »der i et søslag skal have fældet to svenske 
voldsmænd, Hømod og Høgrim«. Hugleik var altså 
en dansker, en jyde. Swertingerne er hovedpersoner i 
Beowulf-kvadet.

Grundtvig (1783-1872) blev overraskende tidligt 
opmærksom på Beowulf-kvadet og han lærte sig an
gelsaksisk, støttet af den fire år yngre Rasmus Rask 
(1787-1832), så han blev i stand til at oversætte kvadet 
til dansk (1820). Noget af en bedrift! Grundtvig påpe

gede skarpsindigt, at Hygelac/ Hugleik var en histo
risk person og identisk med den Kong Chochilaicus, 
der omkring 515 faldt i en kamp på den franske kyst 
(Gregor af Tours, 580). Det har drejet sig om et dri
stigt togt fra Jylland i roede både (flere hundrede år 
senere taler man om Vikingetogene, der skete under 
sejl - men dette var et af de umådelig mange tidlige 
røvertogter, hvor man roede.) »Vi sejled’ op ad åen, vi 
sejled’ ned ad igen« sang man over årerne, når man 
angreb Paris via Seinen. Hygelac var ude på at gøre 
bytte på de frisiske og nordfranske kyster, hvor het- 
warerne (Chattuari) boede, men han måtte efterlade 
byttet og lade livet, da han blev angrebet af merovin- 
gerprinsen Theudebert år 515.

Dermed har vi indsnævret perioden, da Hrethel 
og hans sønner dominerede Jylland, til ca. 450-520. 
Og det er vigtigt, for Hygelac var en central skikkelse 
i Beowulf. Han var jysk konge og gode venner med 
danernes Kong Hroar på Sjælland, hvor hallen Heo- 
rot nyligt var blevet rejst. Brødrene Helge og Roar og 
Helges søn Hrolf (Krake) havde mange konflikter 
med Sveerne, og især med deres Kong Adils. Ergo bli
ver disse vigtige personer tidsfæstet til sent i 400-tal- 
let. At det store digt Beowulf også omfatter betagende 
historier om uhyrerne Grendel, hans moder og en ild
spyende drage, skal kun tjene til at sætte helten 
Beowulfs omsorg, styrke og mod i relief, »Jyden han 
er stærk og sej«. Beowulf synes ikke at optræde i an
dre sammenhænge. Han er digterens opfindelse, men 
han optræder blandt historiske personer.

Digteren af Beowulf-kvadet, i alt 3200 linier, har 
været kristen, måske en kirkens mand, og han har væ
ret velorienteret om forholdene i Danmark i 
400-500-tallet. Digtet er blevet til omkring 650 i Eng
land, formentlig i Mercia, et centrum for angelsaksisk 
kultur og digtning. Det er skrevet på den tids angel- 
saksiske sprog og i den tids stil og med den tids for
kortelser (Sedgefield 1913). Digtet drejer sig om dan
ske helte og begivenheder i Danmark og nær de 
frisiske øer, men det kan ikke være skrevet i Danmark 
og senere oversat. Der foreligger den mulighed, at der 
længe forblev hyppige, venskabelige kontakter mel
lem Angel, Jylland, Sjælland og Øst-England, så man 
ad den vej er blevet opdateret. Digtets holdning er
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45. To rovfugle som beslag på seletøj og, i midten, et bæltespænde. Alt i guld med granater indfattet i bronze. Fra en fyr
stegrav i Apohida, 10 km øst for Cluj-Napoca. Ca.450. Nederst en massiv guldring fra Pietroasa-skatten, fundet 1837 35 
km syd for Cluj-Napoca. Skatten indeholdt 22 dele med en guldvægt på over 20 kg. Guldringen har en inskription i runer 
»gutan lowi hailag«. 450 e.Kr. Nationalmuseet for Rumæniens Historie, Bukarest. 2012.

meget positiv overfor danerne, så det må være blevet 
affattet før 787, da de egentlige Vikingetog satte ind. 
Især ødelæggelsen af klostret på øen Lindisfarne 793 
medførte stor opstandelse (The Anglo-Saxon Chro
nicle for årene 787-793).

Det centrale problem i forståelsen af Beowulfs hi
storiske baggrund er at digteren kalder Hygelacs 
slægt for geater. Det har af mange, især engelsk-talen- 
de, autoriteter været hævdet, at geat betyder gøter, 

dvs en indbygger i Vester eller Øster Gotland i det 
nuværende Sverige. Denne udlægning betyder, at 
Kong Hygelac måtte have haft sit sæde et eller andet 
sted i Vester Gotland, og at han og hans slægt var 
vestgoter. Men det holder ikke stik, idet argumentati
onen udelukkende er baseret på en svag fonetisk lig
hed mellem geat og goter, se f.eks. Klaeber (1950, s. 
XLVI). De geografiske og historiske argumenter kan 
derimod kun føre til at geaternes land var Jylland.
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Enkelte, bl.a. Kier (1915) har argumenteret for at ge- 
ater står for jyder. Det er for eksempel svært at se, at 
englændere omkring 700 skulle have nogen som helst 
interesse i at lytte til en skjald, der roste vestgoter, der 
på det tidspunkt boede langt væk, ikke ved kysten, 
men ved Skara mellem Vånern og Våttern, var ret ano
nyme, og ikke havde deltaget i indvandringen i Eng
land i 400-tallet. Nej, efterkommerne af de udvandre
de jyder og angler dvælede med forkærlighed ved 
deres forladte hjemland og dets historie, og digtet var 
bestemt for dem. I løbet af det lange digt kommer 
skjalden gang på gang ind på begivenheder, der ud
foldede sig ved Kong Roars kongshal på Sjælland, el
ler ved Roars kamp med hadbarder, eller ved kampe 
nær de frisiske Øer, eller ved festerne i Kong Hygelacs 
jyske kongshal. I Widsith findes en lignende hold
ning, blot står anglerne her mere i centrum.

Hadbarderne er svære at stedfæste, men det synes 
som om at de bedst forstås som den befolkning, der 
allerede var i landet, da herulerne kom syd fra, og som 
naturligt nok længe satte sig imod de nye, mørkhåre
de indvandrere, hvad enten kampene foregik på Sjæl
land eller i Sønderjylland. Blandt hadbardernes kon
ger nævnes Frode og Ingeld (Ingjald), der antyder en 
forbindelse til landets tidligste beboere Ingvæones, 
Ingviner, der dyrkede guddommen Nerthus eller 
Njord. En af de allerførste konger hos Saxo (l.Bog) 
var Hading.

Kier (1915) observerede, at geaterne flere gange i 
Beowulf omtales som wedergeater. Han tolker det 
som geater, som bor der hvor det er blæsevejr, altså i 
den jyske vestenvind. I Vester Gotland er der ingen 
minder eller traditioner, der har nogen forbindelse til 
Beowulf-digtningen.

I Alfreds Orosius-bearbejdning (Thorpe 1900), 
hvor de nordiske lande beskrives på angelsaksisk om
kring 880, hedder Danmark Denamearc og Jylland 
Gotland! Men den vigtige ø i Østersøen hedder også 
Gotland. Englænderne har åbenbart fra arilds tid haft 
det vanskeligt med fremmede sprogs g- og j-lyde.

Geat betyder jyde. Digterens anglo-saxiske sprog 
omkring 650 indeholdt ganske mange almindelige 
ord, der også begyndte med ge-, men udtaltes j-, f.eks. 
ge (you), gear (year), geogod (youth), geolo (yellow) 

og geong (young). Det angelsaksiske alfabet havde 
ikke et J, men brugte i reglen G’et i stedet for. Derfor 
er det ikke særlig overraskende, at digteren måtte ud
trykke det danske ord jyde/jute som geat.

Konklusionen er klar: De sange og sagn, som 
skjalden har øst af, hører hjemme i det gamle Dan- 
mark/Jylland og ikke i et naboland. Det skjalden vil, 
er at lade tilhørerne lytte til de hændelser, der overgik 
forfædrene. Viserne om Ingeld, Uffe, Roar, Hugleik 
og Beowulf lød i fyrstehallerne og de var på menig
mands læber ligesom vore gamle folkeviser. Derfor 
var alle glade ved at høre dem gengivne i festligt lag 
ved harpeklang og over mjødbænkene (Kier 1915).

En sidste indvandring til Skandinavien af mellem
europæiske heruler fandt sandsynligvis sted omkring 
500, da deres høvding Rodolphus var faldet i kamp 
mod longobarderne (Procopius VI.14-15). Disse he
ruler passerede under vandringen flere slaviske stam
mer og derefter varnernes land (omkring floden War
ne med Warnemünde). Derefter passerede de under 
venskabelige forhold danernes land. Her havde en 
tidligere gruppe heruler bosat sig, og den pågælden
de konge, som måske var Hygelac (J 515), kan have 
hjulpet de nyankomne frem til Limfjorden, hvorfra de 
sejlede til Thule, Verdens Ende, dvs det sydlige Norge 
(Oslo, Vestfold og måske det nordlige Bohuslen). 
Med de norske heruler kom navnet Harald, H-r-1, til 
Norge, hvor det tillige med Thor blev meget udbredt. 
Allerede Suhm (1770:147), der undersøgte de nordi
ske folks oprindelse, indså at den oldgamle betegnel
se Thule måtte betegne det sydlige Norge, dvs Oslo 
Fjord, Vestfold og Telemarken. Nogle af de nyankom
ne heruler synes at være taget til Sjælland og Skåne, 
hvor de åbenbart har været mindre velkomne, idet 
kong Rolf sørgede for at ekspedere dem videre til 
Norge (Getica 24).

Imidlertid var der opstået interne slægtsfejder 
blandt de heruler, der var forblevet omkring Singidu- 
num (nær det nuværende Belgrad). Herunder dræbte 
de deres høvding Ochus. Man enedes da om at sende 
en delegation til Thule (Norge) for der at hente en 
»tronarving« af den kongelige familie. Det lykkedes, 
men da delegationen begav sig på hjemrejsen med et 
passende tronemne, døde den udvalgte uheldigvis, da 
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man passerede »Danmark« (Procopius, som skrev på 
Græsk, bruger udtrykkene daner og danernes land, 
men ikke Danmark). Man returnerede så til Thule 
(Norge), og efter nye forhandlinger kunne man den
ne gang rejse hjem til Singidunum med ikke mindre 
end to tronemner, brødrene Datius og Aordus, eskor
teret af 200 unge heruler. Begivenhederne er ikke tids
fæstet, men efter sammenhængen at dømme, må de 
have fundet sted i Kejser Justinians første regeringsår, 
dvs omkring 530.

Da Procopius sluttede sin bog, omkring 550, boe
de der stadig en del heruler omkring Belgrad, mens 
andre gjorde tjeneste som soldater langs Østromerri- 
gets grænser. Man havde sat sig i respekt hos Kejseren 
i Byzans. Det sidste man hører om herulerne i Mellem
europa er at høvdingen Sinduald over Brenter-stam- 
men i Tyrol blev fanget og hængt af Longobarderhøv
dingen Narsis omkring 560 (Paulus Diacon II.3).

Med herulerne kom guldet til Norden. En enestå
ende rigdom af guldfund i Danmark og Sverige stam
mer fra årene 400-550 (Lindqvist 1945). Efter denne 
periode optræder guld sjældent og kun i meget be
skedne mængder, mens sølv bliver det eftertragtede 
metal. Herulerne havde guldet med sig fra de rige mi
ner i Munti Metallifere, nær Cluj-Napoca i det nuvæ
rende Rumænien. Her er guldminerne stadig i drift! 
Nationalmuseet i Bukarest bugner af guldskatte fra 
Oldtiden, og nabolandet syd for, Bulgarien, kan også 
fremvise rige oldtidsfund.

Sent i 500-tallet var det mellemeuropæiske rum, 
fra Sortehavskysten, Thrakien, Dacia, Møsien og Pan
nonien (fra Ukraine til Ungarn) tømt for romere, go
ter og heruler. I stedet var området nu befolket af bul
garer, avarer og en lang række slaviske indvandrere, 
blandt andet kroatere, serbere, måhrer, tjekker og slo
vakker. Noget senere kom magyarerne.

Der er i det foregående gjort rede for hvordan en 
vis del af goterne og herulerne vandrede nordpå, 
»hjem«, uden at datidens kronikører overhovedet in
teresserede sig for det. Derimod synes broderparten 
af goterne at have holdt sig indenfor kronikørernes 
synsfelt, idet de bevægede sig vest- og sydpå. Kroni
kørerne vidste god besked med hvordan østgoterne 
dannede et rige i Italien (493-554), vestgoterne et rige 

i Catalonien (418-711), longobarderne et i Lombardi
et (ca.450-770) og vandalerne et i Nordafrika (ca. 430- 
534). Krimgoterne overlevede som en enhed på Krim- 
halvøen i Sortehavet indtil 1700-tallet. Men hvad der 
skete nord for kronikørerne, har kun haft perifer inte
resse og er ikke blevet skrevet ned.

Det interessante for os er at store grupper kom til 
Norden og medbragte den historie og de eventyr, som 
de havde oplevet i de ca. 200 år, som de havde tilbragt 
i tæt kontakt med højerestående kulturer, foruden at 
de bragte guldet og skriften, runerne med. Allerede 
von Friesen (1933:15) gjorde opmærksom på, at heru
lerne var dem, der bragte runerne til Danmark.

Disse oplevelser er desværre først langt senere ble
vet ført i pennen af Sven Aggesøn, Saxo og Snorre, 
hvilket kan forklare deres mange misforståelser. For 
eksempel fndes der mange ejendommelige fortællin
ger hos Saxo, der bedst forstås, hvis de foregik 1500 
km sydøst for det nuværende Danmark: Hading 
kæmpede ved Donau med kong Handvan af Hel
lespont, og Handvan måtte købe sig fri med sin egen 
vægt i guld. Af guldet fremstilledes en billedstøtte af 
Odin, som blev sendt til Byzanz (l.Bog). Guld er 
fremtrædende i Saxos første ni bøger, men nævnes 
knapt nok i de senere bøger. Danerne kæmper ofte 
mod blakmanner, slaver, ruthenere, hunner og longo
barder under forhold, der synes at foregå nær Sorte
havet. Jarmerik er dansk konge (8.Bog). Den unge 
Skjold kæmper (i Karpaterne) våbenløs mod en bjørn 
og binder den med sit bælte (l.Bog).

De første tre sider af Snorres Heimskringla hand
ler om Odin, der boede ved Don. Ligesom Dan førte 
han sin gotiske stamme nordpå fra Sortehavet. Først 
til Fyn, men derpå til Sverige, idet han efterlod sin 
søn, Skjold, på Sjælland!!

Tissø
Ved vestbredden af Tissø, mellem Kalundborg og Sla
gelse, lå i germansk jernalder og i vikingetid en rig 
bebyggelse, der i flere perioder siden 1970 har været 
genstand for arkæologiske undersøgelser i et samar
bejde mellem Nationalmuseet og Kalundborg Muse
um (Jørgensen 2013).
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46. Jernhjelm med nakkebeskyttelse af hængende jern
plader. Dekorative elementer af bronze i Vendel-stil.
600 e.Kr. Valsgärde, Uppland. Universitetsmuseet, Upp
sala.

En nyfunden anløbshavn ved Halleby Ås udmun
ding antyder, at havgående skibe her kunne omlade 
varer til mindre både, der kunne roes de 7 km op til 
bopladsens marked. Dette udgjorde den sydligste del 
af det 50 hektar store bebyggede område. Der er på
vist to storgårde. Den ældste lå i nord ved Bulbrogård 
og er formentlig fra 550 e.Kr. Hovedbygningen var 
næsten 40 m lang og kraftigt bygget med indtil 100 
cm tykke, tagbærende egestolper. Den yngre storgård 
fra 700-tallet lå 600 m sydligere ved Fugledegård. 
Hele bebyggelsen lå som på en ø, omgivet af Halleby 
Å og Tissø, med adgang over en bro over åen i syd 
nær Kalmergården.

Blandt det omfattende fundmateriale er flere hun
drede pragtsmykker af bronze og forgyldt sølv, en
kelte af guld med indlagte granater, samt talrige ara
biske og tidlige nordiske sølvmønter. Dertil kommer 
mange jerngenstande som sværdfæster, pilespidser, 
bidsler, ridesporer og stigbøjler, samt amuletter som 
torshamre mm. Desuden vægtlodder og glasskår. Det 
skal heller ikke glemmes, at det var her, i 1977, at man 
fandt den snoede halsring af guld, der med sine 1,8 kg 
er Danmarks største guldfund fra vikingetiden (s. 9). 
De foreløbige resultater tyder på, at Tissø var en stor
mandsresidens med indhegnet kultbygning, og med 
et kultområde på bakketoppen. Ofringer af våben, 
smykker og redskaber fandt sted i en rituel brønd på 
markedspladsen og i Tissø. Søens navn hentyder til 
den hedenske krigsgud Tyr eller Tir. Forhåbentlig vil 
de arkæologiske undersøgelser kunne fortsætte.

Bådgrave
Den store egetræsbåd fra Nydam stammer fra ca.340. 
Der skulle gå seks hundrede år, før en ny stor båd, Lad- 
byskibet, blev trukket på land i Danmark. Derimod 
findes der i Sverige mange bådgrave fra den mellemlig
gende tid. Ved Valsgärde, 3 km nord for Gamla Upp
sala er fundet 15 rigt udstyrede bådgrave, der kan date
res fra 625 til ca.800. Det var klinkbyggede træbåde 
uden mast og sejl og med længder fra 8 til 12 meter 
med plads til 3-5 roerpar på tofter langs rælingen.

På og nær kirkegården ved Vendel, 40 km nord for 
Uppsala, blev der i slutningen af 1800-tallet fundet 
syv bådgrave, der tegnede sig som langovale fordyb
ninger i jorden. Man skønner at det er et dynasti, der 
har begravet et overhovede pr.generation. Den ældste 
er fra ca.575, den yngste fra ca.800. Bådene var klink
byggede, uden mast og sejl, og 7-10 m lange.

På begge gravpladserne var der kun svage spor af 
de afdøde, men der var meget gravudstyr: Rigt deko
rerede jern/bronzehjelme, ringbrynjer, spyd, pile, 
pragtsværd, sværdgehæng og skjolde med smukke 
beslag. Nogle af de døde havde fået deres rideheste i 
fuld mundering med i graven, andre havde blot deres 
hunde eller en jagtfalk. Udsmykningen på hjelme, 
sværd, skjolde og bidsler var udført i forgyldt eller

58



SCI.DAN.H. 4- 5 BÅDGRAVE

47. Hængslet lukke til en læderpung. Guldrammen og figurerne er indlagt med millefiori glas og polerede, røde granater. 
Alt var monteret på en bund, der nu er rådnet bort, men som kan have været afben eller tak. Pungen indeholdt 37 guld
mønter fra »Frankrig«. Sutton Hoo, Suffolk, 630 e.Kr. British Museum. 1978. Pungen er 19 cm bred.

forsølvet bronze. De mange glaskar og bægre i gra
vene peger på at der har været en livlig forbindelse til 
det frankiske Rhinland. Figurer som ørne og drager 
har paralleller i genstande, der senere er blevet fundet 
i Sutton Hoo.

I England ved Ipswich, 110 km nordøst for Lon
don, fandt man i 1939 den prægtigste bådgrav, der 
kendes. I et område med 16 gravhøje, hvoraf de fleste 
var plyndrede i gammel tid, var man så heldig at finde 
en høj med en uberørt bådgrav fra ca.630, Sutton 
Hoo. Kun forrustede jernnagler og aftryk i den san
dede jordbund røbede selve fartøjet, der havde været 
en 27 m lang, klinkbygget egetræsbåd uden sejlfø
ring, men med plads til 40 roere. Opmåling viste, at 
båden midtskibs havde været 4,25 m bred og haft en 
dybgang på ca.1,3 m. Hvor styrbordsåren havde væ
ret fastgjort, var skroget ekstra forstærket (Bruce-Mit- 
ford 1979).

Midtskibs fandt man et gravkammer, der forment
lig havde været tjældet med tæpper. Foruden pragt

sværd, ringbrynje og skjold, var der et kostbart bord
service i sølv og et antikt fad med stempler fra den 
østromerske kejser Anastasius’ tid (491-518). Der var 
to store urokse drikkehorn med forsølvede beslag om
kring mundingen, og der var en fantastisk pung med 
en juvelbesat guldramme omkring felter indlagt med 
røde granater og millefiori glas. Der var rester af en 
seksstrenget lyre og der var spillebrikker. Der var re
ster af en hjelm, som på British Museum nu er blevet 
restaureret. Den ligner flere af de hjelme, der er fun
det i de svenske bådgrave. Endelig var der et velbeva
ret, unikt scepter af sten, som må have været et sym
bol på den magt, der udstrålede fra den slægt, der her 
havde gravlagt en af deres store høvdinge. I graven 
fandtes der nogle få ting, der havde kristen karakter, 
men de er blevet tolket som gravgaver uden egentlig 
samhør med den døde.

I pungen var der 37 små guldmønter og tre blanke 
guldskiver af samme størrelse. Nogle af mønterne, de 
fleste merovingiske, kunne dateres, og bl.a.henføres
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48. Angelsaksisk seks-strenget lyre med efterspænding af 
de enkelte strenge. 74,5 cm høj. Rekonstruktion. Sutton 
Hoo, Suffolk, 630 e.Kr. British Museum. 1978.

til Biskoppen af Noyon, der senere blev guldsmede- 
laugets skytshelgen, St.Eloi eller St.Eligius (588-658). 
Sammenholdt med andre data har man peget på at 
den gravlagte må have været den østangelske konge 
Raedwald, der ifølge Beda’s Ecclesiastical Story end
nu levede i 627, og som er kendt som en fyrste, der på 
den ene side var hedensk, men på den anden side var 
stærkt påvirket af den kristne mission, der netop da 
trængte frem i Østanglia. Dette hjælper til at forstå, at 
Sutton Hoo, med sit prægtige udstyr, hvoraf intet 

havde været placeret på et ligbål, i det hele fremstår 
som en hedensk gravlæggelse. Møder vi ikke noget 
lignende med den hedenske dronning Åsa, der om
kring 850 blev gravlagt med et pragtfuldt udstyr i 
Osebergskibet i Oslo Fjord?

Mast, sejl og tovværk

Alle de hidtil omtalte både blev roede, men en eller 
anden gang omkring 700-750 må det første nordisk
byggede, sejlførende skib have vist sig i vore farvan
de. Man har uden tvivl lært kunsten at føre sejl fra 
sydens lande, men man har stået overfor et svært pro
blem, nemlig at anbringe en mast sikkert på den for
holdsvis spinkle og smidige, nordiske skibstype. I vi
kingeskibene fra 900-tallet ser vi problemet løst med 
et langsgående egetræs kølsvin, der er fastgjort til køl
planken og strækker sig over 4-6 spanter, ja, i Skulde- 
lev-2, krigsskibet, over hele nitten spanter. Et spor i 
kølsvinet styrede mastens fod, og en mastefisk i ræ
lingshøjde fastgjorde mastens position. Diverse tov
værk for-og agterud, samt til siden (stag og vant), sik
rede hele opstillingen.

Mange vigtige forudsætninger skal være opfyldt 
for at man kan bygge et godt sejlskib: Man skal dispo
nere over rigeligt med tømmer; have passende mate
rialer for mast og ræer; for sejldug og for tovværk; og 
for jern til tusindvis af klinknagler og et ordentligt 
anker. De fleste og de bedste og største skibe er nok 
ikke blevet bygget i Danmark, men i Norge og Irland. 
Eg har været den hyppigst anvendte træsort. Stilkeg, 
Quercus robur, forekommer i Danmark, hele Sydsve
rige og i Norges kystegne fra Oslo til Bergen. Og den
gang endnu også i Irland. Fyr og gran har været det 
hyppigste mastetræ. Regler har der også været. I den 
norske Frostatingslov fra ca.1200 kan man læse: 
»Hugge skal en mand i sit lejemål til et 12-årers skib 
eller mindre, men ikke til et større skib, og ikke til 
mere end eet skib, uden at jorddrotten giver lov. Men 
han skal give bøder om han hugger mere«.

I mange år var sejlene vævet af hør eller vadmel, 
en simpel uldkvalitet, og de blev ophængt som råsejl 
på en enkelt, tværstillet rå. Med forskelligt tovværk, 
skøder, kunne sejlet anbringes i en passende stilling i

60



SCI.DAN.H. 4- 5 MAST. SEJL OG TOVVÆRK

49. Frescomaleri i Stubbe
købing Kirke fra 1400-tallet, 
der illustrerer legenden om 
St.Løje, biskop Eligius, der 
lettede sit arbejde som beslag
smed ved at skære hestens 
ben af og beslå benet ved 
essen, hvorpå han igen satte 
benet på plads. Med sin tang 
tager han Fanden ved næsen. 
Tv. ser man essen betjent af 
dobbeltbælge. 235 x 100 cm. 
Danmarks Kirker, Maribo 
Amt, Vol.8.

forhold til sejlretningen. Hvis man skulle rebe sejl 
måtte råen sænkes og sejlets underkant bindes op. 
Årer var dog stadig nødvendige, for skulle man f.eks. 
ud af Roskilde Fjord, måtte man enten vente på søn
denvind eller gribe til årerne og ro et langt stykke. 
Skibe med råsejl sejler bedst med vinden agterind el
ler bidevind, fordi råsejlet ikke har den store bevæge
lighed.

Tovværket fremstilledes ved rebslagning af hamp, 
der dyrkedes ud fra frø, der i sin tid var indført fra 
Sortehavet. Lindebast var dog også i brug. Det stær
keste materiale, man disponerede over, var det såkald
te svartreb, dvs huden af en hvalros, der var skåret 
rundt og rundt om dyret fra hale til snude, til een 
lang, smal strimmel. Dette efterspurgte materiale kom 
fra Norge og senere også fra Grønland.

Jernet kom især fra Norge, hvor der var en betyde
lig produktion i Telemarken, Østerdalen og i omeg
nen af Trondheim. De mange klinknagler, der holdt 
skibsplankerne sammen, var smedet med cirkulært 
tværsnit, 5-7 mm i diameter og med et uforholdsmæs
sigt stort hoved. Man har sikkert boret for med et ske
bor, og med naglen på plads gennem to borde er den 
blevet sikret fra skibets inderside med en firkantet 
plade, hvorom naglespidsen bøjedes. Vi skal senere 
undersøge et par skibsankre, men i Tabel 3.1 er forelø
big anført analyser på klinknagler, der må være frem
stillet i Norge, men blev fundet i 1994 på et skibsrepa

rationsværksted ved Vestby Mark, Selsø, 25 km VNV 
for Roskilde. Bemærk slaggens fattigdom på SiO2, 
A12O3 og CaO, hvilket skyldes at denne norske myre
malm næsten var ren Fe(OH)3.

På en del gotlandske billedsten fra vikingetiden 
ses afbildninger af tidlige sejlførende skibe, og når vi 
ellers kun kender skrogene, er de en stor hjælp til for
ståelsen af sejlføring og rigning (Nylén & Lamm, 
1978). På den 2 meter høje Tångelgårda-sten fra om
kring 800 findes den helt store fortælling om tidens

50. Blæsterovn, norsk hellegryte, af tætstillede stenplader, 
samlet og foret med en lervælling. Diameter foroven 95 
cm. 400-700 e.Kr. Erlandsgård, Møsvatn, Telemarken. 
Buchwald 2005.
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populære helt Sigurd med sin hest Grane i centrum. 
Forneden er stenen prydet med et stolt vikingeskib. 
Tvunget af stenens champignon-lignende form er ski
bets stævne bøjet hårdt tilbage, og alt er indrangeret i 
ét plan. Råsejlet ville have svært ved at stå i den vinkel 
under sejlads, men man får et levende indtryk af sej
lets vævning og af det rigelige tovværk, der er fordelt 
med en tamp til hver kriger.

Ribe
Moderne udgravninger har vist, at Ribe ikke blot er 
Danmarks ældste by, men også den ældste i Skandi
navien (Olsen 1975). Markedspladsen på nordsiden 
af Ribe Å blev grundlagt mellem 700 og 710, og stedet 
udviklede sig hurtigt til en driftig handelsby. Om
kring 860 besøgte missionæren Ansgar byen, og små 
hundrede år senere blev den ophævet til domkirke
sæde. Den nuværende domkirke blev påbegyndt om
kring 1250, idet man i en vældig kraftanstrengelse 
sejlede byggematerialet, svære kvadre af vulkansk tuf, 
fra stenbruddene nær Andernach, 60 km syd for Køln, 
til Ribe. Tusinde år tidligere havde man roet de jyske 
jernbarrer den modsatte vej.

Ved udgravningerne i Tvedgade og i Dommerkon
torets have fandt man nogle smedjer fra ca.750, hvor 
der endnu lå enkelte irregulære jernbarrer og spredte 
kalotslagger. I Tabel 3.2 er samlet nogle analyser af 
disse genstande, der ved deres F-værdier og øvrige 
sammensætning klart viser, at det drejer sig om jern 
fra ovne i nærheden, måske fra Varde-Ansager områ
det 50 km nordpå. Jernbarrerne er ikke af særlig god 
kvalitet, deres vægtfylde er kun 3,5-5,3 g/cm3, så de 
ligger nok tilbage, fordi de er blevet kasseret. Jernet er 
meget fosforrigt med 0,4-1% P i fast opløsning, og 
strukturen viser store korn af fosfor-ferrit. Fosfor gør 
jern hårdt. Hårdheder på op til 325 HV blev målt på 
snit gennem barrerne. Genstande fremstillet af disse 
barrer ville have været ret skøre.

En kalotslagge, der må stamme fra rensningsarbej
det af lignende barrer, er anført i tabellens sidste linie. 
Man ser det sædvanlige billede, at F-værdien er magen 
til barrernes, og at mangan-, fosfor- og svovl-indholdet 
er faldet til lave værdier. Tilstedeværelsen af jysk pro

duceret jern i Ribes smedjer i det tidlige 700-tal viser, 
at der lokalt må have været en beskeden jernproduk
tion. Ribe voksede hurtigt og har utvivlsomt været i 
kontakt med de rige, nye handelscentre, Dorestad, 
nær det nuværende Utrecht i Holland, med Hedeby 
ved Slien, og med Birka på en ø i Målaren vest for 
Stockholm. Især i Hedeby er der påvist en stor smede 
aktivitet, men det ser ikke ud til at arkæologerne har 
interesseret sig meget for hvorfra jernet kom (Jankuhn 
1976; Müller-Wille 1981; Thomsen 1971).

Det vi har diskuteret her er trin 3, rensningspro
cessen, som altså i disse tilfælde har fundet sted inde i 
byen. Vi skal senere se, at det bliver ganske alminde
ligt at transportere lupperne til byerne for at foretage 
rensningen der. Vi finder f.eks.store mængder af ka
lotslagger i Viborg, Horsens, København, Halmstad 
og Visby. Opgaven med at rense lupperne har mulig
vis været varetaget af en særlig smed. Men ellers for
binder vi normalt ordet smed med den specialist, der 
omdannede den færdigrensede jernbarre til en heste
sko, et beslag, et riffelløb, en nøgle eller en fjeder, det 
man med et ord kan kalde manufaktur.

Smeden

Smeden var mange steder anset som en klog mand, 
han kunne mere end sit Fadervor. Hans arbejde med 
ilden, jernet og stålet imponerede og forskrækkede på 
samme tid, og han blev undertiden forbundet med 
sortekunsten og et særligt forhold til Fanden. Bøn
derne havde mere brug for smeden end for præsten, 
som man ser af det gamle børnerim

Sko min hest, hvem kan bedst?
-det kan æ præst- nej, han kan ej, 
det kan æ smej, som buer ve æ vej. 
Han kan ett ha hans kuwen i frej 
for all di små svænne, der drejer astej. 
Den jænn vil ha kjød, den aaen vil ha flæsk, 
den tridde vil ha hans kuwen.

Selv smedens lille dreng var klogere end præsten, for 
denne lod sig narre til at tage fat i et stykke jern, der 
endnu var varmt, mens drengen først spyttede på det,
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og da det hvæsede, tog han jernet med en tang. Saxo 
lader i sin sjette bog Stærkodder prise våbensmeden, 
mens han nærer den største foragt for guldsmeden. 
Her er forfatteren uenig med Saxo, så i nærværende 
bog vil guldsmedene ikke blive forbigået i tavshed.

Landsbysmedene har indtil for hundrede år siden 
været uundværlige. Deres opgaver har i århundreder 
ikke ændret sig nævneværdigt, så man kan næppe 
gøre noget bedre end at lade en erfaren smed berette. 
Peter Pedersen blev født i 1894 på en mindre gård i 
Vinkel, sydøst for Viborg, og kom i 1910 i smedelære i 
Vindum ved Bjerringbro. Efter læretid og lang solda
tertid under Første Verdenskrig har han været smede
svend i Vammen ved Viborg og i Vamdrup lidt sydvest 
for Kolding (Pedersen 1971). Jeg lader ham fortælle:

»Da jeg i 1917 som soldat var indkvarteret i en lille 
by syd for Randers, fik jeg en fornemmelse af at den 
derboende bysmed ikke havde for gode kår at leve un
der. Denne mands stilling og eksistens afhang helt af 
de landmænd, der havde lejet eller ansat ham til at 
arbejde for sig, og som havde stillet en bolig til hans 
rådighed. Man både betalte og behandlede ham rin
gere end f.eks. mejeribestyreren og brugsforenings
uddeleren, der jo sådan set var ansat på samme måde 
og af de samme landmænd. Men mens de to sidst
nævnte hørte hjemme i landsbyens bedre kredse, blev 
bysmeden ikke i det gamle klassedelte landsbysam
fund vurderet højere end en husmand eller landarbej
der.«

»Her på Viborgegnen var de fleste eller måske alle 
landsbysmedemestre imidlertid selvstændige. Deres 
økonomiske vilkår var sikkert ikke meget bedre end 
bysmedenes. Smeden hørte til den dårligste del af 
håndværkerstanden, når det drejede sig om betaling 
for det udførte arbejde. I 1910 kom jeg i lære hos en 
selvstændig landsbysmedemester, Mads Thisted i 
Vindum. Alt var såre enkelt på den tid, både med hen
syn til uddannelsesform og teknisk viden. Lærekon
trakt var også et ukendt begreb, en aftale mellem for
ældre og mester var tilstrækkelig.«

»Som smedelærling blev man hurtigt sat til alt 
forefaldende arbejde i smedjen, men i begyndelsen 
var det at trække blæseren det vigtigste. Blæseren var 
en »harmonika«, som pustede luft ind under essens

51. En moderne ambolt med en påsvejset stålbane. 100-
200 kg, fastgjort til en blok af elme- eller egetræ.

ild for at få smedekullene til at brænde hurtigt og med 
den størst mulige varme for at gørejernet hvidgløden
de, inden det skulle under hammerens behandling. 
Det næste, man blev betroet, var at slå med forham
meren. Det var nu ikke så ligetil, man måtte nemlig 
først lære at holde rigtigt på skaftet for at kunne slå på 
den korrekte måde. Men arbejdet gav gode muskler, 
ofte blev de spændt til det yderste for en ung dreng. 
Udtrykket »Kræfter som en smed« er bestemt ingen 
overdrivelse«.

»Løn i den første læretid fik man ikke. Det almin
deligste var, at lærlingen fik kost og logi hos mesteren 
i alle fire læreår, og dertil en lille løn i de to sidste læ
reår. Derfor søgte lærlingen ofte at skaffe sig en lille 
indtægt ...f.eks ved at få tilladelse til at benytte smed
jen efter fyraften for at lave træskobeslag til en eller 
anden købmand. 100 sæt beslag, dvs 400 ringe kunne 
indbringe 10 kr., men så havde man arbejdet hver af
ten igennem flere uger. En smedesvend kunne den
gang tjene 6-8 kr.om ugen, og en ældre og mere erfa
ren svend kunne tjene op til 12 kr om ugen. I begge 
tilfælde med fri kost og logi hos mesteren.« Forfatte
ren kan tilføje- for at sætte lønnen lidt ind i en sam
menhæng- at et indenlands brev i 1910 kostede 10 øre, 
nu koster det 10 kr.

»Foråret var både en travl og en dejlig tid for 
landsbysmeden og hans folk...Smedien var endnu 
ikke for varm og landmændene kom med deres mark-
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52 A. Smedens værktøj. A. Varmmejsel. B. Koldmejsel. C. Lokhammer. D-E. Sænke for rundt materiale. F. Bred sætham
mer.

redskaber, harver, plove, tromler, osv, alt skulle efter
ses og istandsættes. Dagen igennem blæste der en ly
stig ild på essen, og ambolten klang, nye harver og 
nye plovskær med underløb blev lavet, harvetænder, 
såkaldte gåsefødder, blev pålagt (dvs. essesvejst) og 
dannet. Ligesom i vore dage blev tingene ikke leveret 
til reparation, før man stod og skulle bruge dem, selv 
om redskaberne havde stået uvirksomme hele vinte
ren.«

»Og midt i travlheden holdt der så en mand med 
et spand heste, som skulle skoes, og vi måtte i gang 
med at lægge ind til otte nye sko. Det var undertiden 
en slem afbrydelse i arbejdet, men det skulle jo gøres, 

når hestene var der, uanset hvor travlt man havde med 
andre ting. Hesteskoning kom altid i første række. 
Men der var også andet arbejde, der særlig kom om 
foråret og i sommertiden. Blev der bygget nye huse i 
landsbyen så gjaldt det bygningsbeslag, såsom hæng
sler, dørgreb, øskner, kroge, ankere og meget mere, alt 
sammen ting, der i dag købes fabriksfremstillet, men 
som dengang blev lavet i hånden og med essen og am
bolten til hjælp.«

En anden landsbysmed, fra Ribe Amt, fortæller 
(Kragelund 1952): Som attenårig »kom jeg i smede
lære i Jedsted ved Gredstedbro. Min far og bedstefar 
var også smede, så der blev snakket meget om smed-
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52 B. I Gammel Estrups herregårdssmedje, der går tilbage til 1761, demonstrerer Smedelauget deres håndværk for publi
kum. Tv. ses en sænkeambolt. Gl.Estrup Museum, 1960.

ning... selv svang jeg hammeren i over 50 år. Når en 
skæretap var lavet og gevindet filet til som det skulle 
være, blev det sæthærdet, dvs at det yderste af jernet 
blev meget hårdt, og derfor kunne skære i andet jern. 
Smeden lavede til sæthærdningen selv en blanding af 
sod, salt og horn fra hestenes hove. Denne blanding 
blev smurt på det jern, der skulle sæthærdes, hvoref
ter jernet kom i essen for at blive hvidglødende, og 
derefter straks i vand for at blive afkølet. Det yderste 
lag af jernet var derefter så hårdt som glas, men det 

var ikke skørt. - Senere lærte jeg at sæthærde på en 
anden måde. Man købte på apoteket blodludsalt, 
hvoraf lidt blev strøet på det hvidglødende jern lige 
inden det blev afkølet i vandet.« Denne smed vidste 
også at fremstille plovskær, hvori han ved essesvejs
ning indlagde sliddele af stål.

På Ribeegnen, hvor smeden kunne være henvist til 
at bruge tørvekul (klynekul) på essen, kunne det blive 
til et farligt griseri, fordi kulasken fløj over hele sme- 
dien, og smedens klæder, ansigt og hænder var svær-
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53. Snit gennem blødt, kul
stoffattigt jern, hærdet på 
overfleden med blodludsalt. 
De to små Vickers-hårdheds- 
indtryk viser at overfladen er 
meget hård, op til 800 HV. 
Det indre er blød ferrit (100 
HV) med reder af lidt hårdere 
perlit. PÆS. Side 0,2 mm.

tet af sod. Normalt brugte man trækul på essen og 
meget senere, fra omkring 1750, også importerede 
stenkul fra Newcastle og Polen. Smeden søgtes man
ge steder som dyrlæge. Ikke alene skoede han kunder
nes heste, han kurerede også på dem, med åreladning 
og gnidning med tør rughalm. Til nød trak han også 
tænder ud på folk.

Men hans egentlige arbejdsområde kan opsumme
res i følgende elleve smedeprocesser, der alle skete ved 
austenit-temperatur, dvs. 900-1200°C. Ambolten stod 
på en svær blok nær essen og med let adgang til et kar 
med vand. Smeden arbejdede sjældent alene, men 
havde en svend eller lærling overfor sig ved ambol
ten. Smeden anvendte sin 1-2 kg tunge smedeham
mer, mens hjælperen i reglen førte en 4-12 kg tung 
forhammer. Smeden anviste med sit hammerslag, 
hvor hjælperen skulle slå til, og når processen skulle 
afbrydes, slog smeden ikke på emnet, men på ambol
ten ved siden af emnet. Der kunne være så meget støj, 
at egentlig samtale ikke var særlig praktisk.

Såvidt man kan se har smeden siden Oldtiden dis
poneret over det samme værktøj, som vi kender, ham
mer (1-2 kg), forhammer (4-12 kg), tænger, dorne, 
ambolt og blæsebælg. De elleve processer er:

1. Strækning, hvor en svær stang smedes længere, 
samtidig med at tværsnittets forhold bevares.

2. Bredning, hvor materialet smedes tyndt og bredt 
som til et plovskær eller et skovlblad.

3. Stukning, som består i at forkorte materialet sam
tidig med at dets tværsnit forøges. Ved at begræn
se det opvarmede område med vand fra karret, 
kunne emnet stukkes netop der, hvor man havde 
brug for en fortykkelse.

4. Formning af et hovede er en speciel form for stuk
ning, hvor der anvendes et naglejern. Kun den ene 
ende afjernet varmes op. Den støttes mod ambol
ten, mens der bankes på den kolde ende. For at få 
en skarp overgang mellem skaft og hoved må nag
len smedes færdig i et naglejern, der er et stykke 
jern eller stål forsynet med huller i forskellige stør
relser. Det stukkede område varmes endnu en 
gang i essen, nagleskaftet stikkes gennem et pas
sende hul, og naglehovedet smedes færdigt.

5. Vinkelbøjning over amboltens kant. Den kan 
også udføres som en blødere bøjning over ambol
tens horn, eller over en pressepig, som anbringes i 
et hul på amboltens bane.

6. Afsætning (Nedsætning), hvor man frembringer 
en skarp overgang med en sæthammer.
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54. Fire skibsnagler. Naglehovedet øverst, den ombøjede spids nederst. Det meste af nittepladerne er korroderet bort. 
Norske, men fundet på Vestby Mark, nord for Roskilde. 700-900 e. Kr. Målestok 8 cm.

7. Flækning (Spaltning), hvor den ene ende af em
net åbnes ved hjælp af en varmmejsel. Denne er en 
temmelig slank mejsel, der ikke er hærdet særlig 
hårdt. Det kræver omhu, idet mejslen ikke må pas
sere helt igennem emnet, mens det ligger på am
boltens bane. En afsluttende operation kan foregå 
udenfor amboltens kant.

8. Lokning til frembringelse af huller uden for me
get materialespild. Emnet lægges på amboltens 
bane (ikke over hullet i ambolten), og lokhamme
ren slås derefter % ned gennem emnet. Dette ven
des, og fra den modsatte side slås lokhammeren 
igennem, så der fjernes en lille prop. Hullet kan 
efterfølgende glattes med en dorn. Hullet vil være 
mere korrosionsfast end et tilsvarende hul, der er 
blevet boret ud, jf. s. 41.

9. Snoning. Et stykke jern med kvadratisk tværsnit 
fastspændes i den ene ende. Den anden ende dre
jes mange gange rundt med en tang. Den smukt 
snoede stang blev ofte anvendt af Middelalderens 
kunstsmede. Den kunne også være et af trinene i 
smedningen af de mønstersvejste sværd og senere 
af de belgiske jagtgeværer.

10. Essesvejsning til sammenføjning af flere stykker 
jern, eller til indlæg af stål i jern. Den vanskeligste 
af alle smedeprocesser.

11. Afkortning, hvor man ved varmmejsling hugger 
jernet over. Det er som regel det sidste man foreta
ger sig, idet man f.eks. fjerner den del, der under 
smedearbejdet har fungeret som håndtag.
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55. Eksperimentel essesvejsning, DTU 1990. Her esse
svejses tre ferritiske og to perlitiske emner, hvor pakken i 
begyndelsen holdes sammen med ståltråd. 56. Snit gennem en essesvejst pakke. Tv. et ferritisk-perli- 

tisk stål med langstrakte glasslagger (fra produktionen), 
til højre et slaggefrit, martensitisk stål. Selve samlingen, 
det lodrette, lyse bånd, er slaggefrit. PÆS, side 1 mm.

57. Essesvejst samling af to rundjern med forskellig analyse, ca.1800 e.Kr. 200 års korrosion i havvand har fremkaldt 
forskellene i jernenes analytiske sammensætning.
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58. Tre søjler, A, B og C, viser forskellige muligheder for smeden, der skal fremstille en økse. I C-rækken er der i andet 
trin placeret en æg af stål ved essesvejsning. Pleiner 2000.
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59. Tre opstillinger til trådtrækning, hvad enten sølv, mes
sing, jern eller stål. Træsnit af Biringuccio 1540, Kapitel 8.

Ved de fleste smedearbejder skal jernet genopvarmes 
flere gange i essen, før genstanden er helt færdig. Man 
siger, at emnet er smedet i 3, 5 eller 7 varmer. Det var 
ikke alene et økonomisk spørgsmål om brændselsfor
brug om en smed anvendte 5 eller 6 varmer, men det 
var også en æressag.

Alle disse operationer og værktøjer har sikkert væ
ret i anvendelse siden jern og stål først kom i almen 
eje tusinde år før vor tidsregnings begyndelse. Dog 
har ambolten udviklet sig fra blot at være en sej sten 
eller en simpel, nævestor klump jern på en pig i en 
blok træ til den 80- 200 kg massive ambolt, der endnu 
er i brug.

Trådtrækningen foregik koldt. En passende 
mængde blødt jern med lave kulstof- og fosforind
hold smededes til en rund stang med en tykkelse på 
måske 5 mm. Derpå trak man den kolde stang gen
nem et trækjern, et stykke stål med mange svagt koni
ske huller i aftagende størrelse. Der måtte smøres med 
fedt eller talg og anvendes mekanisk kraft til de første 
svære træk. Meget tidligt har man behersket kunsten 
at fremstille en ret tynd tråd, som vi blandt andet ser 
det i ringbrynjerne, som er kendt allerede ved år 100.

For et par år siden vandrede forfatteren rundt i 
Westfalen, landskabet omkring floderne Ruhr og 
Lenne, lidt øst for Dortmund. Her har der været frem
stillet jern og stål i hvert fald i de sidste 2000 år, og i 
Middelalderen var området bekendt for at levere tråd 
af god kvalitet til Nordeuropa. Til min store overra
skelse mødte jeg i den snævre floddal Nette, øst for 
Altena, seks ultramoderne trådværker, der over et par 

kilometer stod på række omtrent hvor Middelalde
rens vandmølledrevne trådværker havde stået. Nu var 
floden ikke at se, dalen var så snæver, at der kun var 
plads til den moderne vej, mens floden var skjult i ka
naler under vejen. Jernet var ikke længere af lokal op
rindelse, men blev importeret fra Sverige og Japan, og 
maskinerne blev ikke drevet af vandkraft, men af elek
tricitet. Men hvilken tradition, der var fastholdt! Da 
jeg kom forbi en søndag kl. 10 gik maskinerne for fuld 
kraft, portene stod åbne, og jeg blev inviteret ind for 
at beundre de moderne anlæg. Udenfor ventede 
hundredvis af tromler med tråd i alle dimensioner på 
at blive sendt til kunderne.

Lad os til sidst undersøge hvilke ovnbygningsma
terialer, der stod til rådighed dengang, Tabel 3.3. I 
Norge og Sverige havde man i Oldtiden en del ned
gravede ovne, hvis vægge var beklædte med fliser el
ler planker af glatte sten. Samlingerne var tætnet med 
ler. I Danmark, Skåne og Halland byggede man næ
sten altid helt af ler, ligesom i mange andre lande. Her 
er der blot medtaget ét fremmed eksempel, fra en me
get tidlig ovn på Elba. Det er karakteristisk, at alle 
ovnbygningsmaterialer var mangan- og fosforfri.

Det ser ud til, at man overalt har været i stand til at 
finde frem til en passende blanding af ler og sand, 
som ved tørring og brænding har kunnet fungere som 
en robust blæsterovn. Farven på den brændte ovn
masse var brun til rød, svarende til tabellens næstsid
ste linie, der er analysen på det ler, der i 1990’erne blev 
brugt på Wevers Teglværker i Nordsjælland til frem
stilling af røde mursten.

Det ligger i sagens natur, at de gamle ovne blev 
nedbrudt ret hurtigt af vind og vejr, hvorfor det er 
sjældent at man finder velbevarede ovne. På museet i 
Harburg ved Hamburg er der dog udstillet en 1 meter 
høj cylindrisk, lerbygget ovn (Scharmbeck-ovnen), 
som vurderes at have været i brug for mere end 1500 
år siden. Herhjemme har man mest fundet fragmenter 
af ovnenes hårdbrændte dele, men nok til at man har 
kunnet restaurere dem og lave eksperimentel jern
fremstilling i dem, som det sker i Lejre, på Moesgård, 
i Thy og i mange lokalsamfund, der har vist interesse 
for det gamle håndværk.



KAPITEL 4

Vikingetid 750-1050

Danevirke
Vi er nu ved at forlade sagnhistorien og komme ind i 
en periode, hvor vi kan opstille »kongerækker« og 
sætte navn og årstal på begivenhederne i det nordiske 
område. Det skyldes i høj grad de krønikeskrivere, der 
sad i England og tålmodigt videreførte The Anglo Sa
xon Chronicle fra generation til generation. Men det 
skyldes også de frankiske historieskrivere ved Karl 
den Stores hof, og især skylder vi en tak til islændin
gen Snorre Sturlason, som på Island nåede at fuldføre 
Norges Historie, Heimskringla, før han på den norske 
konges bud blev snigmyrdet i 1241. Saxo Grammati
cus afsluttede sin Danmarkshistorie omkring 1215, en 
opgave, som ærkebiskop Absalon havde overdraget 
ham, med pålæg om at forherlige Valdemar den Store 
og hans slægt. Medens Saxos første ni bøger især be
handler en fjern fortid, længe før 850, hvor det meste 
drejer sig om guld og eventyr, er de sidste syv bøger, 
der dækker tidsrummet 850-1200, en farverig fremstil

ling, der skulle tjene til på fint latin at sætte det dan
ske kongehus i et flatterende lys i en europæisk sam
menhæng. Adam af Bremen, som omkring 1075 skrev 
De Hamburgske Ærkebiskoppers Historie, bringer 
også mange oplysninger om Danmark, oplysninger, 
som han fik, da han besøgte Sven Estridssøn omkring 
1070.

Det har i generationer været almindeligt at begyn
de Danmarkshistorien med Gorm den Gamle (ca.935 - 
960) og hans slægt og sætte lid til hans søns, Harald 
Blåtands (960-986) runeindskrift på den store Jellin- 
gesten: »Kong Harald lod gøre disse mindesmærker 
over Gorm sin far og Thyre sin mor. Den Harald, der 
vandt Danmark al og Norge og gjorde danerne krist
ne«. Og når talen faldt på Danevirke var det en selv
følge, at forsvarsværket var bygget af Gorms dron
ning Thyre.

Det var derfor lidt af en sensation, da arkæologer
ne i 1990’erne kunne meddele, at man ved udgravnin
ger i Danevirkes såkaldte Palisadevold havde fundet

60. Den lille og den store 
Jellingsten foran kirken. På 
kirkeskibet skimtes afslutnin
gen af et muranker. Postkort 
fra 1950.
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61. 27,5 kg jernanker, fundet nær Ribe og dateret til 750-800. Prøverne (hvide sedler) viste et meget rent, fosforfrit smede
jern. Slaggeanalysen pegede på at ankret var fremstillet i Norge.

tømmer, som ved dendrokronologisk analyse kunne 
vises at være blevet fældet i 737. Under tømmeret var 
der endog dele af volden, som gik tilbage til 700, godt 
200 år før dronning Thyre levede (Andersen 2004).

Danevirkes hovedafsnit, den såkaldte hovedvold, 
er over 6 km lang og må være påbegyndt af en jysk 
fyrste, der i god tid havde imødeset en kommende 
fare sydfra, hvad enten det nu var det ekspanderende 
Frankerrige eller de fra øst kommende slaviske stam
mer, de såkaldte abodriter. Desværre ved vi ikke hvem 
iværksætteren var, men det kan have været en vis On- 
gendus, også kaldet Angantyr. I hvert fald mødte den 
frisiske missionær Willibrord (658-739), da han om
kring 710 missionerede blandt de vilde danere, deres 
konge Ongendus. Kanhave-kanalen, der skærer Sam
sø midt over, fra Stavns Fjord til Kattegat, er tilsyne
ladende af en lignende høj alder (Madsen 1985). En af 
de egetræsplanker, der holdt sandet fra at skride ud i 
kanalen, er ved dendrokronologi blevet dateret til 
726. Stavns Fjord udgjorde en beskyttet havn, både 
mod havets voldsomhed og mod fjender. Kanalen har 
dog næppe haft en lang levetid.

I skrivende stund viser nye udgravninger af Dane- 

virke i 2012-13 (Frauke Witte, Museum Sønderjyl
land, Haderslev, pers.medd.), at man i de dybeste lag 
af volden, af lyngtørv, kommer tilbage før 500 e.Kr. 
Her finder man spor af tidlige plove i den ageijord, 
som volden blev anlagt henover! Det vil blive spæn
dende at følge de kommende udgravningsresultater.

Volden er det største bygningsværk i Norden, og 
den blev vedligeholdt med nye afsnit, med kampe
stensmure (fra 700-årene) af 20 millioner store sten, 
der var blevet transporteret langvejsfra, og senest 
med munkestensmuren, en 4 km lang forstærkning af 
hovedvolden, som Valdemar den Store lod bygge om
kring 1160. Denne mur var den første teglstenskon
struktion i Danmark, og Valdemar er i Ringsted min
det for sit initiativ på den blyplade, der er nedlagt i 
hans grav. Volden tjente sit formål i mange hundrede 
år. Kun én gang blev den indtaget, da kejser Otto II i 
974 erobrede dén, og også Slesvig. At den i 1864 ikke 
levede op til befolkningens naive forventninger om 
dens styrke er ikke mærkeligt. Den var tænkt som et 
middelalderligt forsvar imod rytteri og bueskytter, 
ikke imod en veludstyret preussisk-østrigsk hær, der 
førte krig om vinteren og havde moderne artilleri.
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Hedeby
Kort efter år 800 beretter de frankiske annaler om fle
re skærmydsler med danerne. Her tegnes et billede af 
kong Godfred den Store som en herskerskikkelse, der 
sætter kejser Karl den Store (767-814) stolen for dø
ren ved Ejderen. Han truer endog kejseren med at an
gribe ham i hans elskede residensstad Aachen. Han 
udruster en vikingeflåde og angriber de frisiske ky
ster, til kejserens irritation. Det er måske Godfred, der 
grundlægger Kaupang, Norges første bymæssige be
byggelse. Han forstærker Danevirke og anlægger og 
beskytter markedspladsen Hedeby, der kom til at lig
ge ret udsat i rigets sydlige udkant. Selv fik Godfred 
ikke megen glæde af sine storværk - han blev i 810 
myrdet af en af sine egne hirdmænd - og kejseren 
kunne ånde lettet op.

Hedeby havde sin storhedstid i de næste 200 år. 
Dens beliggenhed i et indre afsnit af den 40 km lange 
og smalle Sli, viser hvor godt man havde forstået at 
forene kravet om en direkte adgang til havet med en 
beskyttet placering inde i landet. Byens 24 hektar var 
i et kvadratnet opdelt i små parceller, der mere syntes 
beregnet til boder end til boliger. Måske der var en 
mindre fast beboelse, men ellers har Hedeby snarere 
været en meget vigtig markedsplads, der fra om for
sommeren husede utallige tilrejsende, som her falbød 
deres varer, mens et stort antal håndværkere og smede 
forsynede de rejsende med »souvenirs« i form af tors
hamre, kristne kors, kamme, knive og mindre fornø
denheder (Thomsen 1971). Mange af købmændene 
må have haft forbindelser østpå, til Gotland, Truso 
(nær Danzig), Novgorod og via væringerne til Mikla- 
gård, Konstantinopel. Herpå tyder de mange arabi
ske sølvmønter, der er fundet i byen. Dens vigtige 
havn havde fire stærkt byggede anløbsbroer, og ind
sejlingen var beskyttet af en palisade af nedrammede 
pæle. I vandet omkring anløbsbroerne har man fun
det vægtlodder og mønter, der tyder på at ivrige kun
der allerede begyndte at købslå, så snart købmænde
ne havde lagt til.

Omkring 850 kom Ansgar (801-65) forbi Hedeby 
på sin rejse fra Uppsala i Sverige hjem til sit bispe
dømme i Bremen. Her fik han af kong Horik denÆl-

62. Angelsaksisk sværd med rige indlæg af sølv i fæstet. 
Fundet nær Gilling West, North Yorkshire. 800-tallet. 
Yorkshire Museum, York. 2008.

dre (827-54), en søn af Godfred, tilladelse til at lade 
bygge en kirke i Hedeby og en anden i Ribe. I Hede
by er der ikke fundet nogen spor af en kirke, men en 
lille kirkeklokke af bronze blev under udgravningerne 
i 1978 fundet i Hedebys havn. Klokken er den ældste, 
fuldstændigt bevarede kirkeklokke fra Nordeuropa. 
Den er nu udstillet i det udmærkede vikingemuseum, 
der i 1985 åbnede lige nord for Hedeby (Elsner 1992).

Ansgars discipel, biskop Rimbert, der skrev Ans
gars levnedshistorie, var en flittig missionær. Under et 
besøg i Hedeby omkring 870 så han en gruppe kristne 
fanger blive ført forbi, alle lænkede. Iblandt dem var 
der en nonne, der påkaldte sig hans opmærksomhed,
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63. En bødker i sin bod i Jorvik Center. Han arbejder tillige med fremstilling af detaljer i ben af hjortetak. Rekonstruk
tion. Yorkshire Museum, York. 2008.

fordi hun sang salmer. Bispen forbarmede sig over 
hende og løskøbte hende. Prisen var hans hest. Denne 
lille historie afslører, at en af markedets vigtigste varer 
var slaver, eller trælle. Det var ikke bare frisiske kan
der, rhinske og norske kværnsten, norske pelsvarer, 
baltisk voks og honning, russiske zobelskind og fran
kiske sværd, som blev handlet.

Der er så mange usikkerheder omkring begivenhe
derne i 800- og 900-tallet, at det er svært at afgøre 
hvornår Hedeby forsvinder og Slesvig bliver af betyd
ning. Det forekommer sandsynligt at der langs den 
indre Siis nordside allerede tidligt har været en tæt 
bebyggelse af fiskere og bønder. Den ældste bebyg
gelse har ligget i øst, Holmen, mens den vestlige be
grænsning meget vel kan have været en befæstet stil
ling der, hvor senere Gottorp Slot blev bygget. Her 

kan også den borg have ligget, som kejser Otto an
lagde i 974, og som Harald Blåtand ødelagde i 983. 
Denne historisk belagte fæstning er så vidt det er for
fatteren bekendt aldrig blevet lokaliseret. Når Slesvig 
i 988 nævnes som bispesæde på linie med Ribe, Aar
hus og Odense, er der sikkert ikke tale om Hedeby, 
men om Slesvig på Sliens nordkyst, hvor den senere 
domkirke blev påbegyndt i 1100-tallet. Efter midten 
af 1000-årene hører man ikke noget til Hedeby, for
mentlig fordi kong Harald Hårderåde (1015-1066) 
angreb og afbrændte pladsen omkring 1050, så at de 
overlevende måtte flytte til Slesvig.

Navnet Danmark møder vi første gang i kong Al
fred af Wessex’ bearbejdning af spanieren Orosius’ 
historie (Thorpe 1900). Kong Alfred (871-99) gjorde 
meget for at oplyse sit folk. Han skrev selv en bog om 
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landets historie og brugte et helt kapitel til at beskrive 
det øvrige Europas geografi på hans egen tid. Hans 
hjemmelsmand for Skandinavien var Ottar, en køb
mand fra Nordnorge, der fortæller om sin rejse fra 
Skiringssal (nær det nuværende Larvik) til Hedeby, 
»som ligger mellem venderne, sakserne og anglerne 
og hører til danerne«. Når man sejler sydpå fra Ski
ringssal har man i tre dage Denemearc på sin bag
bords side og det store hav på sin styrbords side. På 
den fjerne kyst ligger Gotland (dvs Jylland, jf. det 
manglende J i det angelsaksiske alfabet). De næste to 
dage har man Gotland (Jylland) og Sillende (dvs. 
Sønderjylland) på sin styrbords side. Her boede ang
lerne før de kom til England. De sidste dage før He
deby har man på bagbords side de øer, som hører til 
Denemearc (Fyn og Ærø). Ifølge denne beretning er 
Ottar sejlet fra Oslo Fjord langs Sveriges kyst til Kul
ien og har derefter lagt kursen nord om Sjælland og 
Fyn, for senere at gå gennem Lillebælt forbi Als, for 
til sidst at dreje ind igennem Sliens smalle munding.

En anden hjemmelsmand, Wulfstan, fortæller Al
fred om sin rejse fra Hedeby østpå mod handelscen
tret Truso, nær Gdansk. Til styrbords side lå vender
nes land og til bagbords side Langeland, Lolland, 
Falster og Skåne, som alle hørte til Denemearc. Så 
fulgte Bornholm, som havde sin egen konge, samt 
Blekinge, Møre, Øland og Gotland (det rigtige!), som 
tilhørte sveerne.

Hvis man læser teksten, som den står, kan man 
godt få det indtryk at Danmark på Alfreds tid omfat
tede Bohuslen, Halland, Skåne, Sjælland, Fyn og de 
øvrige øer, mens Jylland og »Sillende«, Søndeijyl- 
land, havde en mere selvstændig stilling, og endnu 
ikke blev opfattet som en del af Denemearc. Måske 
Harald Blåtand alligevel havde ret, da han henved 
hundrede år senere på den store Jellingesten pralede 
med »DEN Harald, der vandt sig AL Danmark.....«

Limfjorden og Lindholm Høje

»Limfjorden er så rig på fisk, at den sikkert yder ind
byggerne lige så megen føde som hele agerlandet til
sammen«, skrev Saxo i 1210. Men derudover har Lim
fjorden været ideel som forbindelsesleddet mellem 

Vesterhav og Østersø. I vikingetiden var der to udsej
linger fra den vestlige Limfjord. Der var den, som vi 
alle kender ved Thyborøn, men så var der også en, 
som gik fra Løgstør Bredning nordpå til Jammerbug
ten. Adam af Bremen omtaler da også omkring år 
1070 Thy og Vendsyssel som øer i lighed med Mors.

Forbindelserne til Norge og England har ofte væ
ret gennem Thyborøn. Knud den Store vendte i 1027 
hjem fra England gennem Limfjorden. Og i 1085 sam
lede Knud den Hellige ledingsflåden i fjordens vest
lige del før sit planlagte angreb på England. Da Thy
borøn i 1100-tallet sandede til, ændrede fjorden 
karakter - og fra den tid må endelsen -fjord stamme. 
Lim betyder kalk eller kridt efter de store forekomster 
omkring Aalborg og Mariager. Med tilsandingen 
måtte skibsfarten i stedet benytte den farligere rute 
rundt om Skagen.

Lige nord for Nørre Sundby (NB: Sund-) findes 
nogle store flyvesandbakker, Voerbjerg eller Lind
holm Høje (Trolle 1994). I 1880’erne blev National
museet gjort opmærksom på noget, der lignede sten
satte grave og skibssætninger, men ejeren af området 
fortsatte uanfægtet med at fjerne sten og grave sand 
til sine forskellige entreprenørarbejder. Endelig i 1898 
blev det muligt for den dansk-argentinske plantage
ejer A.F. Lassen at erhverve arealet og overdrage det 
til Nørre Sundby Kommune med den klausul, at Na
tionalmuseet skulle have tilladelse til at foretage de 
nødvendige arkæologiske undersøgelser.

Det skulle dog vare til 1952 før den systematiske 
fjernelse af de stedvis metertykke sandlag kunne 
iværksættes. I løbet af seks år frilagdes et af Danmarks 
smukkeste fortidsminder, en gravplads fra Jernalder 
og Vikingetid, med tidlige, ejendommelige stensæt
ninger og sene, markante skibssætninger. Man fandt 
også spor af den landsby, der fra år 400 til 1050 sejt 
havde kæmpet for sin eksistens mod det evindelige 
flyvesand. En oplevelse, som udgraverne aldrig kunne 
glemme, var da de fjernede sandet fra et større områ
de og pludselig stod over for nogle nypløjede, højryg
gede agre. Sandstormen må have været så kraftig, at 
den jog bonden væk, før han havde nået at så. Man 
kunne endnu se hjulsporene efter hans vogn, der var 
kørt forbi tusinde år tidligere (Riismøller 1972).
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64. Lindholm Høje. Gravplads fra sen jernalder og vikingetid, 500-1000 e.Kr. Lindholm Høje Museum. 1980.

Af de 589 grave, som blev identificeret, var 90% 
brandgrave fra 700-800-årene. De gravlagte havde næ
sten alle fået knive, hvæssesten og glasperler med sig, 
men meget var blevet ødelagt på ligbålene. I husene 
fra 800- og 900-tallet blev der heldigvis fundet nogle 
velbevarede knive, som forfatteren fik lejlighed til at 
undersøge. I tabel 4.1 er anført nogle resultater. Man 
ser for det første, at F-værdierne er lave, under 5, og at 
magnesium- og titan-værdierne er højere end i dansk 
materiale. Hertil kommer at en af knivene udviser et 
betydeligt nikkelindhold, som man undertiden mø
der det i norsk jern. Der kan næppe være andre mu
ligheder end at knivene er importeret fra Norge, sik
kert samtidig med at man fik en norsk hvæssesten 
med i handelen. Der er ikke fundet rensningsslagger i 
Lindholm Høje-området, så knivene må være gjort 
færdige i Norge.

Knivene har et - for knive - meget lavt kulstofind
hold, og derfor en utilfredsstillende hårdhed. Man 
kan dog se af strukturen at smeden har forsøgt at hær
de dem, men at det er lykkedes meget dårligt. Kun én 
af de otte knive, tabellens nederste, har været i top. 
Den er nu korroderet, men synes at have haft en cen
tral del af 0,6% kulstofstål, omgivet af ferritisk mate
riale. Den kan f.eks.være essesvejst af et midterstykke 
af stål, om hvilket der er bøjet en lavkullet, ferritisk 
jernplade. Fordelen ved denne opbygning er at den 
hårde æg ved gentagne slibninger bliver ved med at 
ligge centralt. Samt at smeden har kunnet spare på 
det dyrere stål.

Fem af knivene har ikke bedre sammensætning og 
hårdhed end almindelige søm eller klinknagler.
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Vikingetogene
I den Angelsaksiske Krønike for året 787 kan man 
læse, at tre skibe fra Hæretha-land i det år angreb den 
engelske provins Mercia mellem Wash og Humber. 
»Dette var første gang at danske skibe opsøgte den 
engelske nation«. For året 793 noterer Krøniken, at 
Guds egen kirke på øen Lindisfarne i Northumber
land blev udsat for et frygteligt overfald, med røveri, 
mord og voldtægt til følge. Og i 794 fortsatte plynd
ringerne i Northumberland, hvor Egferts kloster ved 
mundingen af Wear blev ødelagt. Her mistede angri
berne en af deres høvdinge, og flere af deres skibe 
blev slået til vrag af stormen. Der er næppe nogen, 
der ved om alle angriberne kom fra Danmark.

Hvorfor nu? Hvorfor så pludseligt? Hvad var det, 
som satte gang i vikingetogene? Man må forestille sig 
at nordboerne, og især nordmændene, nu i et par ge
nerationer havde øvet sig med de nye typer af sejlfø
rende krigsskibe. Mens man tidligere havde sejlet 
langs kysten, og på langfart havde trukket skibene på 
land over natten, havde man i anden halvdel af 
700-tallet vovet sig stadig længere ud fra kysten og 
havde lært at navigere over et stort, åbent hav. Og så 
havde man opdaget - og var blevet fristet af - de rig
domme, der stort set lå ubeskyttet hen langs de engel
ske og franske kyster.

Det var angreb fra en helt uventet kant, der plud
selig brød ind over de kristne riger, der blev styret af 
stærke regenter som Karl den Store og kong Offa af 
Mercia. Her havde man i generationer haft nogenlun
de fredelige forhold, så klostre, kirker og byer lå ube
skyttet hen og var et let bytte for de vilde horder nord
fra. Naturligvis traf man sine forholdsregler. Der blev 
etableret kystvagter og på Irland bygget høje, slanke 
udsigts- og forsvarstårne, og der kan fortælles om lige 
så mange mislykkede som udbytterige angreb på de 
engelske, irske og vesteuropæiske kyster. I 799 blev 
f.eks.109 vikinger dræbt på kysten ved Nantes i Vest- 
frankrig, mens et i begyndelsen vellykket angreb på 
Sevilla i 844 endte med vikingernes totale fordrivelse 
af muslimerne.

Fra dansk side angreb kong Godfred i 808 mar
kedspladsen Reric i abodritternes land. Han ødelag-

65. »Ales Stenar« ved Kåseberga øst for Ystad, Skåne, er 
Nordens prægtigste skibssætning. 67 m lang og sandsyn
ligvis en gravplads fra vikingetiden. Postkort 1985.

de den og flyttede indbyggerne til Hedeby. Et par år 
senere sendte han en flåde til de Frisiske Øer, men el
lers rettede danskerne især opmærksomheden imod 
England. Saxo bruger ikke ordet vikinger, men de be
retninger han bringer i sin Niende Bog om Regnar 
Lodbrog og hans sønner Bjørn Jernside og Sivard 
Snogøje foregik i 800-tallet og især i England. Fortæl
lingerne har sagnenes karakter, men det er klart at der 
bag ved ligger en virkelighed om danernes hærgnin
ger, som til sidst under Svend Tveskæg og Knud den 
Store, førte til erobringen af England.

Det gik hårdt til under disse kampe. Hvem husker 
ikke det vers, som Regnar Lodbrog digtede, da hans 
sejrrige, engelske modstander Ella havde kastet ham i 
ormegården, hvor øglerne frådsede i hans indvolde, 
mens en slange gnavede i hans hjerte:

Om grisene vidste, hvad galten må lide, 
til strid de stævned’ og stormed’ stien.

Men sønnerne nåede ikke frem og kunne ikke redde 
Regnar, hvad der egentlig passede Saxo meget godt, 
for Regnar havde været en ugudelig krop, der nu pas
sende blev straffet af Gud den Almægtige.

Da skibene spillede en så central rolle i denne pe
riode, kan vi passende undersøge et par ankre og nog
le klinknagler. Ladbyskibet vest for Kerteminde er 
den eneste bådgrav fra Vikingetiden herhjemme, for-
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66. Ladbyskibet. Postkort fra udgravningen i 1935. Højen er for nylig blevet omhyggeligt restaureret. Skibet, som var fra 
omkring 950, har været 21-22 m langt.

mentlig fra omkring 950. Højen blev udgravet i 1935 
og på ny undersøgt i 1985. En omfattende beskrivelse 
med computer-visualisering er udgivet af A.C. Søren
sen (2001, og Sørensen m.fl. 2001). Skibet, som kun 
kendes fra aftrykkene af skibets planker og nagler, har 
været 21-22 m langt, har været sejlførende og haft 
plads til 16 eller 18 roere. Høvdingens grav havde lig
get bag masten, men den var blevet plyndret allerede 
i Middelalderen. Skibets forreste del var fyldt med 
knogler fra slagtede heste, men helt forude lå et ret 
velbevaret anker med ikke mindre end 10 m jernkæde. 
En håndfuld ejendommelige jernbøjler kan have sid
det som en manke på skibets truende dragestævn.

Under ledelse af lærer T. Hartvig Nielsen byggede 
Det Danske Spejderkorps’ Gram trop i Sønderjylland 
en kopi af Ladby skibet. Prøvesejladser i 1960’erne vi
ste at det havde gode sejlegenskaber, der passede til 
de danske farvande, og man lærte hvordan man kun
ne have fire heste ombord og få dem problemfrit fra 

borde igen. Imme Gram, som kopien af Ladbyskibet 
kom til at hedde, har siden sejlet i mange sæsoner, 
haft flere forlis, og flere nødvendige reparationer og 
ombygninger, sikkert akkurat som det fortidens vikin
geskibe var ude for.

Ankeret var 136 cm højt og vejede ca.37 kg, mål 
som er baseret på en kopi, der i 1990 blev smedet til 
brug for det noget lignende Skuldelev-5 skib. Tabel 
4.2 viser analyser af slaggeinklusioner i Ladby-ankrets 
arm og i dets læg (skaft). Analyserne ser umiddelbart 
meget forskellige ud, men de er- som vi har set flere 
gange før- blot et udtryk for at man fra samme blæ- 
sterovn får lupper, der er sammensat af dele med for
skellig reduktionsgrad. Hvor slaggen er FeO-rig, men 
SiO2-fattig, kan det omgivende jern være fosfor-hol- 
digt, men hvor slaggen er FeO-fattig og SiO2-rig er 
det omgivende jern stærkt reduceret, fosforfrit og 
perlit-holdigt. Slaggens stigende SiO2- indhold følges 
af stigninger i Al, K, Mg og Ti, mens P og S samtidig

78



SCI.DAN.H. 4- 5 VIKINGETOGENE

67. Den gamle fortælling om Sigurd og Dragen (Vølsungesagaen) således som den er ristet på Ramsundberget, Söder- 
manland. Sigurd dræber dragen med sværdet Gram og rister dens hjerte over ilden. Han slikker blodet af fingrene og for
står fuglens sang. Han hugger hovedet af smeden Regin og rider på sin hest ud for at finde Brynhild. Smedens dobbelte 
blæsebælg med avlsten, hammer, tang og ambolt mangler ikke. Buchwald 2005.

falder. Analyser og F-værdier peger entydigt på, at 
ankret er fremstillet i Norge ud fra norske myremal
me.

Fire klinknagler fra Ladbyskibet, som blev under
søgt af K.L.Rasmussen i 1992, viste sig at have et ikke 
ubetydeligt indhold af kobolt. Søm og nagler fra Nor
ge er kendt for at indeholde lidt kobolt (Rosenqvist 
1979), så man har her endnu et stærkt indicium for at 
der var meget norsk jern i Ladbyskibet. Om skibet så 
også var bygget i Norge, kan forfatteren ikke afgøre.

Ribe-ankeret, som blev fundet i 1974, er 1,5 m højt 
og vejer ca. 27,5 kg. Det er af arkæologerne dateret til 
sidste halvdel af 700-tallet. Også af dette er der blevet 
udtaget prøver til metallografi fra både arm og læg. 
Armen bestod af eet stykke, der i midten var blevet 
åbnet så læggen kunne presses igennem hullet og 
smedes fast. Samlingen har været vanskelig, og den 
har fra starten været svækket af mange utilsigtede for
brændinger og slaggeansamlinger. Men ankeret 
holdt. En analyse af smedejernet, udført af FORCE 
Technology, viste et meget rent jern med 0,03 %Si, 
0,01%Mn, 0,05%P og 0,007%S, typisk for den tids 
blæsterjern af den fosforfattige varietet. Slaggens ana

lytiske sammensætning og dens F-værdi peger enty
digt på at ankeret er fremstillet i Norge af norsk myre
malm (Buchwald 2004 B).

Nr.4-7 i Tabel 4.2 er klinknagler fra en vikingetids
bådgrav i Valler, 5 km sydøst for Porsgrunn i Sydnor- 
ge. Skibet må være bygget omkring 800, og der var 
mange velbevarede store og små nagler. Midtskibs 
benyttede man normalt sværere nagler end i de min
dre belastede stævne. Nr.8 er en firkantet klinkplade 
fra en blæsterovn i Telemarken, hvor man producere
de jern. Det hævdes undertiden, at der ikke var fosfor 
i de norske myremalme, men det er som man ser af 
Tabellen en påstand, der er svær at støtte. Alle fem 
nagler har over 1 % P2O5 i slaggeinklusionerne, og ofte 
op til 0,3% fosfor i opløsning i jernet. Fosfor giver jer
net styrke og en noget forbedret korrosionsbestandig- 
hed.

En omfattende undersøgelse af 44 sværd fra den 
tidlige vikingetids Østersø-område er blevet gennem
ført af Alan Williams (2009). Næsten alle sværdene 
bar den markante inskription VLFBERHT eller varia
tioner deraf, men da sværdene stammer fra en måske 
200-årig periode, kan det næppe være navnet på en
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68. Runesten fra Skårby, 9 km NV for Ystad, Skåne. Fra 
1000-tallet. Udstillet på Kulturen, Lund.

bestemt smed. Williams konkluderer overraskende, at 
de 14 bedste sværd var fremstillet af overeutektoidt 
stål (0,7-1,3% kulstof) og havde den samme inskripti
on +VLFBERH+T. De øvrige syntes at være samtidige 
efterligninger, der dog både manglede det præcise 
navn og var af en væsentlig ringere stålkvalitet. Må
ske det overeutektoide stål stammede fra en import 
fra Persien ad vikingernes rute via de russiske floder 
til Konstantinopel (Miklagård) og videre til karava
nevejene gennem Tyrkiet eller over Middelhavet til 
Damaskus. Det vides at man i Persien på den tid var i 
stand til at fremstille X-l kg store kager af overeutek
toidt stål, så hvis smedene omkring den østlige 

Østersø, hvorfra et flertal af sværdene stammer, havde 
adgang til sådanne stål-hinkesten, ville de efter mange 
fejlslagne forsøg have kunnet fremstille den høje kva
litet, som man finder i +VLFBERH+T sværdene. Man
ge af disse sværd befinder sig i norske museer og var 
allerede blevet undersøgt for snart hundrede år siden 
(Petersen 1919), men med helt andre resultater. Nær
værende forfatter har ikke selv haft lejlighed til at ar
bejde med disse sværd, da der vistnok ikke findes no
gen i de danske samlinger.

Danmarks Dåb

Pludselig dukker der ud af forhistoriens mørke tre 
navne, Gorm, Thyra og Harald. De er hugget i granit. 
En ti ton tung runesten har i over tusinde år stået midt 
imellem Jellinghøjene og forkyndt »Harald konge 
bød gøre dette minde efter Gorm sin far og efter Thy
ra (baurui) sin mor, den Harald som vandt sig al Dan
mark og Norge og gjorde danerne kristne« (store ru
nesten, ca.970). Den store Jellingsten er gennemvævet 
af kristen symbolik og er blevet kaldt Danmarks dåbs
attest. Det er Nordeuropas største og prægtigste rune
sten (Moltke 1976).

Ved siden af står den lille runesten, som er noget 
ældre, måske fra omkring 940:»Gorm konge gjorde 
dette minde over sin kone Thyra (Jiurui), Danmarks 
pryd«.

Det er mærkeligt at Saxo ikke rigtigt har kendt 
dem, eller også har han været bedre til latin end til 
runer, for i sin Niende Bog lader han Gorm dø før 
Thyra, stik imod hvad stenene beretter. Saxos samti
dige, Sven Aggesøn, havde i 1182 ikke meget tilovers 
for Gorm den Gamle, men han lovpriser Thyra i høje 
toner, og det er vel især fra Sven Aggesøns omtale i 
hans kapitel 4-6, at vi har beretningen om Thyra som 
grundlægger af Danevirke.

Gorm kan måske spores tilbage til Danelagen, 
hvor han sammen med andre danske omkring 910 
kæmpede mod angelsakserne. Han giftede sig derov
re med Thyra, der var datter af den engelske fyrste 
Ethelred. De fik to sønner, Knud, der faldt i England, 
og Harald, der blev konge i Danmark, da Gorm døde. 
Deres søster, Gunhild, blev gift med den norske små- 
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konge Erik Blodøkse, der faldt i 954. Gorm havde på 
Thyras opfordring ladet sig døbe, men han tog det 
ikke alvorligt og beskyttede den gamle asatro, da han 
omkring 930 blev konge i Jylland. Han anlagde en 
kongsgård i Jalang (Jelling) et par kilometer øst for 
den nord-sydgående Hærvej, og han opholdt sig me
get her, idet han ligesom Thyra var optaget af at styr
ke sydgrænsen. Omkring 930 genvandt han, med søn
nens hjælp, Hedeby, som i et par generationer havde 
været besat af en svensk vikingeslægt, Olav, Gnupa 
og Sigtryg. Om disse omstridte begivenheder vidner 
blandt andet de to Vedelspang runesten, som i 
1800-tallet blev fundet vest for Hedeby (Wimmer 
1914).

Tyske missionærer besøgte ofte Danmark. Om
kring 933 var Bremerbispen Unni (919-36) i Jylland, 
og mens Gorm var afvisende, tog sønnen Harald godt 
imod ham. Ikke meget senere døde dronning Thyra, 
og Gorm lod hende gravlægge i et tømret gravkam
mer i en af egnens mange gamle bronzealderhøje. 
Omkring højen rejste han en stor skibssætning, og i 
dens nordlige stævn anbragte han den lille runesten 
med indskriften »Gorm Konge gjorde dette Minde 
(nemlig skibssætningen) over sin kone Thyra, Dan
marks pryd«. På dansk grund ser vi her for første 
gang landets navn.

Det er yderst usikkert hvad der derefter skete, og 
der forskes for tiden meget i disse begivenheder. Men 
det synes som om at Gorm i de følgende år lod opka
ste en stor høj, Nordhøjen, ovenpå bronzealderhøjen. 
Den blev 67 m i diameter og ca.ti meter høj. Så døde 
Gorm i 960, ca.75 år gammel, hvilket var en betydelig 
alder for den tid.

Sønnen, Harald Blåtand, eller Harald den Gode, 
som der står på hans kones gravsten i Sønder Vissing, 
var blevet stærkt påvirket af missionen, og ønskede at 
give forældrene en kristen begravelse. Måske lod han 
Nordhøjen åbne oppefra gennem en lodret skakt for 
at fjerne sin moder Thyras rester. Disse har han måske 
sammen med sin døde far ført til en af landets den
gang meget få kirker, sandsynligvis til Hellig Trefol- 
dighedskirken, en lille smule øst for sin kongsgård i 
Roskilde, som han selv havde grundlagt. Samtidig 
lod han opføre Sydhøjen, som skulle blive en smule

69. Kopi af Jellingstenen, som er bemalet efter et forslag 
af kunsthistorikeren R. Broby-Johansen (1900-87). Natio
nalmuseet. Foto Niels Elswing. 1970.

større end Nordhøjen. Den skulle være Gorms minde
høj, ligesom Nordhøjen var Thyras. Ingen indeholdt 
nu nogen grav, de var kenotafer. Harald lod en erfa
ren stenhugger begynde arbejdet med den store Jel- 
lingesten, som blev opstillet midt mellem højene. 
Skibssætningen, et hedensk mindesmærke, blev sløj
fet, og den lille runesten blev stillet hen til den store. 
Arbejdet med den store sten må have strakt sig over 
mange år. Efter de første fire smukke linier på side A, 
huggedes side B med et fabeldyr og oplysningen 
»vandt sig al Norge«, mens endelig side C med 
Kristusbilledet og teksten »og gjorde danerne krist
ne« kunne afslutte værket.

Få år efter at Harald Blåtand omkring 960 var ble
vet konge blev han døbt. Ifølge munken Widukind, 
der nedskrev beretningen i et kloster i Westfalen 967,
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70. Luftfotografi af Trelleborg, nær Slagelse. Formentlig 
anlagt af Harald Blåtand omkring 980 e.Kr. Nationalmu
seet 1958.

havde præsten Poppo overbevist kongen om Kristi 
styrke ved sin jernbyrd, nemlig ved at bære en glø
dende jernhandske uden at få men. Dåben blev efter 
traditionen forrettet ved at kongen blev helt neddyk
ket i en tønde med vand, sådan som det er fremstillet 
på det gyldne alter i Tamdrup Kirke, 25 km NØ for 
Jelling. Alteret stammer dog fra 1200-tallet og bygger 
vistnok på den tids tyske traditioner. Poppo blev se
nere, ifølge Adam af Bremen, udnævnt til biskop i 
Slesvig, idet han efterfulgte Hored, den første biskop 
der. Harald var venligt stemt over for den betydelige 
ærkebiskop Adaldag af Bremen (død 988), og han 
støttede opdelingen af Danmark i tre bispedømmer, 
Slesvig, Ribe og Aarhus, der blev henlagt under Ham
burg. En snes år senere fik Odense sin egen bispestol.

Den første stavkirke i Jelling er sikkert opført af 

Harald. Den var lille og kom til at ligge indeklemt 
mellem den store runesten og Nordhøjen. Tre trækir
ker på stedet nåede at brænde, før den nuværende 
frådstenskirke blev påbegyndt omkring 1100.

Harald synes tidligt, allerede som »kronprins«, at 
have fuldendt kampen mod den svenske slægt, men 
han havde svært ved at holde de ottonske kejsere stan
gen. Kejser Otto 2. (973-83) ødelagde en grænsefæst
ning nær Slesvig i 974, dog uden større konsekvenser, 
da kejseren fik travlt i rigets sydlige ende. Det lykke
des Harald som en god organisator at inddrage øerne 
og Skåne i Danmark. Ligeledes lykkedes det ham i et 
kompliceret spil af kampe og intriger mod norske 
stormandsslægter at vinde Norge og få den mægtige 
Hakon Jarl på sin side. Som Haralds lensmand var 
Hakon med til at værge Danevirke mod Kejser Otto 
2.

Harald sørgede for at en vigtig vej blev ført over 
Ravning Enge på en efter datidens forhold betydelig 
bro. Han anlagde i sine sidste år fire ringborge, Ag
gersborg i Vendsyssel, Fyrkat i Himmerland ved Ho
bro, Nonnebakken i Odense og Trelleborg ved Tude 
Å vest for Slagelse. Trelleborg på Skånes sydkyst er 
lidt usikker, da den ikke følger de danske borges byg
ningsstruktur (Lars Jørgensen, pers.komm.) I skri
vende stund melder arkæologerne, at de måske er 
stødt på sporene af endnu en Trelleborg, nær ved 
Vallø. Man må ønske dem alt muligt held med det 
fortsatte arbejde. Måske trelleborgene har huset Ha
rald Blåtands kernetropper, der har skullet hindre 
borgerkrig under den samling af Danmarks rige, som 
han stræbte efter.

Under Harald sløjfedes mange gudehov, og de 
første tømrede kirker dukkede op. De kan have set ud 
som den rekonstruktion, der er bygget ved Moesgård 
Museum syd for Aarhus. Selv blev Harald hårdt såret 
af en snigmorders pil under kampe mod sønnen 
Svend Tveskæg på Helgenæs. Harald blev bragt i sik
kerhed i Jomsborg, men døde kort efter, 986. Han må 
være blevet lige så gammel som sin far, og far og søn 
har haft et godt forhold til hinanden. Han har uden 
tvivl været en af vore betydeligste konger med et stort 
talent for organisation og landsplanlægning. Hans lig 
blev ført til Roskilde, hvor han blev gravlagt i Hellig
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71. Sølvindlagt økse fra omkring 975 e.Kr. Mammen, 5 km NV for Bjerringbro. Nationalmuseet.

Trefoldighedskirken. Danmarks tyngdepunkt var ved 
år 1000 langsomt ved at forskyde sig østpå mod Sjæl- 
land-Skåne. Øresundssilden var på vej!

Under denne stærke udvikling med bro-, skibs- og 
kirkebygning var der brug for tømmer og jern. De 
jerngenstande, som jeg har haft mulighed for at un
dersøge, peger med få undtagelser på at jernet - klink- 
nagler, landbrugsredskaber, værktøj, våben og ufor
arbejdede barrer - især kom fra Norge. Også 
slibestenene kom derfra. I Tabel 4.3 og 4.4 er samlet 
data for tolv jerngenstande fra tiden. Kun to, en he
stesko fra Ravning Enge vest for Vejle og et kistesøm 
fra Sebbersund, peger med deres høje F-værdier på en 
meget beskeden dansk produktion af simple genstan
de (Buchwald & Olfert Voss 1992). Klinknaglerne til 
skibene - 1000-3000 pr.skib - segl, plovjern og andre 
landbrugsredskaber, knive, tømmerkiler, ringbrynjer 
og økser var af norsk jern.

En del af genstandene kan være fremstillet af dan
ske smede ud fra importerede norske jernbarrer, men 
økserne ser ud til at være smedet færdig i Norge. Såle
des fandt man i 1949 i et norsk skibsvrag på Nord- 

djursland en tylvt færdige økser, Fig. 93. En grangren 
stukket gennem øksernes skafthuller holdt sammen 
på dem. Snorre skriver i Heimskringla (Olav den Hel
liges Saga § 250), at kong Knud den Store omkring 
1030 sendte bud til Kaupang og bestilte tre tylvter 
(36) økser. De norske økser var efterspurgte.

Fremstillingen af en førsteklasses økse krævede 
mindst et kilo godt jern samt 50-100 gram stål. Stålet 
blev kilet ind som en æg og derefter fæstnet ved esse
svejsning. At dette ikke altid lykkedes fremgår af 
Snorres beretning om kong Magnus den Gode (1042- 
47), der havde foræret Åsmund en svær økse. Da 
Åsmund huggede sin modstander i hovedet, stod øk
sen ned i hjernen, men øksens æg sprang af. Kongen 
måtte tilstå at gaven kunne have været bedre (Mag
nus den Godes Saga §12).

Island
Ligesom i 800-900-årenes Danmark foregik der også i 
Norge mange forsøg på en rigssamling. Mest succes
rig var Harald Haarfagre (850-930), der i 872 i et sø-
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72. Hængelås afjern fra vikingetiden. Hungate. Yorkshire 
Museum. York.

slag i Hafsrfjorden slog de mange småkonger i det 
sydvestlige Norge. Det nye faste styre og udsigten til 
økonomiske muligheder i det fremmede, fik mange 
familier til at udvandre og slå sig ned på Shetlands
øerne (Hjaltland), Orkneyøerne, Irland, Færøerne og 
Island. Nogen drog helt til Normandiet.

Ifølge Islendingabok, der er skrevet omkring 1130, 
skete den første bosættelse omkring 870, og traditio
nelt regnes 874 for det år, da de første permanente bo
sættelser blev etableret. I 930 oprettedes Altinget, 
hvor man mødtes to uger hver sommer på jungvcllir, 
Tingsletten, 50 km øst for Reykjavik. Omkring årtu
sindskiftet indførtes kristendommen ved afstemning 
på Altinget.

Jernfremstilling var velkendt for de norske indvan
drere, og de var ikke sene til at forsøge sig i Island, 
hvor der var gode myremalme. Trækul blev fremstillet 

af birk, som dækkede meget af øen, da man ankom. 
Men den langsomme tilvækst og de nye indbyggeres 
almindelige brændselsbehov begrænsede allerede 
omkring år 1100 jernudsmeltningen.

Man har fundet rester af blæsterovne tre steder, i 
Thjorsåldalur, Flotsdalhérad og Fnjoskadalur. Den 
dygtige jernsmed nævnes undertiden i de islandske 
sagaer: »Bjørn boede ved Dalsmynni. Han var den 
første, der blæste jern (rauöi) i Island, så man kaldte 
ham RauSa-Bjørn«. Bemærkningen er interessant, 
fordi den viser at ovnen var uafhængig af vinden, idet 
Bjørn brugte håndbetjente blæsebælge. På gården 
Borg, 50 km nord for Reykjavik, havde faderen til den 
berømte skjald, Egil Skallagrimson, sin smedje: 
»Skallagrim var en dygtig smed og lavede meget jern 
om vinteren. Han byggede sin blæsterovn på stran
den nær ved sin gård på et sted, der hedder Rauf anes. 
Han skaffede sig en ambolt ved at ro ud på vandet og 
dykke efter en passende stor sten - og denne ambolt 
er så stor, at fire mænd ikke er i stand til at løfte den« 
(Egils Saga).

Et par eksempler fra Island er anført i Tabel 4.5. 
Nær gården Belgså fandt Nielsen (1926) en sten-foret 
grubeovn. En af produktionsslaggerne herfra, en 
tapslagge, som fra ovnen løb ud i fri luft, er anført 
som nr.l. På slaggens underside sidder der endnu 
mange mineralkorn, der stammer fra den kanal, hvori 
slaggen løb ud. Slaggen indeholder lokalt mange små 
hercynitkrystaller (FeO, A12O3), hvori der er opløst 
3% TiO2 og 0,8% V2O5. En sammensætning, der rø
ber, at myremalmen er dannet af forvitret basaltlava.

Den anden slagge stammer fra en 2 m stor slagge
bunke ved gården Lundur i Fnjoskadalur nær Aku- 
reyri (Nielsen 1926). Den massive tapslagge er opbyg
get af fire på hinanden følgende slaggestrømme, som 
klart kan adskilles både visuelt og i præparatet for 
mikroskopi. Der er stor strukturel forskel på den først 
størknede slagge og de følgende, der løb ud ovenpå. 
De strukturelle forskelle ligger i temperaturforskelle
ne, adgangen til luften og i de såkaldte kimdannelse- 
muligheder. Fig. 232. Begge slagger har lave F-værdi- 
er ligesom de norske. Vi ved, at de stammer fra Island, 
og i detaljer adskiller de sig noget fra de norske.

Det tredje eksempel er sværere. Det er en klump 
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jern på 18 kg, der i 1990 blev sendt til undersøgelse på 
DTU, København, fordi man troede at det var en 
jernmeteorit fra Skogur på Islands sydkyst. Det var 
desværre ikke en meteorit, for enhver jernmeteorit in
deholder mere end 5% nikkel (Buchwald 1992), og 
denne klump havde mindre end 0,1% nikkel. De mi
kroskopiske præparater viste, at det drejede sig om en 
massiv klump blæsteijern, der formentlig for mange 
hundrede år siden var blevet brugt som en lille am
bolt. Slaggeinklusionerne var meget få, og deres sam
mensætning harmonerede ikke med de to tapslaggers, 
tabellens nr.1-2. Jeg måtte med forsigtighed slutte, at 
det var en klump blæsteijern, der i sin tid var blevet 
sejlet fra Norge til Island.

Efter år 1300 har der kun været sporadisk jern
fremstilling i Island. Man har formentlig været hen
vist til import fra Norge, England og Holland.

Grønland
Grønland blev befolket fra Island, idet Erik den Røde 
i 985 på grund af en strid med slægten måtte forlade 
sin gård. Han gennemførte den risikable sejlads til 
Sydgrønlands vestkyst, hvor han oprettede sin gård 
Brattahlid, nær det nuværende Qaqortoq (Juliane- 
håb). Andre nybyggere kom hurtigt til og udvidede 
området til den såkaldte Østerbygd. Atter andre slog 
sig ned mere end 300 km nordpå, hvor de dannede 
Vesterbygden, nær det nuværende Nuuk (Gothåb).

Man har hævdet, at nordboerne fremstillede jern i 
Grønland, men det er ikke tilfældet. Der er ikke nok 
brændsel til den energisluger, som en blæsterovn er. 
Undersøgelser af de få slagger, der er fundet i Grøn
land, viser entydigt, at de stammer fra rensning af im
porterede lupper eller fra lokale smedeprocesser på 

73. Osebergskibet, Tønsberg, Norge. 21,4 m langt. Udstillet i Vikingskipshuset, Bygdø, Oslo. 1960.
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færdigvarer, der var importeret fra Norge (Buchwald 
2001). I Kongespejlet fra ca. 1250, som blandt andet 
beskriver forholdene i Grønland, kan man da også 
læse: »Alt, hvad man skal have for at ophjælpe landet 
med, må købes fra andre lande, både jern og alt det 
tømmer, hvoraf man skal bygge huse«.

Danske arkæologer har i mere end 100 år under
søgt såvel nordboernes som inuitternes bopladser, 
hvorved der er dukket nogle få jerngenstande op. De 
fleste er af europæisk, især norsk, oprindelse, nogle få 
er fremstillet af meteorjern fra Nordvestgrønland. 
Her landede Cape York meteoritten for flere tusinde 
år siden og strøede hen ved 60,000 kg jern ud over en 
125 km lang strækning fra Thule til Savigsivik. De 
mindre sprængstykker kunne forarbejdes til pilespid
ser og knivsblade, de store blev anvendt som ambolte, 
når inuittterne koldhamrede de små sprængstykker 
(Buchwald 1975; 2012).

De grønlandske jerngenstande, som har været til
gængelige for denne fremstilling, stammer fra 1200- 
og 1300-tallet og vil derfor først blive nærmere omtalt 
i Kapitel 6.

Gokstadskibet og Osebergskibet

Nogle få af vikingetidens skibe kender vi meget godt 
fra de velbevarede norske fund nær Oseberg, Tune og 
Gokstad, alle tre i Oslo Fjord området (Sjøvold 1957; 
Bonde 1994)). Det smukkeste og bedst bevarede er 
Osebergskibet, som i 1904 blev fundet i en mægtig 
gravhøj 5 km nord for Tønsberg. Skibet er 21,4 m 
langt og 5,1 m bredt midtskibs, og dets dybgående er 
0,75 m. En dronning og hendes tjenestepige havde 
fundet hvile i et gravkammer bag masten. Skibet, som 
havde femten par årer, er blevet tolket som et inden
skærs rejseskib for dronning Åse, der var moder til 
Halvdan Svarte. Han er hovedperson i Snorres Halv
dan Svartes Saga, som ender med at han druknede, da 
hans slæde gik igennem isen på Randsfjord, ca.860. 
Osebergskibets spinkle jernanker på 9,8 kg støtter op
fattelsen af at skibet kun tjente til sejlads i nærområ
det. Ved højlæggelsen havde man prydet skibet med 
tæpper, telte, smukt udskårne sengestolper og for
nemt udstyr, og man havde ofret Osebergvognen, den 

prægtigt dekorerede kultusvogn, hvori dronningen 
havde kørt rundt og velsignet markens afgrøder.

Tuneskibet, som er fra samme tid, er et fint og so
lidt lille skib med 11 par årer. Det blev fundet i Sarps- 
borg, Østfold, og har formentlig været et indenskærs 
fragtskib. For skibshistorikeren er Gokstadskibet 
imidlertid det mest interessante. Det er smukt, godt 
bygget, delikat ned til den mindste detalje, og egnet 
til langfart. Som de andre skibe er det af eg, med en 
fyrretræsmast, der endnu stod på sin plads, da skibet 
blev udgravet i 1880, 12 km nordøst for Larvik. Den 
gravlagte kan have været Olav Geirstadalv, en betyde
lig Vestfold høvding, som døde omkring 850 og var en 
halvbror til Halvdan Svarte. Skibet var lidt over 23 m 
langt og 5,25 m bredt. Vægten af skrog og fuldt skibs
udstyr er beregnet til 20,2 ton. Skibet førte 16 par 
årer, fremstillet af fyr. De var 5,30-5,85 m lange, afpas
set til deres placering på skibet. % af åren stak ud af 
årehullet, og den havde et smalt blad. Jernankeret var 
helt ødelagt af rust, men synes at have været forholds
vis spinkelt, måske kun på 20 kg. Skibet havde været 
malet. Der var kun brugt gule og sorte farver, anvendt 
skiftevis med stor effekt. Også skjoldene, der blev op
hængt langs skibssiderne, når man var i havn, var skif
tevis gule og sorte.

»Den gennemførte omsorg både i konstruktion og 
udførelse, de udsøgte og til dels meget kraftige mate
rialer, og den elegante form gør Gokstadskibet til et 
mesterværk, som sikkert er blevet til under personlig 
tilsyn af en fornem bygherre. Han har fulgt bygnin
gen af skibet fra dag til dag, sådan som sagaen fortæl
ler om Olav Trygvason, da Ormen Lange blev rejst på 
bakkestokkene under Lade-hammeren. Han har ikke 
ønsket det rigere udstyr af kunstnerisk træskæring, 
som vi ser på Osebergskibet. Her skulle skibet alene 
virke ved enkle klare linier, i sig selv et fuldendt kunst
værk« (Brøgger & Shetelig 1950).

Interessant er det at man allerede i 1893 byggede 
en kopi af Gokstadskibet, som af den erfarne sejl
skibskaptajn Magnus Andersen blev sejlet til flere 
lande på præsentationsbesøg, blandt andet til USA. 
Overalt vakte det stor opmærksomhed. Under sejlad
serne førte skibet det svensk-norske unionsflag, som 
var gængs så længe unionen varede, til 1905. Erfarin-
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74. Osebergvognen, en præg
tigt dekoreret kultusvogn, 
som var begravet sammen 
med Osebergskibet. Bygdø- 
museet, Oslo. 1960.

gerne med Atlanterhavssejladsen var gode. Man kon
staterede bl.a. at det var muligt at sejle bidevind, skråt 
mod vinden, hvilket for de fleste var en overraskelse, 
da man ikke havde forventet at et skib med et stort 
råsejl ville kunne klare det.

Siden 1930’erne har de tre originale skibe sammen 
med Osebergvognen og fund associeret med disse 
været fornemt udstillet i Vikingskipshuset på Bygdø i 
Oslo som en del af Kulturhistorisk Museum ved Uni
versitetet i Oslo.

Skuldelevskibene
I årene 1957-62 hentede Nationalmuseet fem skibs
vrag fra vikingetiden op fra en af Roskilde Fjords sejl
render. I en meget levende og læseværdig beretning 
har Olaf Olsen og Ole Crumlin-Pedersen (1969) for
talt om baggrunden, udgravningen, konserveringen 
og bestræbelserne for at få bygget et vikingeskibsmu
seum i Roskilde. De fem mere eller mindre ødelagte 
vrag fik betegnelsen Skuldelev skibene efter landsby
en Skuldelev i Horns Herred lige vest for Peberren
den, hvor de udtjente skibe havde ligget. De var åben
bart blevet fyldt med sten og boret i sænk, for engang 
omkring år 1000 at forhindre en fjendtlig flåde i at nå 

75. En 6 mm tyk, rund nagle, 9 cm lang, og med et fladt 
rundt hoved, 22 mm i diameter, smedet i Siemens-Martin 
stål, se teksten. Vægt med klinkerplade 33 g. På Institut
tet for Metallære, DTU, smededes den første snes, hvorpå 
smedene i Roskilde smedede resten af de ca.2000 nagler, 
der medgik til kopien af Skuldelev 3, »Roar Ege«, søsat 
august 1984. Foto Erik C. Buchwald.
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frem til den unge Roskilde by. Af fem af de oprinde
lige seks vrag kunne man redde tilstrækkeligt med 
tømmer til at karakterisere dem som en havknarre 
(16,5 m lang, Skuldelev 1), et langskib (29 m, Skulde
lev 2), et handelsskib (13,3 m, Skuldelev 3), et krigs
skib (18 m, Skuldelev 4) og en »færge« (12 m, Skulde
lev 5).

Siden 1962 har mange bådelav bygget sejldygtige 
kopier, især af Skuldelev 1, 3 og 5 (Vadstrup 1993). 
Foreløbig sidste skud på stammen er »Havhingsten fra 
Glendalough«, en kopi af det mægtige langskib, Skul
delev 2, som i sommeren 2007 gennemførte den seks 
uger lange sørejse til Dublin, Irland, det sted hvor man 
antager at det oprindelige langskib var blevet bygget 
(Kastoft 2007). Havhingsten blev sejlet hjem igen og 
har siden 2009 ligget som museumsskib i Roskilde.

76. Olav den Hellige, som blev dræbt i slaget ved Stikle- 
stad den 29. juli 1030. Bemærk øksens stålæg. Det Arna- 
magnæanske Institut, manuskript AM 135 4°, 1300-tallet.

Ved den omhyggelige rekonstruktion af Skuldelev 
3, der fandt sted på bådeværftet ved Vikingeskibsmu
seet 1982-84, blev jeg tidligt involveret, da man øn
skede et nitte- og nagle-materiale, der svarede bedre 
til Vikingetidens materialer end de »skøjtejern«, man 
tidligere havde brugt. Da jeg allerede havde analyse
ret talrige gamle skibsnagler, vidste jeg hvad der be
høvedes, men havde besvær med at finde det på mar
kedet. Gnisten sprang, da jeg kom til at tænke på 
møbelpolstrernes »små, blå søm«. De har netop form 
som en nitte eller en klinknagle, et smalt cylindrisk 
skaft, skarpt afsluttet af et stort, rundt hoved. Ved 
samtaler med Nordiske Kabel- og Trådfabrikker i 
Middelfart lykkedes det at få fremskaffet forskellige 
ruller tråd fra Daval, Frankrig. På Instituttet for Me
tallære, DTU, eksperimenterede vi derefter med at 
finde frem til det rette materiale og en praktisk frem
gangsmåde. Resultatet blev et Siemens-Martin stål 
efter DIN 17140, klasse 3, D8-2. Det er et uberoliget 
stål med følgende analyse: 0,05%C, 0,35%Mn, 0 Si, 
0,02%P og 0,005%N. Det er slaggefrit.

Af stålrullerne blev der klippet ca.10 cm lange 
stykker, der blev smedet ned til 5-7 mm tykkelse, hvor
på hovedet blev tildannet i et specialværktøj. Det fær
dige hoved var fladt og rundt og omkring 25 mm i 
diameter. De tilsvarende modhold blev smedet ud 
som 2 mm tykke kvadratiske brikker, forsynet med et 
centralt hul til nittens skaft. Det færdigsmedede mate
riale blev, mens det endnu var varmt, dyppet i trætjæ
re for at tilføre en midlertidig korrosionsbeskyttelse. 
Efter at vi med godt resultat havde smedet den første 
snes nagler, overlod vi rullerne til smedene på både
værftet, så de kunne smede de ca. 2000, der krævedes 
til »Roar Ege« (Vinner 1986). Skibet kunne søsættes i 
1984. I 1990-91 bistod vi på tilsvarende måde med at 
fremskaffe egnet materiale til naglerne i Skuldelev 5, 
der søsattes som »Helge Ask« i august 1991. Smede
ne, som arbejdede med det nye materiale, var overra
skede over hvor meget bedre det var at arbejde med, 
end de moderne stål, de hidtil havde brugt.

I et sagnomspundet søslag, kendt som slaget ved 
Svold, omkom den norske konge Olav Trygvason 
(995-1000), som var blevet passet op af Svend Tve- 
skæg (986-1014), den norske Erik Jarl og svenskekon
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gen Olaf Skötkonung (995-1022). Olav førte det 
prægtige drageskib »Ormen hin Lange«, men over
magten var for stor. Den sårede Olav sprang i vandet 
og druknede. Slaget stod ifølge Adam af Bremen i 
Øresund og kan meget vel have fundet sted nær det 
sted, hvor København senere voksede op.

Da Svend Tveskæg pludselig døde i England, kom 
sønnen Knud til magten, dog ikke uden årelange 
kampe i både England, Norge og Sverige. Knud den 
Store (1014-35) opholdt sig efter 1017 mest i England, 
hvor han vandt ry som en vis og respekteret kriger, 
der tillige havde et godt samarbejde med kirken. I 
1016 havde han giftet sig anden gang med Emma, en
ken efter den sidste engelske konge, Ethelred. I Rom 
overværede han i 1027 kejser Konrads kroning, og 
han fik sin datter Gunhild gift med kejserens søn, 
Henrik. I Danmark udbyggede han møntvæsenet, 

som faderen havde grundlagt. Knud sendte engelske 
gejstlige til Danmark som en modvægt til Hamburg- 
kirkens store indflydelse. Han udvidede hirden væ
sentligt, idet han oprettede et stående korps på hen 
ved 3000 huskarle, der levede under en streng straffe
lov, Vederloven.

Knud herskede over England i 19 år og føjede 
Danmark, Norge, Skotland og dele af Venden til sit 
Imperium. Det var den fredeligste periode i Englands 
middelalderhistorie, så det er måske derfor at den pe
riode optager den moderne englænder mindre end 
Vilhelm Erobrerens brutale regime.

I 1015 fremstod en stærk norsk småkonge, Olav 
Haraldsson, som gjorde Knud rangen stridig. Han ar
bejdede intensivt på at indføre kristendommen i Nor
ge, men blev fordrevet og måtte med nogle fæller søge 
tilflugt i Gardarike, som var blevet grundlagt af sven-

77. St.Olofs Kirke, Øst-Skåne, Lunds Stift. Postkort 1975.
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78. St.Olofs Kirke. Kirkens ældste del, koret, er fra 1100-tallet. Højaltret med alterskabet er fra 1400-tallet. På korets 
venstre væg skimtes St.Olof med sin sølvøkse. Postkort 1975.

ske vikinger omkring Novgorod. I foråret 1030 gjorde 
han et forsøg på at genvinde Norge. Han sejlede med 
sine styrker op i den Botniske Bugt, gik i land og fulg
te elven Ljungan op mod Storsjøen i Sverige, idet 
man trak eller bar skibene forbi de vanskeligste steder 
(Heimskringla: Olav den Helliges Saga). Olavs hær 
voksede efterhånden fra 400 til 3500 mand, og da han 
nåede frem til Jernberaland, en del af det nuværende 
Jåmtland, mødte han sin 15-årige halvbroder Harald 
med dennes følge. Sammen gik de over de lave pas
højder (550 m) i Kølen, idet de fulgte den gamle han
delsvej ned mod Levanger (Buchwald 2008: 29).

Ved Stiklestad mødte Olav fjenden, en mands
stærk bondehær, forstærket af stormænd sydfra. I det 
afgørende slag 29. juli 1030 faldt Olav, og hans styrker 
blev splittet. En del nåede at flygte, bl.a. den unge 
halvbroder, den senere konge Harald Hårderåde 

(1046-66). Eftertiden, især kirkens mænd, dyrkede 
Olavs eftermæle og fik ham helgenkåret. Hans livs
værk, at kristne Norge, vandt stor fremgang, og han 
blev hurtigt Norges skytshelgen, let genkendelig på 
sin langskaftede stridsøkse. Han blev begravet i Dom
kirken i Nidaros (Trondhjem), hvor hans grav i hele 
Middelalderen blev besøgt af talrige pilgrimme.

Fra et metallurgisk synspunkt er det interessant at 
bemærke at både Snorre og Saxo (5.bog) omtaler 
Jernberaland, som ellers er ukendt. Svenske histori
kere har altid ment at det er Dalarna eller en del deraf, 
men det kan ikke passe, hverken geografisk eller med 
hensyn til navnet, der hentyder til at beboerne bar de
res produkter af smedejern omkring til forbrugerne. 
Det jern, der er tale om, er de såkaldte spadeformede 
jernbarrer, der blev produceret af de righoldige myre
malme omkring Storsjöen i Jåmtland. Jernet var lav-
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79. To såkaldt spadeformede jernbarrer, set fra to sider, 
så man fornemmer kræmmerhusformen. Begge er 25 cm 
høje og af 600 g vægt. Fremstillet i Jernberaland omkring 
Storsjøen i sognene Myssjö, Oviken og Råtan, omkring 
år 1000.

kullet, smidigt og anvendeligt til alt forekommende 
arbejde hos bønderne og de norske fiskere. Det frem
stilledes i 200-600 grams kræmmerhusformede styk
ker, der var lette at transportere til fods eller til hest. 
Jernet blev båret over fjeldet til de norske fiskere, og 
jernbærerne vendte hjem med fisk, salt og andre varer 
fra de handlende i Trondhjem og Levanger. Andet 
jern blev sejlet ned ad elvene til aftagerne i det sydlige 
Sverige. Endog på Bornholm er der fundet importe
rede jernbarrer fra Jernberaland. I Tabel 4.6 findes 
der et par analyser af produktionsslagger fra datidens 
blæsterovne og af færdigjern derfra. Man ser at jernet 
er relativt blødt, fattigt på kulstof og fosfor, og veleg
net til fiskekroge, kedler, plader og søm. En stor del af 
det jern, der blev båret til den norske kyst, er uden 
tvivl blevet anvendt til at smede store, flade pander til 
saltsydningen.

Harald, der som teenager undslap Stiklestad, fik 
en usædvanlig skæbne, idet han besøgte og hjemsøg
te flere lande end nogen anden viking. Han søgte først 
tilflugt hos fyrst Jaroslav i Novgorod, men tjente der
efter (1035-44) i den byzantinske kejsers livgarde. Her 
vandt han megen hæder ved at bekæmpe bulgarer og 
saracener, og ved at eskortere håndværkere til Jerusa
lem, hvor man var i gang med at restaurere kirken

80. Markering af fund af spadeformede jernbarrer. 
Produktionsområdet ligger øverst til venstre ved Storsjön 
i Jernberaland, nu Jåmtland. De største cirkler svarer til 
16-20 barrer, de mindste til en. Se også Fig. 88. Buchwald 
2008.

over den hellige grav. Ved rygtet om at Magnus den 
Gode, en søn af Olav den Hellige, var blevet konge af 
både Danmark og Norge (1035; 1042-47), vendte han 
hjem i 1046. Han hærgede vidt og bredt og ødelagde, 
som tidligere nævnt, Hedeby, og etablerede sig som 
norsk konge (1047-66) med sæde i Trondhjem. Herfra 
førte han en langvarig krig mod den danske kong 
Svend Estridsen (1047-74).

Da den engelske konge, Edward Bekenderen døde
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81. Ringbrynjeklædte normanner anført af hertug Vilhelm i slaget ved Hastings 1066. Da der spredtes et rygte om at han 
var faldet, rejste han sig i stigbøjlerne, slog hjelmen op og råbte »I am very much alive«. Bayeux-tapetets sidste afsnit. 
Hørlærred; uldgarn i otte farver, 70 m langt. Ca.1070. Postkort.

i 1066, planlagde Harald det vikingeangreb, der 
skulle blive hans sidste. Der var tre konkurrenter til 
den engelske trone, Harald selv, hertug Vilhelm af 
Normandiet og Harald Godwinson, Jarl af Wessex. 
Englænderne foretrak Harald Godwinson, men det 
passede ikke de to andre. Harald Hårdråde slog først 
til. Han landede med en flåde på 300 skibe ved Hum
ber og knuste englænderne ved Fulford Gate og 
erobrede York den 20. september. Fem dage senere 
blev han selv dræbt og med ham størstedelen af hans 
hær under slaget ved Stamford Bridge. Man sagde at 
højst 24 af angribernes skibe var sluppet fra blodba
det. Sejrherren Harald Godwinsson førte sine ud
mattede mænd de 350 km sydpå, hvor hertug Wil
helm i slaget ved Hastings blev den endelige erobrer, 

og Harald Godwinson faldt, bare 19 dage efter 
Stamford Bridge.

Lige så pludseligt som vikingetogene omkring 790 
begyndte med plyndringerne af England og Irland, 
lige så pludseligt endte de tre hundrede år senere, da 
kong Knud den Hellige (1080-86) opgav den plan
lagte invasion af England i 1085. Ledingsflåden var 
blevet sammenkaldt til at møde i Vestervig i Limfjor
den, og den lå klar til udsejling, da kongen skiftede 
mening og rejste til Slesvig for at imødegå et forventet 
angreb af den tyske kejser Henrik 4. Den mildest talt 
uklare situation, ubetalte lønninger og sene komman
doveje førte til borgerkrig, som endte med at kongen 
og hans to brødre, Benedikt og Erik, blev indespærret 
i St.Albani Kirke i Odense. Knud og Benedikt blev
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82. Snit gennem to knive, 
udgravet på Aggersborg, sent 
900-tal. En serie mikrohård- 
heds-målinger anes som en 
linie af prikker. Den tykke 
kniv har en kerne af hårdt stål 
(HV 391-509), den nederste 
har skiftende lag af ferrit og 
ferrit-perlit (HV 139-201). 
PÆS. Målestok 2 mm.

dræbt, men Erik (Ejegod) overlevede. Stenkirken, 
som Knud netop var begyndt at bygge, blev omdøbt 
til St. Knuds Kirke, og det smukt dekorerede helgen

skrin med Knud den Helliges rester blev anbragt på 
højaltret. Senere er det blevet overført til krypten, 
hvor det stadig findes.



KAPITEL 5

Tidlig Middelalder 1050-1241

Svend Estridsen (1047-74) var søn af Knud den Stores 
søster, Estrid, og den engelske hertug Ulf Jarl. Svend, 
som må være født omkring 1020, var et kongsemne un
der den urolige tid efter Knuds død i 1035, men der 
var flere andre om buddet. I nogle år sad Magnus den 
Gode (1042-47), en søn af Olav den Hellige, som kon
ge af både Norge og Danmark, og det faldt i hans lod 
at imødegå vendernes hærgen på øerne og i Sønderjyl
land. Allerede i foråret 1043 angreb han med sin norsk
danske flåde den vendiske kyst, og i september sejlede 
han op ad Slien og afskar en stor vendisk styrke, der 
havde hærget landet helt op til Ribe. Det kom til et 
vældigt slag den 28. september 1043 på Lyrskov Hede, 
nær Isted, hvor venderne blev eftertrykkeligt slået. 
Det synes at have været et af de største slag i dansk 
middelalder. Svend Estridsen deltog med sit følge.

Da venderfaren - midlertidigt - var drevet over, 
rejste Magnus hjem til Norge. Svend mente, at han nu

83. Avlsten fra Snaptun, 12 km øst for Horsens, a. For
side. b. Tværsnit, c. Underside. Stenen, som er ca. 15 cm 
høj, beskyttede blæsebælgens læder og træ mod essens 
hede. Blæsebælgens slanke rør passerede stenen som vist 
på b. Tegning af C.G.Schultz 1960.

var moden til at overtage styret i Danmark, men han 
måtte vente endnu fire år, undertiden som landflygtig 
i Sverige, indtil Magnus ved et besøg på Sjælland 
døde ved et fald med sin hest. Der var landesorg, da 
hans lig blev ført til Trondhjem for at blive bisat ved 
siden af faderen. Svend var nu 27 år, og han fik en re
lativ rolig regeringstid i andre 27 år. Han var meget 
optaget af kirkens anliggender. Han reorganiserede 
stifterne, således at Jylland blev delt i fem stifter, Sles
vig, Ribe, Viborg, Aarhus og Vestervig (senere Børg
lum). Odense, omfattende Fyn, Langeland, Lolland, 
Falster og Femern, var blevet bispesæde allerede un
der Knud. Sjælland med Rygen fik en biskop i Ros
kilde, mens Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm 
fik ikke mindre end to bisper, en i Lund og en i Dalby, 
bare 8 km fra hinanden. Svend lod en betydelig kirke 
opføre i Dalby, og her blev senere en af hans sønner, 
Harald Hén, begravet.

Dalbys bisp, Henrik, blev kendt for at føre et ud
svævende liv. Han drak sig ihjel til sidst, hvorpå Lun
debispen overtog hans bispedømme. Saxos lange 
kommentar til Henriks liv (11. Bog) sluttede »han, 
som døde så forsmædelig en død, har ved sin skam
melige adfærd bragt skændsel over hele folket«.

Svend støttede arbejdet med at bygge et par af de 
nye domkirker, i Roskilde af munkesten, datidens 
store mursten, og i Lund af den lokale Höör-sandsten. 
Hans gode relationer til kirken er udødeliggjort i 
Grundtvigs mesterlige digt (1810) om Roskildes bisp 
Villum og kong Svend, baseret på en fortælling i Sa
xos 11.Bog. Det var også Svend, der modtog magister 
Adam af Bremen og fortalte denne om slægtens forhi
storie, en af vore uvurderlige kilder. Svend måtte i 
nogle år tåle den norske Harald Hårderådes hærgnin
ger, bl.a. af Hedeby 1050.

I søslaget mod Harald ved Niså, hvor Svend tabte, 
hører vi første gang om den sjællandske jarl, Skjalm 
Hvide. Trods svære sår undslap Skjalm. Han passede
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84. Gamla Uppsala. Kirken og den nærmeste af de tre storhøje fra 600-tallet. Postkort 1980.

sine store godser omkring Sorø og Fjenneslev og tjen
te også Svends sønner. I Erik Ejegods tid anførte han 
et straffetogt mod den vendiske kyst, hvor han på det 
grusomste mishandlede fangerne. Normalt for den 
tid. Fangen blev bundet til en pæl, maven blev spræt
tet op og tarmene trukket ud og viklet om pælen (Sa
xos 12.Bog). Da Erik havde erobret Rygen satte han 
Skjalm Hvide til jarl, og da Erik og dronning Bodil i 
1102 drog på pilgrimsfærd til det Hellige Land, over
lod de ham deres 6-årige søn Knud til opfostring. 
Skjalm døde 1113 og blev begravet i den nybyggede 
stenkirke i Fjenneslev. Hans sønnesøn Absalon lod se
nere hans lig føre til Sorø.

Under Harald Hårderådes efterfølger, Olav Kyrre 
(1066-93), kom den ro, som befolkningerne i både 
Danmark og Norge havde længtes efter. Jordbrug og 
fiskeri kunne atter dyrkes uden større risiko for at man 
blev kaldt i leding. Tømrede kirker rejstes i hundred
vis og flere af de første tømmerkirker erstattedes nu af 

stenkirker. Svend var flere gange gift, men havde også 
mange friller. Med disse fik han elleve sønner, hvoraf 
de fem blev konger.

Den ældste søn Harald blev kåret af en forsamling 
af stormænd på Isøre ved Isefjordens udløb i Katte
gat. Stedet, lige nord for Rørvig, lå centralt i datidens 
Danmark, hvor man kom fra Slesvig, Femern, Rygen, 
Blekinge, Bornholm, Skåne, Halland, Aarhus og 
Nordjylland. Efterfølgende måtte valget stadfæstes 
på landstingene, fra Urnehoved i Sønderjylland til 
Varberg i Halland.

Harald Héns valg blev godkendt. Hen betyder en 
dårlig hvæssesten, hvilket hentyder til hans svage sty
re (1074-80). Han vandt en vis popularitet ved at til
lade bønderne at udnytte Almindingsskoven, som var 
krongods, og ved at han retsligt afløste jernbyrd og 
tvekamp med renselseseder. Han efterfulgtes af Knud 
den Hellige (1080-86). Medvirkende til oprøret imod 
Knud (s. 92) har sikkert været hans bestræbelser på at

95



TIDLIG MIDDELALDER 1050-1241 SCI.DAN.H. 4- 5

85. Indgangsdøren til Öja Kirke, Gotland, er udsmykket 
med gamle smedejernsbeslag. Foto juni 2005.

sikre den nye kirke faste indtægter i form af tiende. 
Han arbejdede også for at unddrage gejstligheden 
verdslig retsforfølgning. Man har sikkert heller ikke 
været begejstret for hans ideer om at forbedre forhol
dene for de frigivne trælle og for fremmede indvan
drere.

Efter Knud fulgte halvbroderen Oluf (1086-95). I 
Saxos 11. og 12. Bog har han et dårligt ry som en stræ
ber, der ikke havde skyet noget middel for at komme 
Knud til livs. På et tidspunkt måtte Knud lade Oluf 
fængsle og sende i lænker til sin svigerfader i Flan
dern. Det var jyderne, der efter Knuds død ivrede for 
at få Oluf til ny konge og som skaffede de penge, der 
skulle til for at få Oluf frikøbt. Lillebror Niels tilbød 
at rejse til Flandern som sikkerhed for at pengene blev 
betalt. Vejret var helt umuligt. Det regnede så meget 

at høsten i flere år blev ødelagt og såningen om for
året gjort vanskelig. Fast ejendom måtte omsættes i 
penge, så man kunne købe forsyninger udefra, og 
kongen kom til at bære tilnavnet Hunger.

Få begræd Oluf, da han døde og blev afløst af Erik 
Ejegod (1095-1103). Vejret blev føjeligere, ligesom det 
blev i Vesteuropa i øvrigt, og Erik fuldførte hvad fade
ren havde påbegyndt: Han rejste til Rom og fik pave 
Paschalis’ velsignelse til at oprette et ærkebispesæde i 
Lund. Dermed var afhængigheden af Hamburg og 
Bremen endelig brudt. Tillige opnåede han at få bro
deren Knud helgenkåret. Atter hjemme påbegyndte 
han kirken i sin fødeby Slangerup og holdt et freds
møde på trerigesgrænsen ved Götaelven i Kongshelle 
(1101). Her mødte han den norske kong Magnus Bar
fod og den svenske kong Inge. Lund blev bekræftet 
som et fælles ærkebispesæde, og rigernes grænser 
blev fastlagt, således som de bestod lige til 1658.

Betaget af den mægtige korstogsbevægelse, startet 
af pave Urban i 1096, lod han danske deltage i det før
ste korstog, hvori også hans halvbroder Svend Korsfa
rer deltog (Fledelius 1983). Svend faldt i Lilleasien 1097 
i kampen mod seldjukkerne, der spærrede vejen til Je
rusalem. Erik var selv den første konge, der efter Jerusa
lems erobring drog på pilgrimsfærd. Med sin dronning 
Bodil rejste han gennem Gardarike (Rusland) til Kon
stantinopel, hvorfra de sejlede mod Palæstina. Under 
sørejsen blev kongen syg. Han blev bragt i land på Cy
pern, hvor han døde og blev begravet i Paphos. Dron
ningen nåede Jerusalem, hvor hun kort efter døde på 
Oliebjerget og blev begravet i Josafats Dal.

Samtidig var broderen Bjørn virksom som jarl i 
Slesvig. Han forstærkede fæstningen Rendsborg på 
den ø i Ejderen, hvor Uffe i sin tid havde standset sak
serne, og han værgede landet mod angreb udefra, 
indtil han blev dræbt af tyske bønder.

I Norge havde Sigurd Jorsalfar (1103-30) afløst 
Magnus Barfod (1093-1103). Landet kom ind i en fre
delig udvikling, hvor der efterhånden var syv byer: 
Nidaros, Bergen, Kaupang, Oslo, Tønsberg, Borg og 
Kongshelle. Bergen var i hele Middelalderen en af 
Nordens vigtigste Byer. Sigurd fik sit tilnavn af sin 
fantastiske rejse med 60 langskibe gennem den Engel
ske Kanal og Biskayen og forbi Gibraltar helt til Jor- 
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salaland, Jerusalem (Snorre: Magnussønnernes 
Saga). På vejen besøgte han Henry af England (1100- 
35), søn af Vilhelm Bastard, og han nedkæmpede flere 
angreb af fjendtlige flåder. Han opholdt sig længe hos 
kong Balduin, den første konge efter erobringen af 
Jerusalem, og deltog i kampene om kystbyen Sidon. I 
1110 vendte han hjemad via Cypern og Konstantino
pel. Her forærede han sine skibe til kejser Aleksios II 
og fik til gengæld heste, vejvisere og udstyr til rejsen 
nordpå via Donau, Ungarn, Pannonien, Schwaben og 
Bayern. Han besøgte kejser Lothar (i Goslar?) og 
kong Niels i Slesvig, som gav ham skibe så han kunne 
sejle hjem. »Da var han 20 år« skrev Snorre. Efter 
hjemkomsten regerede han i 20 år. Han indførte tien
den i Norge og oprettede bispedømmet Stavanger. 
Endnu i hans tid anvendtes jernbyrd.

Da budskabet om Erik Ejegods død på Cypern nå
ede Danmark, samledes man på ny i Isøre, hvor man 
kårede Eriks broder Niels (1104-34) til konge. Han 
viste sig som en jævn og sparsommelig mand, der ind
skrænkede hirden til seks mand af høj byrd. Når disse 
overtrådte deres beføjelser viste kongen sig for svag 
til at anvende hirdens strenge Vederlov, og hans man
gel på karisma førte til almindelig utilfredshed blandt 
folk. Med sin søstersøn, venderfyrsten Henrik, lå han 
i fejde fordi han vægrede sig ved at lade ham overtage 
sin mødrene arv. Forholdene ved sydgrænsen bedre
des først, da han indsatte Erik Ejegods søn, Knud 
Lavard (1096-1131) som grænsejarl med sæde i Sles
vig, hvor han hurtigt vandt befolkningens tillid. Som 
teenager havde Knud i nogle år opholdt sig ved den 
saksiske hertug Lothars hof, hvor han havde fået smag 
for mellemeuropæisk kultur. Det medførte også at 
han som den første dansker brugte titlen hertug. Ved 
hans møder i Slesvig og Ribe med Niels, kunne man 
ved hans selvstændige optræden overfor den aldren
de Niels komme i tvivl om hvem der egentlig var kon
ge i Danmark.

Niels var gift med Margrete Fredkulla (ca.1075- 
1129), enke efter Kong Magnus Barfod. Med hende 
havde han sønnen Magnus (1106-34). Margrete var 
bekendt med de danske tronstridigheder, og hun 
mæglede hvor hun kunne. Allerede ved sønnens dåb 
bad hun således den 10-årige fætter, Knud Lavard, stå 

fadder, og senere svor Magnus og Knud Lavard hin
anden fostbroderskab. Så længe hun levede gik det 
nogenlunde, men efter hendes død kunne Magnus og 
fætteren Henrik Skadelår ikke længere styre deres 
skinsyge mod Knud. Han ville meget vel ved kong 
Niels’ død kunne komme til at stå som en stærk kon
kurrent til Magnus. Under julegildet i Roskilde 1130 
lokkede Magnus ham til en samtale under fire øjne 
vedrørende en fingeret pilgrimsrejse. Selvom Knuds 
hustru frarådede ham at tage af sted, mødtes de 7. ja
nuar 1131 nær Haraldsted. Magnus brød enhver ed 
og kløvede Knuds hoved, hvorpå hans skjulte følge 
brød frem og gennemborede Knud med deres spyd. 
Magnus måtte flygte til Sverige, men mordet førte til 
en borgerkrig, der i tre år hærgede landet. Knuds bro
der, Erik Emune, og ærkebiskop Asser satte sig fast i 
Skåne, hvorpå Niels og Magnus med en stor flåde 
gjorde landgang ved Fotevik nær Skanør. Helt uven
tet blev invasionen mødt af et velorganiseret, brynje
klædt rytteri. Niels måtte flygte, men Magnus, Henrik 
Skadelår og fem bisper blev dræbt. Tre uger senere 
blev Niels på sin flugt gennem Slesvig også dræbt, af 
Knud Lavards trofaste gildesbrødre.

Den ødelæggende slægtsfejde førtes videre af Erik 
Emune (1134-37) og hans søstersøn Erik Lam (1137- 
46) mod de talrige efterkommere af Svend Estridsens 
mange sønner. I Erik Lams tid indviedes domkirken i 
Lund. Efter nogle fejlslagne togter mod venderne fra
sagde han sig tronen for at blive munk i benediktiner
klostret i Odense, men han døde allerede året efter og 
blev begravet i St. Knuds kirke. Omsider prøvede 
stormændene at få en afslutning ved at dele riget mel
lem Erik Emunes søn Svend, Magnus’ søn Knud, og 
Knud Lavards søn Valdemar, der var blevet født sam
tidig med at mordet på faderen havde fundet sted. 
Efter 25 års opslidende uro kom slutdramaet. Ved et 
forligsmøde på Lolland i august 1157 delte man Dan
mark i tre dele, så Svend fik Skåne, Valdemar Jylland 
og Knud Sjælland og Fyn. Tre dage efter var Svend 
vært ved et gilde i Roskilde, der formentlig fandt sted 
på Kongsgården, der lå lige vest for Domkirken, om
trent svarende til den nuværende Skolegade 3. Det, 
der skulle have været en fest, forvandledes til et blod
gilde, hvor Svend og hans håndlangere overfaldt og
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86. Indholdet af en værktøjs
kiste fra Bygland, Telemarken, 
omkring 1100. Mange hamre 
og tænger. Flere mejsler, 
og forneden til venstre to 
trækjern over kors. Tangen til 
højre hviler på en blok af træ, 
hvori ambolten er kilet fast. 
Buchwald 2005.

myrdede Knud, mens det lykkedes Valdemar, trods 
sine sår, at flygte til Fjenneslev og derfra til sin rigsdel 
Jylland. Samme år vandt han over Svend på Grathe 
Hede, 7 km SV for Kjellerup. Over Svends grav byg
gede man et kapel. I vore dage har Thor Lange sat et 
mindekors på stedet.

Valdemar var nu enekonge (1157-82) ogen af hans 
første handlinger var at udnævne Absalon (1128- 
1201) til biskop over det rige Roskilde Stift. Absalon 
og hans broder Esbern Snare (1127-1204) havde tid
ligt sluttet fostbroderskab med Valdemar. De var af 
den indflydelsesrige Hvide-slægt, hos hvem Valdemar 
var vokset op. Deres farfar var Skjalm Hvide, deres far 
Asser Rig, og en fætter var Sune Ebbesøn. Også Su- 
ne-sønnerne kom til at gøre sig stærkt gældende i Val- 
demarernes tid. Absalon havde som flere af stormæn- 

denes sønner studeret nogle år, for Absalons 
vedkommende ti år, i Paris, så han var vel forberedt til 
sit nye embede.

Jern på Valdemarernes tid
Fra Danmark har vi vist ingen oplysninger om jern fra 
denne tid, men fra Norge foreligger en del oplysnin
ger. Snorre skriver i Magnus den Godes saga, at kon
gen lod »udarbejde den lovbog, som stadig opbeva
res i Trondhjem og kaldes Grågås«. Den version af 
Grågås, der har overlevet til vore dage, vedrører for
holdene i Norge omkring 1150-1200. Der findes en 
lignende lovbog for Island, som vedtoges på Altinget 
i 1282. Den kaldes Jonsbok. Grågåsen indeholder 
bl.a. retningslinier for prisdannelsen på markederne 
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(Grågås, Konungsbok §:246). Man kan kalde det for 
en priskurant, hvoraf jeg har ekstraheret nogle punk
ter for vedstående skema.

1. 6 alen vadmel, gangbart, nyt og ubrugt 1 øre
2. 6 rævebælge 1 øre
3. 2 bælge af gamle hankatte 1 øre
4. 1 ko, som giver mælk 20 øre
5. 6 hunfår, som ikke har tabt deres uld, 

med lam
20 øre

6. 1 hest, 4-10 år gammel og lydeløs 20 øre
7. 1 øre raffineret guld ( 26,8 g) 60 øre
8. 8 øre = 1 mark raffineret sølv (214,8 g) 60 øre
9. 1 vet blastrjarn 5 øre
10. 1 vet fellojarn 6 øre
11. 1 jernkedel på X vet, der rummer 8 

spande
15 øre

12. 1 alen lang kortle, 18 øres vægt (482 g) 2/3 øre

Den grundlæggende enhed var baseret på vævet uld
klæde, vadmel, som kostede 1 øre for et stykke på 6x2 
alen, eller 291 x 97 cm. En hest kostede 20 øre, det 
samme som 6 får osv. 1 øre raffineret guld kostede 60 
øre, 8 øre sølv kostede også 60 øre. Altså var prisfor
holdet guld/sølv præcis 8; i dag er det omkring 80. 
Sølv var relativt dyrt i Middelalderen. Først da der 
med Sydamerikas og Mexicos opdagelse kom vældige 
forsyninger af sølv til Europa ændrede forholdet sig 

dramatisk. Man skal bemærke at »øre« dengang både 
var en værdienhed og en vægtenhed. 1 øre vægt var 
26,8 g, 8 øre vægt var 1 mark, eller 214,3 g. 1 mark 
betød oprindeligt et mærke, et hak på bismerens ind
deling.

Heldigvis var det vigtigt for nordmændene at få 
jernet med i Grågåsen, se skemaets fire sidste linier. 
Disse har været svære at tolke, men efter forfatterens 
mening er blastijarn det samme som blæsteijern, det 
uforarbejdede jern, den luppe, som er det første mas
sive jernprodukt, som kommer fra blæsterovnen. Fel- 
lojarn er den lille del af den glødende luppe, som gni
strer stærkt, og som smeden derfor med det samme 
kunne erkende som stålagtig (kulstofprocent på 0,4- 
0,6) og derfor kunne hugge fra, »fælde med en økse«, 
så han kunne sælge det 20% dyrere som fellojarn, et 
billigt stål.

1 vet er en kendt vægtenhed på dengang 34,2 kg 
(Buchwald 2008: 34). Den mystiske jernkedel på X vet 
eller 17,1 kg, og som rummer ikke mindre end 8 span
de vand, kan tolkes som en cirkulær saltpande, sme
det af en 2-3 mm tyk jernplade, 81 cm i diameter og 
12,5 cm (5 tommer) høj. Den slags saltpander var i 
udstrakt brug langs Norges kyster i hele Middelalde
ren, således som man kan læse hos Månsson (1520): 
»I Norge bygger man en bro et stykke ud i havet, ind
til man når en passende dybde. Man pumper vand op 
fra bunden, fordi havet er mere salt der end ved over
fladen. Så løber vandet ad en åben rende til saltpan
derne. Her koger man vandet bort ved en passende

87. Saltsyderen er i gang 
med at pumpe havvand op. I 
render fordeles vandet til to 
runde, opvarmede saltpander, 
smedet af 2-3 mm tykke jern
plader. Til højre symboliseres 
vandets fordampning. Olaus 
Magnus 1555, Vol.3, Kap.43.
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ild, idet man rører om. Når saltet er udskilt samles det 
op, og nyt havvand fyldes på«.

Skemaets sidste post er en 60 cm lang segl med en 
vægt på 482 g, der er forsynet med en indlagt stålæg, 
måske fremstillet af det ovennævnte fellojarn, eller 
endnu bedre af stål fra Valdres.

9. 1 vet blastrjarn, dvs. 34,2 kg 
blæsteijern

0,146 øre pr.kg

10. 1 vet fellojarn, dvs. 34,2 kg 
stålagtigt jern

0,175 øre pr.kg

11. 1 jernkedel, dvs en saltpande, 
der rummer 8 spande vand (64
1)
1 kortle, 1 alen lang, på 482 g 
med forstålet æg

0,88 øre pr.kg

12. 1,39 øre pr.kg.

I det lille skema er prisen i øre pr.kg for de fire jernob
jekter beregnet ud fra det første skema. Den betyde
lige prisstigning for saltpande og kortle (eller segl) 
skyldes forædlingsgraden og det ikke ubetydelige tab 
af forbrændt jern og kasseret afskær under produktio
nen. Den store saltpande har krævet udsmedning og 
tilpasning i pladeform og sluttelig samling til et kar 
ved essesvejsning. Forbruget af arbejdstid er sikkert 
ikke taget så nøje.

Priskuranten er ganske omfattende, og visse em
ner bliver uddybet, f.eks: »En hingst, der er af større 
værdi, fordi den bruges til hestekampe, og en vallak, 
der er af større værdi, fordi den bruges som ridehest, 
må særlig vurderes«. Det havde været interessant at få 
at vide, hvad prisen var på andre varer, men forfatter
ne til priskuranten har viseligt afstået fra yderligere 
oplysninger og henvist kunderne til selv at søge oplys
ninger på markedspladsen, f.eks. om nyt tøj, om kob
berkedler, nye katteskind og om værktøj.

I Konungsbok omtales også teint jarn, en term, 
som vi dårligt forstår, men som dog er blevet brugt så 

sent som 1348, da Guttorm Eriksen testamenterede 
teint jarn til en værdi af 12 øre til St.Halvards Kirke. 
Teint er det samme ord som ten, så teint jern var sand
synligvis jern, der var smedet ud i korte firkantstæn
ger, f.eks. 8 x X x X tommer med en vægt på 2-3 kg pr. 
stang. Måske vi har sådanne halvfabrikater liggende i 
Museernes magasiner?

Hvis man vender tilbage til det første skema be
mærkes det, at man teoretisk kunne købe en ko for 4 
vet, eller 137 kg blæsterjern. Det er interessant, at 
prisforholdet ko/jern endnu 300 år senere var (næ
sten) det samme: Omkring 1550 kostede en ko 2% 
mark, mens en tønde osmund jern kostede 2X-3 mark. 
Tønden indeholdt 480 stykker jern, der med garanti 
havde en gennemsnitsvægt på 283 g, altså vejede jer
net 136 kg.

I vore dage koster en ko måske 9000 kr., mens 137 
kg jern kan fås for 900 kr. Koen er blevet større og 
tungere, mens jernet med den industrielle revolution 
er blevet væsentligt billigere.

Norsk jern og stål

I det nuværende Danmark blev der fra 700 til 1200, 
altså også i vikingetiden, formodentlig kun produce
ret en smule jern. Vi fik jernet og de færdige produk
ter fra Norge, Skåne og Halland. I Norge synes der at 
have været fire virksomme områder, Trøndelagen, Te
lemarken, Oppland og Østerdalen. Særlig interes
sante er Telemarken og Oppland.

I området omkring den store sø Møsvatnet, 140 
km vest for Oslo, i det nordligste Telemarken, har ar
kæologerne udgravet et stort antal blæsterovne. Ho
vedproduktet herfra synes at have været blæsterjern, 
der leveredes som store klumper på 8-16 kg. De kunne 
være massive som runde oste, eller »ostene« kunne 
være forsynet med et dybt hug. Spalten tjente til fast
gørelse af en rem for transporten og gjorde det også 
muligt for mester og aftager at kontrollere kvaliteten.

Modståendeside:
88. Kortskitse af det sydlige Norge, x markerer fund af blæsterjern (Fig.89). A fund af spinkle stålbarrer, o fund af tøm
merkiler (Fig.37). Buchwald 2005.
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89. a. Et typisk norsk blæsterjern, kløvet mens det var hvidglødende, b. Det polerede snit gennem jernet viser mange fine 
huller. Hardingbukti, Møsstrond, Telemarken. 12,45 kg. Målestok 5 cm.

Hardingbukti- klumpen er et godt eksempel, Tabel 
5.1,nr.2. Der er næppe tvivl om at det er disse blæster
jern, som omtales i Grågås, og som koster 5 øre pr.vet. 
De norske blæsterjern er forbavsende fattige på slag
geinklusioner. Myremalmene har bestået af meget 
rene jernoxider med få forureninger af kvarts og calci
umsilikater. Jernene er ferritiske og ret bløde, veleg
nede til alle dagligdagens fornødenheder i smedejern, 
som hestesko, plovjern, søm og nagler. Og til nøds 
som halvgode knive. Mange løse blæsteijernsklum- 
per er i 1900-tallet fundet i området syd for Møsvatt- 
net, formentlig handlet sydpå til bøndernes forbrug 
(Buchwald 2005: 158). Blæsteijernet var jo et halvfa
brikat, og når vi i dag overhovedet finder nogle, kan 
det skyldes at de af en eller anden grund var glemt 
eller blevet kasseret.

150 km længere nordpå, i Valdres området af Op- 
pland, fandtes en anden type myremalm. Den var 
manganrig og fosforfattig og yderst velegnet til di
rekte stålfremstilling fra blæsterovnen. Uden at me

steren behøvede at ændre ovntype eller procedure har 
han fra naturens hånd fået serveret en luppe, der eg
nede sig til stålfremstilling: Ovnen leverede et fosfor
frit produkt med 0,3-0,5% kulstof. Slaggeinklusioner
ne er mangan- og bariumrige, men næsten fosforfri, 
Tabel 5.1, nr.3, 4, 6 og 7. Tømmerkilen nr.6 er fundet 
nær produktionsstedet, mens de to økser nr. 3 og 4 er 
fundet i Højby Sø i Odsherred, som blot to af de tu
sindvis af økser, der formentlig er blevet fremstillet i 
Valdres området. Man talte i Middelalderen om Val
dres jern, så man vidste udmærket godt, at man her 
disponerede over en speciel kvalitet. Produkterne tå
ler sammenligning med hvad man i Romerriget kald
te Norisk jern. Dette stammede fra minerne omkring 
Erzberg i Østrig (Buchwald 2005: 124). Den norske 
stålproduktions vej til forbrugerne kan følges ved de 
mange tømmerkiler og stålbarrer, der i vore dage er 
blevet fundet langs Gudbrandsdalen og Randsfjor
den mod Oslo og Hønefos. Enkelte er fundet i Vend
syssel (Understed), Vestjylland og Dalarne.

102



SCI.DAN.H. 4- 5 SKÅNES JERN

90. En af mange dale i Valdres. I nord et glimt af Jotunheimen. Postkort 1970.

Hesteskosømmet nr.5 afviger fra det øvrige Opp- 
land materiale. Det svarer meget bedre til Harding- 
bukti blæsterjernet nr.2, så måske stammer sømmet 
fra en slidt sko, der blev tabt i Oppland, men var ble
vet lavet i Telemarken? Rensningsslaggen, nr. 8, er 
som sædvanlig fattig på mangan, mens F-værdien 
ikke rokker sig.

Skånes jern

Skåne, Halland og Blekinge var vigtige landsdele. 
Der var domkirke i Lund, og landsting i Lund, Var- 
berg og Hjortsberga. Såvel i Skåne som i Halland 
fandt der en betydelig jernproduktion sted, men al
drig med produkter der lignede stål. Jernet fandt især 
afsætning i Vest-Danmark. Skånes produktion var 
mest baseret på den sømalm, som forekom - og stadig 
forekommer - så rigeligt i mange skånske søer. Tabel 

5.2 viser, at der analytisk set ikke er nogen nævnevær
dig forskel på sømalme og myremalme. Sømalmen 
ligger i tynde lag på søernes bund i 1,5-2 meters dyb
de, og den kan skrabes op både sommer og vinter. Sø
malmen har form som mønter (pengemalm), eller 
som ærter og bønner (bønnemalm), eller som uregel
mæssige skorper. De svenske og finske (og norske) 
sømalme er normalt temmelig calcium-fattige, mens 
magnesium kan være rigeligere til stede.

Arkæologerne har især undersøgt jernproduktio
nen omkring Vittsjö og Osby i det nordøstlige Skåne. 
Ved assistance fra Anders Odman, Universitetet i 
Lund, har jeg haft lejlighed til at besøge og udtage 
prøver fra de mange små blæsterovne, som han har 
fundet. I Tabel 5.3 findes eksempler fra Vittsjö og 
Osby sogne i det nordøstlige Skåne. Kun nr.l er base
ret på myremalm, de øvrige fem er på basis af sømalm. 
På grundlag af slaggeanalyserne alene er det ikke mu-
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91. En 703 g tung ståløkse fundet i Højby Sø, Odsherred. Importeret fra Norge, 1100-tallet. Nationalmuseet D 82/1984. 
Målestok 4 cm.

92. Slaggeinklusioner i øksen, 
fig.91. Fayalitkrystaller i glas 
(sort) omgivet af poleret, uæt- 
set stål. PS. SEM. Målestok
0,1 mm. Buchwald 2005.
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93. De blev fundet 1949 i et stenleje på Gjerrild Strand, Djursland. Økserne sidder tæt sammen og urokkelig fast på en 
granstok, der er 73 cm lang. De var sandsynligvis salgsvarer om bord på et norsk skib, der i tidlig middelalder gik tabt 
ved stranding. Nationalmuseet.

94. Opsamling af sømalm fra en isdækket sø i Skåne eller Småland. Til venstre et læ på en slæde. Træsnit fra 1800-tallet.
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95. Rustbrun sømalm. En type, der kaldes pengemalm. Fra Odalen, Storsjøen, Norge. Foto Ole Bang Berthelsen, Geolo
gisk Institut, KU. Målestok i mm.
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96. 12 chokoladebrune, glatte fosforjerntunger fra Tommarp, Skåne. Ca.1100. Målestok 8 cm.
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ligt at afgøre om genstandene er produceret af den 
ene eller den anden malm, men det hjælper når man 
finder rester af de anvendte malme ved siden af ovne
ne.

I det sydøstlige Skåne lå den driftige by Tommarp, 
hvor der var møntfremstilling og et præmonstra- 
tenserkloster (Thun 1967). I byen fandt man i en 
smedje en ejendommelig samling af små (6-16 g), tun- 
geformige jernemner. De var dækket af en usædvan
lig tæt og glat, chokoladefarvet forvitringsskorpe, 
helt forskellig fra den rustskorpe, der kendes fra de 
fleste jordfundne jerngenstande. Det viste sig, at tun
gerne var fosforrige, idet jernet indeholdt 0,3-0,6% P, 
mens slaggeinklusionerne indeholdt 2-7% P. Man kan 
se, at Tommarp-mesteren har været i stand til at sælge 
sit produkt, for nr.5 er fundet i Eketorps Borg på 
Öland, mens nr.6 er fundet på Vestby Mark, nord for 
Roskilde. Måske tungerne har lettet en samling ved 
essesvejsning, måske er de blevet brugt som indlæg i 
mønstersvejsede emner. Vi ved det ikke. Tabel 5.4.

Halland
Et af de ældste dokumenter, der drejer sig om jernpro
duktion i Skandinavien, vedrører en »jernmølle« i det 
nordlige Halland, lidt syd for Varberg. 11197 overlod 
ærkebiskop Absalon noget af sit gods nær landsbyen 
Toaker, i dag Tvååker, til Sorø Kloster. Formålet var at 
berige klostret med salt fra havet, tømmer fra skovene 
og jern fra jorden. Munkene nøjedes med at interes
sere sig for tømmeret og saltet, mens jernproduktio
nen forblev hos bønderne. Efter Absalons død opstod 
der imidlertid en strid om retten til hugst af tømme
ret, så det blev nødvendigt for den nye ærkebisp An
ders Sunesøn i 1220 at gribe ind og fastlægge omfan
get af skovene ved mægling. I dette dokument nævnes 
en »molendino, ubi fabricatur ferrum«, dvs »en jern
mølle, hvor man fremstiller jern«. Det er første gang 
man hører om vandkraften i forbindelse med jern
fremstilling i Norden. Dokumentet har været kendt 
længe, allerede af Langebek (1758:401), og det har 
været diskuteret i snesevis af år, f.eks. af Lindroth 
(1955). For at opklare nogle af de mange spørgsmål, 
som er blevet rejst, gennemsøgte man i 90’erne i et

97. Kendskabet til møllehjul med vandretliggende aksel 
spredte sig langsomt fra Syd til Nord. Tallene angiver, 
hvornår møllehjulet først er dokumenteret i en given re
gion. F.eks. betyder 7 intervallet 700-799 e.Kr. Buchwald 
2008.

svensk-dansk samarbejde Tvååker sogn og identifice
rede og udgravede en del blæsterovne. Slutrappor
terne (Andersson et al. 2004; Buchwald 2004 A) rede
gør udførligt for den historiske baggrund og for 
jernproduktionen. Ovnene kunne deles i to grupper. 
Den ældre omkring lokaliteten Jernvirke bestod af 
nedgravede små ovne, der flere steder var opstillet 
parvis og havde håndbetjente blæsebælge. Den lidt 
senere var knyttet til Sandabåcken nær Ugglehult. 
Bækken havde været opdæmmet for at kunne levere 
vand til det vandhjul, der drev blæsebælgen for den 
eller de stenbyggede ovne. På grund af at senere gene
rationer har ryddet op, har fjernet mange sten fra om
rådet og selv har bygget ovenpå, er der stadig usik-
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98. Kort over Skåne, Halland og Blekinge samt en del af Småland. Blæsterovnene er markeret med en prik af Anders 
Ödman, Universitetet i Lund. 2001.
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99. Tvilling-blæsterovne ses undertiden i ældre tid. Disse er fra Jernvirke, Tvååker, Halland i 1100-tallet. Ovnenes indre 
diameter er 25-30 cm, og de har formentlig været afsluttet med et 45-50 cm højt, lerbygget ovnrør. Buchwald 1998:13.

100. Tapslagge fra ovnen 
fig.99. Det blåsorte 360 g 
tunge fragment minder lidt 
om lava. Målestok i cm. Buch- 
wald 2005.
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101. Tapslagge fra Ugglehult- 
ovnen. Iøjnefaldende kubiske 
hercynitkrystaller med lidt 
vanadin og titan i fast opløs
ning. I øvrigt hvide wüstit- 
dendritter og fayalit bjælker i 
en sort glasmatrix. PS. SEM. 
Målestok 0,1 mm.

kerheder med hensyn til stenovnens udseende og 
placering. Det er heller ikke lykkedes at finde barrer 
eller andre jernemner; de er sikkert for længe siden 
blevet fjernet af beboerne.

Men de rigelige slagger i området taler deres sikre 
sprog. Ved assistance af udgravningslederen, Gert 
Magnusson, indsamlede jeg flere snese fra de forskel
lige ovne. Det er interessant, at de falder i to klart ad
skilte grupper, selvom den anvendte myremalm har 
været den samme. Gruppen af ovne med håndbetjen
te blæsebælge findes i Tabel 5.5, mens ovnen med 
vandhjulsdrevne blæsebælge findes i Tabel 5.6. De 
tal, der falder i øjnene, er de to første kolonner, for 
SiO2 og FeO. De fortæller noget om, hvor meget jern 
man har fået ud af malmen. Det lavere FeO-indhold i 
Jernmøllens slagger viser, at man der har haft et bedre 
udbytte - måske 20%- af den samme malm. F-værdier- 
ne ligger derimod fast og er typisk svenske for den 
direkte fremgangsmåde. Det jern, der kom fra Jern
møllen, må have haft noget mere kulstof, 0,1-0,2% C , 
end det fra Jernvirke, og smedene må have følt at det 
var en smule hårdere, både i varmen og når det var 
koldt.

Produktionen fra Tvååker-området synes på 
grundlag af kulstof-14 dateringer at have fundet sted 

ca.1150-1250. Jernet er sikkert blevet eksporteret via 
de små havne Gamla Köpstad og Galtabåck, der kun 
ligger 10 km mod vest. I Galtabåck fandt man i 1928 
et vrag, som i 1100-tallet kunne have været en af de 
stærke både, som fragtede jernbarrerne videre til 
kunderne. Det ville være interessant om de lokale 
beboere begyndte at undersøge transportvejene fra 
ovnene ned til havet med metaldetektorer for om 
muligt at finde en eller anden tabt barre - men des
værre er brugen af metaldetektorer forbudt i Sveri
ge! Der foregår imidlertid for tiden en større diskus
sion derovre, der måske kan føre til holdninger, der 
ligner de danske.

Valdemar den Store, 1157-82
»Det er en tid, hvor ny jord blev ryddet. Hvor de 
mange nye byer og kongelige borge opstod. Hvor 
sognekirker, katedraler, og fromme klostre rejstes. Og 
hvor Danmark kulturelt begyndte at blive en del af 
det kristne Europa« (Feldbæk 2004). Og som vi lige 
har set, en tid hvor der var stort behov for jern, ikke 
længere til våben, men nok så meget til plovjern og 
nagler, tømmerkiler og skebor til behandling af tøm
meret, og til hammer og mejsel til de mange sten, der 
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skulle tilhugges til kirker og fæstninger. Valdemar 
(1157-1182) og sønnen Knud den Sjette (1182-1202) 
behandles yderst loyalt af Saxo, som dog især interes
serede sig for deres bedrifter, indtagelsen af Arkona 
1169 og Absalons og Esbern Snares sejr over en for
enet skånsk-hallandsk bondehær i slaget ved Dysje- 
bro, broen over Saxåen (1181). Bønderne havde mod
sat sig at betale tiende og var utilfredse med at 
Absalon overdrog meget skånsk gods til Abbeden i 
Sorø og til slægt og venner. Jævnfør Sorø-abbedens 
ironiske bemærkning »Den ærværdige fader Absalon 
foretog mange mageskifter mellem sig selv og Sorø 
Kloster, såvel til gavn for klostret som til fordel for sig 
selv«. De forskellige forsvarsforanstaltninger overfor 
den første Hohenstaufer, kejser Frederik Barbarossa 
(1122-1190), fylder også meget hos Saxo.

Den vigtigste borg blev naturligvis den, som Absa
lon lod opføre ved fiskerlejet Havn. Den anlagdes 
1167 på en af holmene i Øresund og blev omgivet af 
en svær ringmur. Den blev udgravet 1907 og kan be
ses under Christiansborg Slot. Den er i de allerseneste 
år blevet fornyet med en levende og ajourført vejled
ning for de besøgende. Borgen blev et betydeligt 
værn mod sørøvere, men blev også stærkt efterstræbt 
af vore fjender. Således af Lübeckerne i 1248, og af 
fyrst Jaromar i 1259. I 1368 lykkedes det for Hanse- 
stæderne at indtage København. Efter erobringen re
kvirerede de 60 nordtyske stenhuggere, som totalt 
destruerede borgen. Da det første Københavns Slot 
omkring 1440 blev påbegyndt af Erik af Pommern 
måtte man begynde helt forfra, og man fulgte ikke 
længere grundplanen for Absalons borg. Fra Absa-

102. Tveje Merløse Kirke, 2 km syd for Holbæk. Landets eneste med fuldt bevarede tvillingtårne. Det var formentlig 
Asser Rig, der omkring 1125 lod hele kirken opføre. Apsis, kor og skibets nedre del er af kampesten, skibets øvre del og 
tårnet er af frådsten (kildekalk). Postkort 1995.
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103. Maria-kirken er den ældste bygning i Bergen og rummer minder og grave for flere norske middelalderkonger. Post
kort 1980.

Ions tid stammer også det betydelige Søborg Slot i 
Nordsjælland, Skeingeborg i det nordlige Skåne (en 
grænseborg mod Småland), og Åhus ved Helgeåens 
udløb.

Klostre og kirker, lærdom og socialt 
arbejde

I den tidlige middelalder satte klostrene deres stærke 
præg på samfundsudviklingen. Statsmagten havde 
endnu ikke overskud eller blik for at iværksætte un
dervisning eller at hjælpe de svage, men her trådte 
kloster og kirke til. Man udviklede et hospitalsvæsen, 
man anlagde skoler og drev videnskabelige studier og 
forskning. Det var i klostrenes skrivestuer, at bogen 
blev dyrket, og særlig dominikanere og birgittinere 

var flittige skribenter. Kirkens ypperste mænd havde 
ofte tilbragt mange år ved fremmede universiteter og 
lærdomscentre. Absalon havde været ti år i Paris, 
mens ærkebisp Anders Sunesøn (1167-1228), ifølge 
Saxos fortale til sin Danmarkshistorie, havde studeret 
i både Frankrig, Italien og England. Forfatteren til 
Kongespejlet, som behandler købmandens og kon
gens opgaver og ansvar i det norske samfund omkring 
1200, skrev et sirligt latin og synes at have været en 
meget veluddannet kannik ved bispesædet i Trond- 
hjem. Henrik Harpestreng (død 1244) var kannik i 
Roskilde og læge for Erik Plovpenning; han havde 
erhvervet sig kundskaber i astrologi og lægeviden
skab ved rejser i Frankrig og Italien, og han fik udgi
vet en lægebog og en urtebog, som var skrevet på 
dansk. Vi må være glade for at man i klostrene var 
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meget omhyggelige med at opbevare det skrevne, 
hvad enten det var af opbyggelig art, eller det drejede 
sig om videnskab, eller om testamenter og skøder på 
klostrenes ejendomme.

»Ora et labora«, »Bed og arbejd« var de romersk
katolske klosterordeners motto. Benediktinerne delte 
døgnet i 3L timers gudstjeneste, X times salmelære, 4 
timers læsning, 6L timers arbejde, 8L timers søvn og 
1 time måltider. Cistercienserne synes at have haft et 
skarpt øje for samfundets praktiske problemer, for de 
arbejdede med vandforsyningen, og indførte tegl
brændingskunsten til Danmark, vistnok via folk fra 
Lombardiet. Derfor kaldtes de store mursten, som 
brugtes i byggeriet munkesten, og de ret specielle tag
sten munke og nonner. I nogle af klostrene beskæfti
gede man sig med jernfremstilling. Man har også væ
ret eksperter i fremstilling af pergament. Man garvede 
og blegede kalve-, fåre- og gedeskind, hvorefter man 
glittede det, så det blev egnet til at skrive på. Først 
med bogtrykkunstens fremgang efter 1500 måtte per
gamentet vige for papiret (Garner 1968).

Benediktinernes munkesamfund var Romerkir
kens første organiserede klosterbevægelse. Allerede 
529 oprettede Benedikt af Nurcia klostret Monte Cas- 
sino på toppen af et 516 m højt bjerg, 125 km SØ for 
Rom. Under 2.Verdenskrig blev det under svære kam
pe mod de tyske tropper, som havde besat det, svært 
beskadiget. - Ansgar var benediktiner, udsendt fra 
det frankisk-saksiske kloster Ny Corvey, men først i 
1100-tallet nåede ordenen til at oprette klostre i Dan- 
mark-Skåne. Det blev til hen ved 30, hvor man kan 
nævne Odenses St.Knuds, som blev stiftet i 1096 af 
Erik Ejegod; St.Bendts i Ringsted, stiftet af Erik Emu- 
ne i 1134; Skovkloster (Herlufsholm) stiftet 1135 af 
herremanden Peder Bodilsen; og Ørslev nonneklo
ster, 10 km øst for Skive, som blev grundlagt kort før 
1200. Af Ørslev er både kirke og klosterbygninger be
varet; dog er klosterbygningerne i 1700-tallet ombyg
get til en herregård i barokstil. Af andre klostre er det 
især kirkerne, som endnu står. Voer Kloster lå der, 
hvor Gudenåen munder ud i Mossø. Her opstemme
de munkene åen og fiskede efter den eftertragtede 
stør. Man skønner i dag, at deres effektive fiskeri var 
med til at udrydde den danske bestand af stør. Klo

stermølle ligger på ruinerne af klostret, der blev ned
revet efter Reformationen. I St.Bendts er ikke mindre 
end 21 fyrstelige personer begravet, Valdemar den 
Store, Knud den Sjette, Valdemar Sejr, Erik Plovpen- 
ning og Erik Menved med deres dronninger og for
skellige slægtninge. Benediktinernes ordensdragt var 
sort.

Cistercienserne oprettedes af en abbed Robert i 
1098 i Citeaux i en øde floddal nær Dijon i Bourgog
ne. Ordenens indflydelse voksede betydeligt, efter at 
en ung riddersøn, Bernhard, i 1112 sammen med en 
del venner var blevet optaget i klostret. I Danmark 
indførtes ordenen af ærkebiskop Eskil (1100-81), der 
byggede klostret Herrevad i Skåne 1144. Eskil og 
Bernhard af Clairvaux var venner, og Eskil tilbragte 
sine sidste år i Clairvaux, hvor han ligger begravet i 
klosterkirken. Efterhånden oprettede ordenen 13 klo
stre i Danmark-Skåne, hvoriblandt Esrum, Holme, 
Løgum, Vitskøl, Sorø og Øm var de betydeligste. 
Holme Kloster ligger nu som en kerne i Brahetrolle- 
borg, hvor dets bygninger og kirke anses for at være 
det bedst bevarede kompleks i Norden. Vitskøl Klo
ster grundlagdes 1158 af Valdemar den Store efter sej
ren over Svend Grathe. Det vældigt tænkte, men al
drig færdigbyggede kompleks 12 km syd for Løgstør, 
ejes nu af Københavns kommune og anvendes som 
kursuscenter. Sorø Kloster havde stor fremgang efter 
at Absalon i 1162 havde overført munke fra Esrum for 
at styrke det. Det skulle med tiden blive landets stør
ste og rigeste. Kun munkestenskirken, med sine 70 m 
landets længste klosterkirke, er bevaret. Den indehol
der Absalons og Valdemar Atterdags grave og det 
usædvanlige monument for Christoffer II og dron
ning Eufemia, der ligger i fuld figur, støbt i bronze, og 
minder om den europæiske tradition i 1300-tallet. Ci- 
sterciensernes kirker var alle viet til Jomfru Maria. 
Deres ordensdragt var en grålig kjortel, hvorover man 
bar et sort skapular.

Augustinerordenen blev grundlagt sidst i 1000-tal- 
let og nåede allerede til Danmark (9 klostre) og Norge 
(5) i 1100-tallet. 11166 oprettedes i Skåne Dalby Klo
ster. Tre af klostrets bygninger, kaldet Dalby Kungs- 
gård, er bevaret, ligesom den ejendommelige kirke, 
hvori Harald Hén ligger begravet. På den lille Eskilsø
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104. Domkirken i Trondhjem, Nidaros. Vestfronten. 
Påbegyndt omkring 1100 med skrinlæggelsen af Olav den 
Hellige. Først fuldført sent i 1900-tallet. Postkort 1990.

i Roskilde Fjord stiftedes før 1150 et kloster, muligvis 
af biskop Eskil. Efter mindre end 50 år på øen beslut
tede abbed Vilhelm, der blev kanoniseret efter sin død 
i 1224, at flytte sit munkesamfund til Æbelholt 6 km 
vest for Hillerød. Da klosterruinerne 1935-48 blev ud
gravet, fandt man et større antal skeletter, der blev 
grundigt undersøgt. Man fandt spor af datidens kro
niske sygdomme og af operative indgreb, bl.a. vellyk
kede trepanationer, der imponerede den moderne læ
gevidenskab. På Eskilsø har jeg bemærket en 
forbavsende stor bestand af vinbjergsnegle, måske en 
bestand, der kan føres tilbage til 1100-tallets munke? 
Tvilum kloster skyldes biskop Gunner af Ribe (1230- 
46), der skænkede to kirker og noget gods til opret
telsen af et kloster i Gudenådalen, 5 km NV for Gjern. 
Klosterbygningerne er nu forsvundet, men kirken tje
ner fortsat som sognekirke, Arkæologiske undersøgel
ser har frembragt jernslagger, der viser at munkene i 

1400-tallet har beskæftiget sig med jernfremstilling 
ud fra den lokale myremalm. Augustinernes ordens
dragt var sort.

Dominikanerne og Franciskanerne er forholdsvis 
sene ordener, stiftet omkring 1220, men begge bredte 
sig som en løbeild over Europa. Dominicus var spa
nier og organiserede brødrene som en tiggerorden, 
der besad få faste ejendomme. Skarevis af studenter 
og lærere ved universiteterne i Paris og Bologna slut
tede sig til den nye orden og gav den et stærkt præg af 
lærdom. Man nåede hurtigt et af de første mål, at ned
kæmpe de sydfranske kætterbevægelser. I Danmark 
blev der oprettet hen ved 20 klostre, alle anlagt i by
erne. St. Katharinæ kloster i Ribe, grundlagt i 1228, er 
et af landets bedst bevarede, og regnes for en af Ribes 
seværdigheder. Derimod blev St. Katharinæ klostret i 
Roskilde, stiftet 1231, forladt ved Reformationen og 
nedbrudt før 1700. St. Nikolaus klostret i Aarhus, stif
tet 1227, blev efter Reformationen overladt til Aarhus 
by, der har bevaret den toskibede kirke som sogne
kirke. Under denne opdagede man i 1956 resterne af 
en frådstenskirke fra 1100-tallet. Munkene blev kaldt 
Prædikebrødre eller Sortebrødre, men ironisk nok 
blev de også omtalt som Herrens Hunde, efter et ord
spil på Domini Canes. Ordensdragten var sort.

Franciskanerne blev grundlagt 1221 af den hellige 
Frans af Assisi (1182-1226), der levede som bodspræ
dikant. Brødrene skulle leve af deres hænders arbejde, 
eller ved at tigge, og man skulle hjælpe de fattige, 
stifte fred og missionere. Ordenen har haft stor til
trækningskraft, også i de protestantiske lande. I Dan
mark byggedes der 29 klostre, alle i byerne. Klostret i 
Horsens stiftedes af Ridder Niels Mandrup af Barrit- 
slev i 1261. Den treskibede klosterkirke, med smukt 
udskårne korstole, er nu sognekirke, mens de øvrige 
bygninger er forsvundet. St.Katharinæ klostret i 
Odense stiftedes af Erik Klipping i 1285, og heraf står 
de fleste af klosterbygningerne. Kirken blev nedlagt 
før 1800, men dens fornemme Claus Berg altertavle 
fra omkring 1515 kan nu beundres i St.Knuds kirke. 
Klostret i Ystad er grundlagt omkring 1260, og af det
te er det meste bevaret, både kirken og klosterbygnin
gerne med en smuk korsgang omkring fratergården. 
Franciskanernes ordensdragt var brunlig-grå og den
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105. Børglum Kloster, 7 km øst for Løkken. Postkort 1990.

holdtes på plads af et svært reb om livet. Munkene 
blev omtalt som Gråbrødre, og de mange Gråbrødre- 
torve i vore byer vidner om deres tilstedeværelse. I 
København findes endnu nogle gamle kældre under 
Gråbrødretorv nr.ll.

Guy de Montpellier stiftede i 1175 Helligåndsor
denen i sin fødeby Montpellier i Sydfrankrig. Hoved
klostret, Santo Spirito in Sassia, grundlagdes af Pave 
Innocens III 1204 i Rom. Paven pålagde ordenen 
specielt at tage sig af hittebørn, og han tillod brødre 
og søstre at leve under samme tag, men i hver sin af
deling. Klostrenes indretning var spartansk, den 
bedst udstyrede del var hospitalets rum for syge og 
værkbrudne. Ordenen var en tiggerorden, men den 
ejede også jordegods, og den fik med tiden væsentli
ge indtægter fra sit privilegium med at sælge aflads
breve. I Danmark var der klostre i Aalborg, Randers, 
Fåborg, Nakskov, København og Malmø. Klostret i 
København stiftedes i 1469 af Christian I, der om
dannede byens helligåndshus fra 1300. Efter Refor
mationen blev klostret atter almindeligt hospital, 
mens kirken blev sognekirke. Den blev stærkt beska

diget under Københavns store brand i 1728, men er 
blevet restaureret, sidst i 1878. På nordsiden findes 
Griffenfelds gravkapel, mens vestfløjens 30 m lange 
sygesal i dag benyttes til skiftende udstillinger og til 
bogauktioner. Ordensdragten var himmelblå med en 
sort kappe.

Præmonstratenserordenen grundlagdes 1120 af 
den hellige Robert i nærheden af Laon i Frankrig. 
Den kom til at gøre sig stærkt gældende i Rhinegne- 
ne. Der var et vist samarbejde med cistercienserne, og 
ligesom disse kom man efterhånden i besiddelse af 
meget jord, så man blev optaget af landbrug. Det var 
en såkaldt herreorden i modsætning til dominikaner
ne og franciskanerne. I Danmark fandtes kun syv klo
stre, Børglum og Vrejlev, samt Båckaskog, Lund, 
Tommarp, Vå og Öfved i Skåne. Af Vå er kun kirken 
tilbage. På Öfveds tomt er i 1765 rejst et rokoko slot, 
kaldet Öfvedskloster. Børglum kloster er grundlagt 
1209 som datterkloster af det rhinske kloster Steinfeld 
i Eiffel. Klosterkirken fungerede som stiftets bispe- 
kirke. Efter Reformationen skete mange ombygnin
ger, blandt andet i den periode da Børglum tilhørte
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106. Østerlars Rundkirke, 5 km syd for Gudhjem. Den 
kendteste af Danmarks syv rundkirker, og den største af 
Bornholms fire. Opførtes i første del af 1100-tallet som en 
stærk forsvarskirke af rå og kløvet kamp, som skimtes i 
den ikke-kalkede apsis. Postkort 1980.

slægten de Thurah, men det nuværende kompleks 
virker stadig monumentalt i det skovløse landskab. 
Ordensdragten var hvid.

Byggeriet

I løbet af 1100-tallet erstattedes de tømrede kirker af 
stenbyggede kirker, der lagdes samme sted, på den 
indviede jord. Man udnyttede det forhåndenværende 
materiale, men i Sønderjylland fastholdt man den 
gamle tradition, at handle med Rhinegnene. Man 
fragtede tufsten fra stenbruddene i Andernach og 
Nieder Mendig, nord for Koblenz, og rejste heraf 
Ribe Domkirke. Mange af de nærliggende kirker, i 
Hviding, Jernved, Janderup og Billum består også for 
de ældste deles vedkommende af tufsten, dvs en vul
kansk aske, der i tidens løb er kittet sammen til en 
sten, der både kunne sælges som bygningsmateriale 
og som møllesten. På Sjælland udsavede man limste
nen fra Stevns Klint. Den indgik i Absalons borg i 
København, i Store Heddinges mærkværdige »otte
kantede« kirke og som dekorative bånd i mange lo
kale kirker. På Midtsjælland og enkelte andre steder 

udnyttede man den lokale kildekalk (frådsten), for 
eksempel i Nørre Jernløse, Tveje Merløse (Fig. 102) 
og Jørlunde. I Jylland er kildekalk anvendt i Glen- 
strup syd for Hobro, Sønder Vissing og Voerladegård 
ved Mossø og i Jelling. I de ældre dele af visse kirker 
anvendtes som et tilskud myremalm eller jernal, f.eks. 
i apsis af St. Jacobi kirke i Varde, men også i mindst 50 
andre kirker (Buchwald 1998; 2008:112).

Men ellers var man henvist til de utallige mark
sten, som gletsjerne havde medført fra Norge og Sve
rige, og som alligevel skulle fjernes fra markerne. På 
øerne nøjedes man med at indpasse dem i murværket 
med et minimum af tilhugning, men i Jylland tog man 
sagen anderledes alvorligt og opbrugte i tusindvis af 
hamre og mejsler på at tildanne granit, gnejs og sand
sten til kvadre med en glat, firkantet forside (Noe- 
Nygaard 1985). I denne afhandling findes en profes
sionel analyse af stenenes oprindelse og af 
fremgangsmåden ved kløvning og tilpasning. De fire 
bornholmske rundkirker, Østerlars, Nylarsker, Olsker 
og Nyker, er opført af rå og kløvet kampesten med 
detaljer af marksten af den blødere silurkalk.

Men så kom teglværkerne. Fra omkring 1150 kun
ne man udnytte landets udmærkede ler til brænding 
af tagsten (munke og nonner), munkesten, rør og de
korative elementer. Noget af det første, man hører om 
er Valdemarsmuren, det fire km lange afsnit, der for
stærkede Danevirkes hovedvold, og som Valdemar 
den Store lod bygge, men som døden - ifølge Sven 
Aggesøn - forhindrede ham i at fuldføre. Sorø Kirke, 
som Absalon stod for, var færdig omkring 1200. Den 
var bygget af munkesten, hvoraf nogle var riflede. Ka
lundborg Kirke blev bygget af storebror Esbern Sna
re som en fæstningslignende, femtårnet konstruktion 
af munkesten, der vistnok savner sin lige i Vesteuropa. 
Da centraltårnet styrtede sammen i 1827 ødelagdes en 
del, men kirken er nu blevet omhyggeligt forstærket 
og restaureret, senest i 1927. Kippinge Kirke på Nord
falster er en anselig og malerisk bygning, opført af 
munkesten og med tagdækning af munke og nonner. 
I kirken opbevaredes nogle flydende dråber af Kristi 
blod i et relikvierum i stenaltret, hvorfor den i Mid
delalderen var landets mest besøgte valfartssted. 
Mange værkbrudne blev helbredt og betalte for det,
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107. Højby Kirke, Odsherred. Middelalderkirken fra ca.1150 har detaljer af jernal/myremalm fra nærtliggende fore
komster. I øvrigt bygget af kampesten og munkesten. Tårnet kom først til i 1400-tallet. Våbenhus i 1500-tallet. Foto 1984.

kirken blev meget rig og var i stand til at låne penge 
ud, bl.a. til Christian IV ved flere lejligheder.

Kirken var på flere måder med til at ændre sam
fundets struktur. Kirkebygningen blev et kernepunkt, 
hvorom gårdene blev stedfaste i langt højere grad end 
tidligere, især i jernalderen, dengang da gårdene 
»vandrede«. Det gjorde de, fordi jorden var blevet 
udpint, husene var forfaldne og affaldet hobede sig 
op. Så var det nemmere at flytte X km, bygge nyt, og 
tage ny jord op til dyrkning. Nu forankrede den sten
byggede kirke landsbyens beliggenhed, og sognenes 
omfang blev fastlagt. Landets inddeling i herreder 
kendes først med Kong Valdemars Jordebog fra 1231. 
København lå i Sokkelund, Aarhus i Hasle, Aalborg i 
Fleskum og Ribe i Hviding herred. Der var hen ved 
2500 kirker i de i alt ca.200 herreder, hvoraf Gønge 

herred i NØ Skåne var langt det største (Historisk At
las 1988).

Det værktøj og de redskaber, der var nødvendige 
for al denne aktivitet, kender man især fra de rige 
fund fra Tingsted (Bornholm), Dejbjerg (Ringkø
bing), Halleby Å (Tissø), Tjele (Viborg) og Ålebæk 
(Præstø). Hertil kommer værktøjskisten fra Veksø 
nær Værebro Å, 4 km SØ for Stenløse. Her fandt man 
i 1990, dybt nedgravet, en velordnet samling af sådant 
værktøj, som en stor gårdejer, en herremand, kunne 
have disponeret over for at holde sin ejendom ved lige 
(Engberg & Buchwald 1995). Formentlig er kisten 
med værktøj blevet skjult under borgerkrigen i 1133, 
da Erik Emune kæmpede mod Kong Niels ved Være
bro Å, og ejermanden sikkert er faldet. For første 
gang er sådan en samling redskaber fra Middelalde-
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108. Et 5 kg tungt langjern fra Veksø-kisten, ca.1130. 56 cm langt. Essesvejst af mindst tre mindre stykker blæsterjern af 
forskellig herkomst. Åbenbart har smeden brugt forskellige stykker jern, som han havde liggende. Buchwald 2008.

109. En ufuldstændig hjulplov på Dansk Landbrugsmuseum er her skitsemæssigt forsynet med langjernet fra Fig.108. 
Hjul-forstellet er ikke bevaret. Hjulploven kendes i hvert fald fra 1000-tallet, idet den er afbilledet på Bayeux-tapetet 
(Buchwald 2008, fig. 191). Foto GI. Estrup Museum.

ren blevet analyseret, Tabel 5.7. Øverst i kisten lå fire 
hvæssesten af norsk skiffer. De var 32-48 cm lange og 
bar spor af at have været flittigt brugt. De har været 
velegnede til at slibe le og seglblade med. Nedenun
der lå hen ved 50 jerngenstande, hvoriblandt ikke 
mindre end 11 skebor af forskellige dimensioner. Det 
56 cm lange og 5 kg tunge langjern til den oksetrukne 

plov er et sjældent fund. Det er sammensvejset af 
mindst tre mindre stykker blæsterjern, så det er meget 
heterogent, lige som alt gammelt jern fra før Bes
semer. Jernet består af ferrit, ferrit-perlit med op til 
0,2%C, og fosforferrit med op til 0,7%P. Fosforferrit- 
ten er meget grovkornet med indtil 0,5 mm store korn. 
Slaggeinklusionerne og F-værdien tyder på at langjer-

118



SCI.DAN.H. 4- 5 KNUD DEN SJETTE OG VALDEMAR SEJR

net stammer fra Skåne (Tabel 5.3). Heller ikke de øv
rige genstande synes at stamme fra det nuværende 
Danmark, men må, foruden fra Skåne, være kommet 
fra Halland (Tabel 5.5) og Norge. Specielt de to fos- 
forfattige stålemner, nr. 8 og 9, synes at stamme fra 
Valdres i Norge. Det ene hakkejern, nr.6, er blevet 
hærdet i æggen til en maximal hårdhed på over 800 
HV, men ellers er de lidt større hårdheder knyttet til 
det ikke ubetydelige fosforindhold, der stammer fra 
malmen. Ingen af genstandene har været formgivet 
ved koldbearbejdning; alle er blevet færdiggjort ved 
smedning. Til sammenligning er tilføjet et emne fra 
samme tid (nr. 10), der med sikkerhed er fremstillet i 
Danmark, på Tvilum Kloster, et søm med højt man
gan-, barium- og fosforindhold og en høj F-værdi, der 
alle er typiske for myremalmene fra det midtjyske høj
land, jævnfør analyserne i Tabel 2.2.

110. St.Bendts Kirke, Ringsted, blev opført af Valdemar 
den Store i 1160’erne som nordfløj til det daværende 
benediktiner-kloster. Den var blandt vore første bygnin
ger i teglsten og var kongehusets gravkirke fra 1182 til 
1341. Postkort 1975.

Knud den Sjette og Valdemar Sejr

Knud den Sjette, født 1163, Valdemar den Stores æld
ste søn, var allerede som dreng med på et vendertog 
og var der af hæren blevet udråbt til konge. Han blev 
kronet i Ringsted ved den første danske kongekro
ning, i 1170, mens Valdemar endnu levede, og han 
øvede sig allerede som teenager på sin kongegerning 
ved at styre Halland. Som 19-årig overtog han styret 
for hele Danmark ved Valdemar den Stores død, og 
støttet af Absalon og sin yngre bror Valdemar (født 
1170) gennemførte han i 1197 et korstog mod Estland 
og flere mindre tog mod venderne. Da den tyske kej
ser Frederik Barbarossa i 1184 ved sendebud forlangte 
lenshylding af Knud blev dette krav ved Absalons 
mellemkomst fuldstændig afvist. En uventet situation 
opstod i 1191, da biskop Valdemar af Slesvig i alliance 
med svenske og tyske stormænd angreb Danmark 
med en flåde på 35 skibe og forsøgte at blive udråbt til 
konge. Bispen var en uægte søn af Knud Magnussøn, 
den Knud, der var blevet myrdet ved Blodgildet i 
Roskilde. Han havde gennemgået tidens bedste ud
dannelser, men at bispen havde sådanne ambitioner 
kom bag på det danske styre. Kongen, støttet af hæ
ren og en enig kirke, havde dog ikke større problemer 
med at slå oprøreren ned. Bispen blev fængslet og 

kom til at sidde på Søborg Slot i fjorten år. Selvom 
paven, Cølestin 3, øjeblikkeligt fordømte fængslingen 
nyttede det ikke, da hele den danske kirke bakkede 
Knud op. Først efter lange forhandlinger med den 
følgende pave, Innocens 3, blev bispen sat i frihed og 
eskorteret til Italien - hvorfra han fortsat intrigerede 
mod Danmark.

Knud døde meget ung og efterlod sig ingen børn. 
Han blev begravet i Ringsted. Han havde været en 
god konge, der havde forstået at omgive sig med dyg
tige mænd, og han efterlod riget i god orden. Der var 
ikke længere tale om et valg på Isøre, idet det var al
mindeligt accepteret at riget var arveligt. Så lillebror 
Valdemar (1202-41) trådte til som konge og kronedes 
juledag 1202 af ærkebiskop Anders Sunesøn i Lunds 
Domkirke. I den næste snes år havde en af Danmarks 
største herskerskikkelser lykken med sig. Lübeck og 
Ditmarsken kom direkte under kronen; i Holsten 
indsatte Valdemar sin søstersøn, Albert, greve af Or
lamünde, som sin lensmand, og ved flere angreb på 
Schwerin vandt han halvdelen af provinsen, men 
måtte overlade resten til grev Henrik. Valdemar gif
tede sig i 1205 med den bøhmiske kongedatter Dra- 
gomir, Dagmar, som folkeviserne vidste at prise for 
hendes godhed og ynde, og med hende fik han i 1209
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111. Hestesko fra 1100-tallet, Ejby, Ramsø herred. 338 g. 
Strukturen består af fosforferrit, og hårdheden er 100-140 
(200 g Vickers). Hesteskoen er formentlig fremstillet af 
sjællandsk myremalm. Målestok 5 cm.

sønnen Valdemar (den Unge). Efter Dagmars alt for 
tidlige død i 1212 ægtede kongen i 1214 den portugi
siske kongedatter Berengaria, Bengerd, med hvem 
han fik tre sønner, der alle skulle blive konger. Ben
gerd opnåede aldrig folkets tillid og døde i en ung 
alder, 1221.

11219 fandt det store korstog - eller erobringstog 
- til Estland sted. Det iværksattes med pavens velsig
nelse og under stærk opfordring af biskop Albert af 
Riga. Med en flåde på 1500 skibe, omfattende stor- 
mænd, tre bisper og en ærkebiskop lagde Valdemar 
ud på det store tog. Der udviklede sig seje kampe ved 
Lyndanisse, hvor udfaldet længe var uvist. Sagnet ud
peger 15. juni som den afgørende dag, hvor den alder
stegne ærkebiskop Anders Sunesøn måtte støttes un
der sine lange bønner, og hvor Dannebrog faldt ned 
fra himlen, varslende den danske sejr. I en mere prosa
isk beretning om kampene, i Henrik af Letlands krø
nike, kendes denne version ikke, men fyrst Vitislav af 
Rygen var med sine rygboer en afgørende brik i den 
danske sejr. Lyndanisse blev udvidet til en solid fæst
ning med det estiske navn Tallinn, dvs. Tanskalainen 
linna, eller Daneborg. De allestedsnærværende tyske

112. Apsis af St. Jacobs Kirke, Varde, 1200-tallet. Der 
er benyttet talrige rødbrune blokke af jernmalm, hård, 
kiselrig myremalm fra engene omkring Varde-egnens åer. 
Formentlig er dele af murværket med tiden forvitret og 
blevet erstattet med tilsvarende blokke. Højere oppe går 
murværket over i teglsten. Foto 1995.

handelsmænd kaldte stedet Reval, og begge navne 
kom til at leve længe.

Med erobringen af det nordlige Estland havde det 
danske østersøvælde nået sit højdepunkt. Men grev 
Henrik af Schwerin kunne ikke affinde sig med Valde
mars ejendomskrav på Schwerin, så hvad han ikke 
kunne klare ved magt, måtte han opnå ved svig. Un
der en jagt på Lyø i 1223, hvor »Sorte Henrik« var 
kongens gæst, lykkedes det ham at fange kongen og 
hans søn, Valdemar den Unge, og føre dem til sin 
borg Lenzen ved Elben, 70 km øst for Lüneborg. Kra
vet om løsepenge var uhørt, 45.000 mark sølv, svaren
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de til over 9000 kg rent sølv. Det lykkedes ikke for pa
ven Honorius III at mægle. Derimod passede det 
kejser Frederik II udmærket, at den stærke konge i 
Norden blev stækket. »Sorte Henrik« havde måske 
slet ikke vovet at gribe og bortføre kongen uden be
vidstheden om kejserens stiltiende accept. De lange 
forhandlinger kunne først bringes til ende, da kongen 
afstod alle nordtyske og slaviske erobringer; kun Feh- 
mern og Rügen forblev ved Danmark.

Da kongen omsider blev løsladt, lød den skønne 
folkevise

Kongen stander i fremmerstavn,
han ser sig ud så vide.
Så glade var alle de danske mænd, 
deres herre var løst af kvide.

Så glade var alle de danske mænd, 
deres herre var frelst af nøde,
Som englene vare den Påskemorgen, 
da Krist stod op af døde.

Kongen blev løsladt i Julen 1225, og året efter løslo
des også Valdemar den Unge, men andre af slægten 
sad som gidsler indtil 1230, da løsesummen var betalt. 
Kongen forsøgte sig med krig, men tabte afgørende i 
slaget ved Bornhøved, 25 km syd for Kiel, 22. juli 
1227, hvor han med nød og næppe undgik at blive 
taget til fange og mistede sit ene øje. Fire år senere 
mistede han den kronede tronfølger, Valdemar den 
Unge, der blev dræbt ved et vådeskud under en jagt 
på Refsnæs. Der må have været noget ganske særligt 
ved personen Valdemar Sejr, siden eftertiden ønskede 
at fastholde hans minde i ærestitlen Sejr.

I sine sidste ti år gjorde Valdemar Sejr en stor ind
sats for at stabilisere Danmark. For at få en oversigt 
over finanser og ejendomsforhold lod han udfærdige 
det vigtige skrift, der går under navnet Kong Valde

mars Jordebog, 1231. Dette befandt sig i Stockholm, 
da Jacob Langebek i 1753 »opdagede« det, afskrev 
dele af det og bragte afskrifterne til Videnskabernes 
Selskab i København. Det vakte megen opsigt og før
te omsider til en byttehandel, i 1929, mellem Rigsarki
verne i København og Stockholm. Vi fik Jordebogen, 
mens Stockholm fik det såkaldte Sture-Arkiv. Jorde
bogen har betydet meget for dansk middelalderforsk
ning, og specielt stednavneforskere har haft udbytte 
af den, fordi man her finder den ældste form af det 
danske geografiske navnestof, f.eks. Aleburgh for Aal
borg, Wisænthorp for Vejstrup ved Skamlingsban- 
ken, og Farthusæ heret for Faurås herred i Nørre Hal
land. Jordebogen registrerer al kongelig ejendom og 
beregner hvad kongen kan forvente af årlige indtæg
ter, og af underhold, når han med sit følge drager om
kring i landet. Den store pengeafgift fra Samsø og fra 
egnen om Slesvig og Danevirke vidner om disse egnes 
store betydning for kongen og hæren i ledingstid. En 
gennemgang af Jordebogens poster viser, at kongen 
ikke ejede jord i de sogne i Skåne og Halland, hvor de 
mange blæsterovne producerede jern. Absalon og 
Valdemarerne har åbenbart ikke været interesserede, 
og Saxo nævner heller ikke jernproduktionen.

Det sidste store arbejde, som Valdemar Sejr frem
mede, var udfærdigelsen af Jyske Lov. Biskop Gunner 
i Viborg har sikkert været den drivende kraft og har 
formået at få retsreglerne formet i et klart og simpelt 
sprog »så alle kan vide og forstå, hvad loven siger«, 
som det hedder i Fortalen. Loven blev givet på Rigs
mødet i marts 1241 i Vordingborg, og dens retsregler 
blev anvendt i hele landet på trods af dens navn. Lo
ven danner også grundlaget for Christian 5’s Danske 
Lov fra 1683. Valdemar Sejr har kun lige nået at glæde 
sig over lovens vedtagelse, for han døde 28. marts 
1241. Samme år blev Snorre Sturlason myrdet på sin 
gård Reykjaholt i Island.



KAPITEL 6

Højmiddelalder 1241-1375

I Jyske Lov møder man for første gang betegnelsen 
Herremand. Det var en jordbesiddende landmand, 
der var tilstrækkelig formuende til at møde op som 
rytter, klædt i ringbrynje, eller senere, i panser og pla
de, for at stille sig til rådighed for kongen, når han 
samlede et hæropbud. Til gengæld slap herremanden 
for at betale skat. Ved denne ordning opstod der en 
skattefri stand i riget, som efterhånden udviklede sig 
til et aristokrati af riddere og væbnere, med jord, med 
slægtsvåben, med indgifte og en rig heraldik. Mange 
af disse mænd fandt vej til Rigets bedste stillinger. 
Kongens kancelli lededes af en kansler, mens skatte
opkrævningen og regnskaberne styredes af kammer
mesteren. Ved rigets indre styre optrådte drosten som 
stedfortræder for kongen, mens marsken blev anfører 
for rytterhæren.

Ved Valdemar Sejrs død 1241 overtog hans ældste 
søn med dronning Berengaria, hertug Erik af Sønder
jylland, styret. Fire andre sønner, Abel, Christoffer, 
Niels og Knud, fik hver sin bid af riget, henholdsvis 
Sønderjylland, Lolland-Falster, Halland og det lille 
stykke af Estland omkring Tallinn, som vi havde kun
net fastholde. Denne udstykning viste sig at være 
uheldig, for brødrene kunne ikke enes om jord og fi
nanser. De bekrigede hinanden og flere landsdele 
blev hærget. Erik måtte skaffe penge for at holde 
brødrene stangen og opkrævede en skat på bøndernes 
plove, hvorfor han fik tilnavnet Plovpenning. I Jorde- 
bogens afsnit 14 kan man læse at der i Sjællands, Lol
lands, Falsters og Møns 28 herreder var registreret i 
alt 9830 plove. Det kunne teoretisk blive til 9830 pen- 
ninge, alene fra disse landsdele. Hvor langt det rakte, 
ved forfatteren ikke, men kongen havde også andre 
indtægter, bl. a. fra bøder og afgifter, fra havnene, fra 
vandmøllerne, hvor bøndernes korn blev malet, og 
fra bistaderne, der leverede voks og honning.

Den mangeårige fejde mellem brødrene fandt en 
foreløbig afslutning, da Abel svigtede et givet løfte, 

lod Erik fængsle i Slesvig, og sørgede for at nogle 
håndlangere myrdede ham og lod liget kaste i Slien, 
9. august 1250. Da Abel havde svoret, at han intet 
havde med mordet at gøre, blev han hyldet på Viborg 
landsting og kort efter kronet i Lunds domkirke. At 
han - netop han - nåede at stramme op på rettergang 
og domstole, før han faldt i Ejdersted 1252 under en 
strid med friserne, er tankevækkende.

Valdemars tredjeældste søn, Christoffer I (1252- 
59), gift med Margrethe Sambiria, kaldet Spræng- 
hest, blev nu konge. Han indsatte Abels søn, Valde
mar, som hertug i Slesvig, hvilket blev begyndelsen til 
et dynasti, som kom til at volde Danmark meget ondt. 
Christoffer havde en langvarig strid med sin jævnald
rende, ærkebiskop Jakob Erlandsen (ca.1215-74), om 
magtforholdet mellem kirke/pave og konge. Den 
endte med ærkebispens fængsling på Søborg Slot 
1259. Christoffer døde kort efter, så den stærke Mar
grethe Sprænghest måtte som formynder for den kun 
10-årige søn Erik styre riget og sørge for hans kroning 
i Viborg.

Striden mellem kong Erik Klipping (1259-86), 
stormænd og kirke/pavestol fortsatte trods dronnin
gens dygtige styre. Det førte til at kongen i 1282 måtte 
underskrive den første danske håndfæstning, hvori 
han bl.a. måtte love hvert år ved midfaste at samle 
gejstlighed og adel til Danehof i Nyborg. Håndfæst
ningen, som er blevet kaldt Danmarks første grund
lov, indeholder elementer, som også findes i den en
gelske »Magna Charta«, som Johan uden Land var 
blevet tvunget til at underskrive i 1215. Habeas cor
pus paragraffen forbyder, at nogen fængsles på den 
blotte mistanke. Enten skal den anklagede være gre
bet på fersk gerning, eller der skal foreligge en tilstå
else, eller han skal være dømt efter loven. I Nyborg 
samledes så rigets bedste mænd til et rigsråd, som på 
en måde blev rigets øverste myndighed. Alligevel ul
mede utilfredsheden blandt stormændene, og
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113. Bockstens-dragten viser sjældent godt bevarede klædningsstykker fra 1300-tallets Halland. Varberg Museum. Post
kort 1985.

St.Cæcilie Nat, 22. november 1286, slog de til og 
dræbte kongen i Finderup Lade, 10 km SV for Viborg. 
Drabsmændene er aldrig blevet fundet. Kongen blev 
bisat i Viborgs domkirke. På 700-årsdagen for mordet 
opsatte man i Skovgaard Museet i Viborg et bronzere
lief udformet af billedhuggeren Mogens Bøggild. 
Erik Klipping havde to sønner, der fulgte ham, Erik 
Menved (1286-1319) og Christoffer II (1319-32). Dat
teren Regitse ægtede fyrst Niels af Werle, og fra dem 
nedstammer Christian I, den første Oldenburger.

Højovnen, den indirekte jernfremstilling

I generationer har man antaget at højovnen til jern
fremstilling blev opfundet omtrent samtidig med at 
krudtet kom til Europa midt i 1300-tallet (Beck 1891; 
Johanssen 1953; Tylecote 1987). Man antog at der var 
en snæver sammenhæng med behovet for at fremstille 

kanoner og kanonkugler af jern. Nye arkæologiske 
undersøgelser har imidlertid vist, at de første højovne 
er mindst 100 år ældre og meget vel kan have stået 
færdige omkring 1200, i Tyskland, i Norditalien og i 
Sverige (Buchwald 2008, Kapitel 6-7).

Man kan definere den tidlige højovn som en per
manent, stensat eller muret skaktovn, der var i drift 
dag og nat i nogle måneder. Den blev chargeret med 
jernmalm og trækul, lavet af fyrretræ, og luften blev 
leveret af to vandmølledrevne blæsebælge. Ovnen 
blev tappet flere gange i døgnet gennem et taphul, der 
sad 90° forskudt fra bælgene. Det flydende råjern flød 
ud på sandgulvet foran ovnen. Det var det nye, at jer
net kom flydende ud af ovnen. Man kalder det råjern 
(svensk tackjårn, engelsk pig iron).

Man kan forestille sig at de »Waldschmiede«, 
skovsmede, som i århundreder havde produceret jern 
i blæsterovne med håndbetjente blæsebælge, havde
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114. Skitse af en svensk 
mulltimmersugn, den ældste 
højovnstype i Bergslagen. 
De to blæsebælge drives af et 
underfaldshjul. Ovnen tømtes 
mod vandløbet, men tegneren 
har afsat for ringe plads. Bo 
Swärd i Buchwald 2008.

flyttet deres ovne ned til nogle mindre vandløb, hvor 
man kunne bygge et par vandmølledrevne blæsebæl
ge, så man kunne lette sig selv for noget af det drøje 
og trivielle arbejde ved bælgene. Vandmøller var vel
kendte i forbindelse med kornformalingen i Westfa
len, hvor vi møder de første højovne. Meget tyder på 
at det var de tyske »Waldschmiede« øst for Rhinen i 
grevskaberne Sauerland og Siegerland, der begyndte 
med den nye teknik. Man valgte at bygge de nye ovne 

på så gode steder, at man blev på samme sted i flere 
hundrede år, hvilket har stillet arkæologerne på ret 
vanskelige opgaver, idet de oprindelige anlæg er ble
vet forstyrret og nærmest gjort ukendelige på grund 
af senere om- og tilbygninger.

Når en blæsterovn drives dag og nat med en effek
tiv lufttilførsel stiger ovnens temperatur noget, måske 
50-100°, men det betyder rigtig meget for sammensæt
ningen af det jern, der reduceres ud af malmen. Det
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115. Klump af råjern fra 
den primitive højovn. 407 
g, 10x4x3 cm. Lapphyttan 
No.4490.

optager mere kulstof, og hvis indholdet stiger fra det 
normale 0,1 %C til 3,5%C, så vil jernet smelte. Det 
drypper ned på ovnens bund, og ovenpå lægger der 
sig en smeltet slagge. Når man stikker hul på ovnen 
helt forneden kan man styre processen, så jernet løber 
først ud, mens den lettere slagge kommer senere og 
kan ledes til en separat grube. Slaggen havde den
gang ingen værdi, den er glasagtig, har sorte, brune, 
grå, blå og grønne farver, og er helt forskellig fra den 
slagge, der dannedes ved den gamle blæsterovn. Til
stedeværelsen af sådanne glasslagger kan røbe at der 
på stedet engang stod en højovn.

Men jernet? Vi har dårligt nok fundet det; det blev 
jo brugt. Men en metallurg må antage, at det har haft 
karakter af hvidt støbejern. Lad 100 kg smeltet jern 
med 3,5% C og lavt siliciumindhold løbe ud på sand, 
så vil det størkne som et meget hårdt og skørt, hvidt 
råjern. Det er ubrugeligt for smeden! Han må have 
været dybt skuffet, for han kunne ikke behandle det 
som det lavkullede jern, han var vant til fra sin blæ
sterovn oppe i skoven. Hvis han slog på råjernet, hvad 
enten koldt eller glohedt, så splintrede det. Det kunne 
ikke formes til en stang eller en plade.

Men smedene har prøvet sig frem, og en dag har et 
lyst hoved fundet ud af at samle de knuste fragmenter 
i en esse, en fladbundet, lerforet grube direkte på jor
den. Ved hjælp af håndblæste bælge har han genop

varmet jernet, så det smeltede, og dets kulstof brænd
te væk, indtil ca.0,1% C. Samtidig brændte meget af 
jernet væk til FeO under stor varmeudvikling og un
der et betydeligt jerntab på 20-30%. Efter en eller to 
timer har han stået med et smedejern med 0,1-0,2% C, 
som næsten var magen til det smedejern, han var vant 
til fra skoven. Slaggen fra den lille esse bestod af oxi
der afjern, mangan, silicium, calcium og aluminium, 
og den var helt forskellig fra højovnens glasslagge. 
Processen, som her beskrevet, kaldes friskning, på 
tysk Frischen, på svensk fårskning, alle er ord, der in
dikerer at det syge, hvide råjern var blevet rask og an
vendeligt.

På de bedst undersøgte lokaliteter (Kierspe i 
Sauerland og Lapphyttan i Våstmanland) har arkæo
logerne fundet at en højovn var omgivet af 4-8 frisk- 
ningsesser, et resultat, der støttes af senere doku
menter. Man han næsten opfatte det som at brugerne 
har dannet en andelsforening, hvor man organiserede 
sig for at fordele det omfattende arbejde. Og der var 
nok at gøre: Vandmøllen, med opdæmning og tilled
ning af vand, pasning og vedligeholdelse af den store 
ovn og dens to, 3-meter lange blæsebælge, skovhugst 
og milebrænding, malmledning, gravning og trans
port (i Sverige ofte i slæde om vinteren), friskningen 
af det hvide støbejern, samt endelig borttransport og 
salg af produktet.
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116. Poleret snit igennem det 
hvide råjern, fig.115. Såkaldt 
ledeburit struktur, som er 
hård og ret skør. I venstre 
kant lidt sort, vedhæftende 
glasslagge. SEM. Målestok 
0,1 mm.

Man har kaldt denne fremgangsmåde for den indi
rekte jernfremstilling, fordi man i to trin gik vejen 
over højovn/ hvidt råjern til friskningsessen /smede
jernet. Det færdige smedejern adskilte sig næsten ikke 
fra det tidligere blæsteijern, men slaggeinklusionerne 
gjorde, således som vi ved det i dag.

Osmund i Bergslagen

Så vidt forfatteren er orienteret, foreligger der meget 
få middelalderlige dokumenter om den tidlige høj
ovnsproces i Tyskland. Derimod har man i Sverige et 
vigtigt skrift fra den flittige Peder Månsson, som i 
1520 udgav Bergsmankonst, hvor han i kapitel 21 kort 
omtaler hvordan man laver noget, som han kalder 
osmundjern. Dette osmund jern var fra omkring 1250 
til lidt efter 1600 en af Sveriges vigtigste eksportartik
ler - men indtil i 1980’erne har man slet ikke kunnet 
forstå hvad osmundjern var, se f.eks.den gængse-men 
forkerte-opfattelse, som stammer helt fra 1700-tallet, i 
artiklen »Osmund« i det kompetente leksikon Svensk 
Uppslagsbok bind 22, spalte 41 (1957), eller omtalen 
i Kisling (1978,s.25).

Ganske kort: En osmund var et groft hugget styk
ke smedejern, lidt af form som en tændstiksæske 

(5x4x2 cm), men uregelmæsigt som en kartoffel. Efter 
loven skulle 24 osmund veje et lispund (20 lispund var 
ca.136 kg), så gennemsnitsvægten for en osmund var 
283 g. Osmund stykkerne var slutresultatet af den 
svenske, indirekte totrinsproces. De var det yderst 
vigtige mellemprodukt, der var udgangspunkt for alt 
smedearbejde i middelalderen, derfor blev de brugt, 
og man finder dem sjældent.

117. Tre osmunder på 290, 290 og 280 g. Noget korrode
rede. På osmunden til højre ses øksehuggene på kanten. 
Fundet ved udgravning på Varnhem Kloster mellem 
Skara og Skövde i Vestergötland. Målestok i cm.
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Månsson skrev (let forkortet, mine kommentarer i 
parentes): »I Norberg, Lindesberg og Skinnskatte- 
berg (i Västmanland, Bergslagen) laver man ypperligt 
jern. Man har store, runde ovne 8 alen høje, og man 
bærer malmen, sønderslagen med hamre, ligesom den 
er brudt fra bjerget (dvs uden at være ristet). Og efter 
en passende blæsning lader man skærstenen (dvs det 
hvide råjern) løbe ud i en grav. Så løfter man skorpen 
af efterhånden som den størkner. Man slår skærste
nen i stykker (det hvide råjern er i tynde plader ret let 
at slå i stykker), hvorpå stykkerne lægges i en esse, der 
blæses med håndbetjente bælge. Deraf bliver der jern 
(smedejern), og det hugges (mens det er hvidgløden
de) i små osmund stykker. Tilbage i essen ligger der 
en smule stål, som har skilt sig fra jernet.«

De af Månsson beskrevne »små osmund stykker« 
kan vi følge i handelen og i tolddokumenter, for ek
sempel allerede i 1304 i en engelsk fortoldning af nog
le tønder med osmund, hvoraf importøren måtte be
tale 1,25% af osmundens værdi (Buchwald 2008:261).

Omsider, i 1980’erne lykkedes det svenske arkæo
loger at opspore resterne af en meget gammel højovn 
(svensk: masugn), kaldet Lapphyttan, ca.12 km SV 
for Avesta i Västmanland (Magnusson 1985). Et min
dre vandløb var blevet opdæmmet, vand var ført frem 

til et underfaldshjul, de nederste skifter af en muret, 
kvadratisk ovn var bevaret, og fire friskningsesser 
kunne identificeres. Der var rigeligt af glasslagger 
omkring højovnen og af friskningsslagger om de fire 
esser, og i et depot fandt man nogle få forvitrede 
osmund, nok til at man begyndte at forstå den hidtil 
gådefulde osmundsproces. I Lapphyttan havde man 
anvendt bjergmalm, dvs fast hæmatit og magnetit, 
der var blevet hugget ud af fjeldet i små, ikke særligt 
dybe overfladegruber. For at lette arbejdet tændte 
man et kraftigt bål op ad fjeldvæggen, og når det var 
brændt ud, kastede man vand på væggen. Den be
skedne opsprækning lettede brydningen med ham
mer og mejsel, men det var hårdt arbejde.

Det særlige ved den svenske malm var at den var 
fosforfri, og at visse typer oven i købet var manganri
ge. Disse malmtyper var bedre end næsten enhver an
den europæisk malm, hvilket førte til at svensk jern og 
stål fik et godt ry overalt. I Tabel 6.1 vil man finde to 
typiske analyser af den malm, der tidligt blev brugt i 
Lapphyttans højovn. De to malme kom fra to forskel
lige overflade-gruber en halv snes kilometer vestpå, 
den første er manganfattig, den anden er manganrig, 
og begge er fri for fosfor. Disse typer malm er tillige 
svovlfattige og man behøver ikke at riste dem.

118. Plovskær fra Alrø, Hor
sens, 1,9 kg. Smedet af 7 eller 
8 osmunder. Ved sandblæs
ning af det rustne plovskær er 
mange af samlingerne blevet 
tydelige. Målestok i cm. Grith 
Lerche, Nationalmuseet;
DTU.
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I Tabel 6.2 vil man finde analyser af Lapphyttans 
højovnsslagger. Den første er gennemsnittet af to for
skellige, blå glasslagger, som må stamme fra smelt
ning af malme som Nr.l i Tabel 6.1, bemærk de rela
tivt lave manganindhold. Den anden er gennemsnittet 
af seks matgrønne -grå glasslagger, som må stamme 
fra malme af en type som nr.2 i Tabel 6.1.

De to første analyser i Tabel 6.3 viser sammensæt
ningen af højovnens produkt, det hvide støbejern, el
ler såkaldte råjern (engelsk pig iron, svensk tackjårn), 
som flød ud og størknede i skorper, der var 1-2 cm 
tykke. Bemærk de høje kulstof- og manganindhold, 
det ret lave silicium indhold og det meget lave fosfor
indhold. Da højovnene nogle hundrede år senere var 
blevet højere og varmere, steg råjernets siliciumind
hold, hvilket fik stor betydning for dets fysiske og me- 
tallurgiske egenskaber.

Da det er første gang at bogen præsenterer en 
jernanalyse er det på sin plads at kommentere dens 
mærkværdige opstilling - summen af de analyserede 
grundstoffer er jo ikke 100%. Det skyldes den almin
delige konvention at man stiltiende går ud fra at jern 
udgør resten, altså at f.eks. den nederste linie i Tabel 

119. Seglet for Magnus Smek. Magnus Eriksson, født 1316, 
var svensk konge fra 1319 til 1364.1 1335 giftede han sig 
med Blanche, datter af grev Johan af Namur. Hun huskes 
fra børnerimet »Ride,ride ranke—hesten hedder Blanke«.

6.3 skal læses 0,51% kulstof, 0,10% silicium, 0,06% 
mangan, 0,011% fosfor, 0,019% svovl og 99,30% jern.

Analyse 1410 og 834 i Tabel 6.3 viser, at man i Lapp- 
hyttan var i stand til at fremstille både smedejerns 
osmunder og stål osmunder. I stål-osmunden er kul
stofindholdet væsentlig forhøjet, helst op over 0,5%. 
Man har sikkert anvendt den manganrige malm til 
disse kvaliteter. Fra senere dokumenter kan man se, at 
en stål-osmund kostede det dobbelte af en almindelig 
smedejerns-osmund. Prisen for en smedejerns
osmund, som der blev produceret ti gange så mange 
af som af stål-osmunderne, lå i lange tider fast på 1 
penning. Man oplever her det usædvanlige at jern 
produktet havde selvstændig værdi som et af alle ac
cepteret betalingsmiddel. Både smeden og befolknin
gen i almindelighed kunne afregne deres mellemvæ
rende i stykker osmund å 1 penning.

De handlekraftige svenske konger Birger Jarl 
(1248-66), Magnus Ladelås (1275-90) og Magnus 
Smek (1319-64) var ivrige støtter for den svenske mi
nedrift, som især skete i Bergslagen, de hidtil tyndt 

120. Hestesko fra Borgerdiget, Roskilde. Lille, kun 111 
mm lang og 95 mm bred, vægt 152 g (slidt og korroderet). 
Smedet af osmundjern med ferritisk-perlitisk struktur 
med mindre end 0,07% P. Nationalmuseet NM 6828.
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befolkede områder vest og nordvest for Stockholm. 
Malmbrydningen må være begyndt omtrent samtidig 
for kobber, sølv og jern, sent i 1100-tallet. Falun blev 
centret for kobberfremstillingen, og Sala for sølv
fremstillingen. Derimod var jernmalme så rigeligt til 
stede overalt, så det faktisk blev adgangen til fornuf
tig vandkraft, der afgjorde hvor højovnen skulle pla
ceres. Der blev bygget flere hundrede højovne, svensk 
mulltimmersugnar, og indenfor et område på hen ved 
200x200 km dannedes der efterhånden kraftcentrer 
som Filipstad, Nora, Långban, Grångesberg, Ludvi- 
ka, Riddarhyttan, Fagersta, Avesta, Långshyttan og 
Dannemora, se figurerne 136 og 137.

Som brændsel anvendte man især fyrretræ, der 
ved milebrænding blev omdannet til trækul. Birin- 
guccio (1540) anbefalede ganske vist trækul, der var 
fremstillet af hårdt ved, bøg, eg, kastanie, men er
kendte at når der ikke var hårdt ved at få, så lykkedes 
det også med andet, både olivenstubbe og fyrretræ. 
Transporten af tømmer, trækul og produkter skete 
langs elvene og søerne og ellers om vinteren på slæde. 
Eksporten skete fra begyndelsen over Stockholm, der 
sidst i 1200-tallet oplevede en stærk vækst. Stockholm 
lå godt placeret for at håndtere eksporten; byen skyld
te sikkert sin grundlæggelse og sin hurtige vækst den 
beskyttede havn, hvortil man nemt kunne fragte sine 
varer ad søer og elve. Billedligt talt lå byen som en 
højre hånd, hvor håndroden var Slussen i Stockholm, 
lillefingeren pegede mod Dannemora, ringfingeren 
mod Falun, langemand mod Fagersta, pegefingeren 
mod Bofors og tommelen mod Finspångs kanoner.

Nogle af tønderne med osmundjern er meget tid
ligt blevet handlet til Danmark, hvor man blandt an
det har smedet hestesko, hesteskosøm og almindelige 
søm og nagler af dem, Tabel 6.4. Forfatteren var så 
heldig blandt usorterede genstande fra udgravninger 
på Vordingborg Slot at finde en stump jern, der viste 
sig at være % af en osmund, tabellens nr. 4. I samme 
materiale lå et stort søm, tabellens nr.5, der meget vel 
kan være smedet af jern fra denne eller en lignende 
osmund, slaggeinklusionerne er næsten identiske.

Fra udgravninger i Roskilde og fra Borren Vold
sted, Højby, Odsherred, har jeg analyseret tre he
stesko fra det tidlige 1200-tal, som sikkert er lavet af 

importeret osmundjern, Tabel 6.4, nr. 1,2 og 3. Mid
delalderens hest var ret lille, og hesteskoene var små, 
111 mm lange og 95 mm brede. Nogle hundrede år 
senere var hesteskoene blevet betydeligt større, 135- 
145 mm lange og 110-120 mm brede. Det skyldtes for
ædlingsarbejdet: Man behøvede kraftige heste til at 
bære den pansrede rytter og til at trække den tunge 
hjulplov. Somme tider forstålede man hesteskoen: 
Dronning Christina betalte i 1508 hofsmeden Niels 
Smith 8 skilling for at få forstålet hesteskoene for de 
to heste, som trak hendes vogn i Odense (Christensen 
1904).

Hansestæderne

I 1200-tallet voksede handelen på de nordiske lande 
betydeligt. Norge havde klipfisk og pelsvarer, Dan
mark Skåne-silden, Sverige osmund, kobber og sølv, 
Finland tømmer, skibsmaster af fyr, tjære og beg, og 
Estland-Rusland honning og voks. Detil kom de 
sjældne og eftertragtede varer, hvalrostand, narhvals
tand (»enhjørningen«!) og den hvide falk, som bl.a. 
stammede fra nordmændenes sejlads på Grønland. 
Afsætningen skete især til de nordtyske byer og til 
England og Flandern, hvorfra man til gengæld hjem
førte varer fra Orienten, salt fra Biskayen og Lüne
burg, bly, sølv og zink fra Goslar, stål og jerntråd fra 
Westfalen (Köln og Duisburg), vin og sprit fra Frank
rig, samt tekstiler fra de flamske og engelske væverier.

Omkring 1250 dannede de tyske købmænd et for
bund, og man oprettede kontorer i London, Bergen 
(Tyskebryggen), Novgorod og Brygge. Kontoret i 
London kaldtes Stahlhof, Steelyard, hvortil især køb
mændene fra Köln bragte deres jern og stål fra Sauer- 
land og Siegerland. Også på Gotland, der længe hav
de været et centrum for Østersø handelen, slog 
tyskerne sig ned. De dominerede Visby en tid, men 
allerede omkring 1300 var Lübeck blevet knudepunk
tet for de ca.50 byer, hvis købmænd havde sluttet sig 
sammen til Hansaen (Hornborg 1948).

Koggen var Hansaens foretrukne skib, fordi det 
var rummeligt, stærkt bygget og egnet til transport af 
tømmer og korn, og af sild og osmund i 100-150 kg 
tunge tønder. En anden grund til koggens popularitet
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121. Gadebillede fra Bergen i 1970’erne På den gule gavl på gadehjørnet skimtes årstallene 1487,1712 og 1912, der mar
kerer ombygninger (brande) og restaureringer. Postkort 1976.

var dens høje sider, der beskyttede mod sørøveres 
kapringsforsøg, ligesom de høje kasteller i for- og ag
terstavn var velegnede til forsvar. Koggen havde en 
simpel rigning med en mast, der ikke kunne lægges 
ned, og som førte et råsejl. Koggens nederste parti var 
karavelbygget, dvs plankerne stødte mod hinanden 
uden overlapning, mens dens øverste parti var klink- 
bygget som vikingeskibene. Konstruktionen peger 
tilbage mod friserne som de første, der byggede den
ne type (Crumlin-Pedersen 1965; Kiedel & Schnall 
1989). Koggen var relativ langsom, og den krævede 
havneanlæg for lastningen. Men da dens lasteevne 
var 50-100 ton, 10-20 gange større end samtidens ski
be, blev det købmandens foretrukne skib, og han op
trådte ofte selv som skipper. Mellem Danmark og 
Gotland var der god forbindelse, idet især Sønder

122. Haakonshallen, Bergen, ligger indenfor det befæ
stede område i Vaagens nordvestspids. 1200-tallet. Nu 
indrettet som festsal. Postkort 1937.
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borg og Aabenraa deltog. Man leverede fødevarer og 
modtog kalk, tømmer og tjære, idet man ofte sejlede 
med den noget mindre skibstype, knarren (Grandjean 
1950). På Skibsmuseet i Bremerhaven er udstillet en 
ret velbevaret kogge fra omkring 1300. Den må have 
lastet 80 ton. Den blev fundet i 1962.

Foruden en økonomisk og politisk indflydelse 
havde Hansaen betydning for byggeriet og kulturen. 
Man behøver bare at erindre muren omkring Visby, 
og de mange rådhuse, byporte og kirker, der rejstes i 
Lübeck, Rostock, Stralsund og Danzig i en karakteri
stisk Hansa-gotisk stil. Mange billedhuggere, træskæ
rere og malere fra Lübeck og andre hansestæder bi
drog med deres kunstværker til udsmykning af 
nordiske bygninger.

På vej mod rigets undergang
I Danmark var Erik Klipping blevet afløst af sønnen 
Erik Menved (1286-1319), som igen efterfulgtes af sin 
to år yngre bror Christoffer II (1320-26 og 1330-32). I 
fyrre år gik det stadig nedad bakke med samarbejdet 
mellem de fire stænder, adel, gejstlighed, borgere og 
bønder, og med at holde nordtyske og holstenske 
stormænd ude. Krigsførelsen kostede formuer, fordi 
adel og kirke lod bygge borge og fæstninger, som 
kongens hird ikke kunne magte. Han måtte hverve 
sværtbevæbnede lejetropper, så meget mere som hans 
egne stormænd var upålidelige og røgtede deres egne 
interesser og alliancer. Det blev ikke bedre af at den 
gruppe, der var dømt fredløse satte sig fast på øen 
Hjelm, hvorfra de skadede landet ved falskmøntneri 
og sørøveri (Asingh & Engberg 2002). I folkevisen 
hed det »Hjælp os Gud Fader i Himmerig, for nu har 
Hjelm fået horn«.

På ny var en ærkebisp, Jens Grand (ca.1250-1327), 
dybt involveret i de interne stridigheder. På sin stærke 
fæstning, Hammershus, beskyttede han nogle af de 
fredløse, men omsider blev han fængslet af Christof
fer og i 1294 anbragt på Søborg. Hjulpet af Morten 
Madsvend lykkedes det ham at flygte og fremlægge 
sin sag for paven. Efter mere end ti års tovtrækkeri og 
store omkostninger fik Erik Menved ham anbragt 
som ærkebisp i Bremen i 1310. Her tog de fleste bi-

123. Træsnit af fremstillingen af en armbrøst. Mekanikken 
er vist til venstre, og et udvalg af færdige pile ses i bag
grunden. Vignet i Olaus Magnus 7.Bog, Kap.1-2. 1555.

sper parti imod ham på grund af hans herskesyge og 
voldsomhed, så han fortrak til Avignon, hvor han til
bragte de sidste ti år af sit liv. Med Jens Grand var de 
danske kirkefyrsters tid forbi. Deres efterfølgere i 
Lund støttede kongemagten.

Erik Menved slog tidligt ind på en eventyrlig uden
rigspolitik, idet han drømte om at genskabe Valdemar 
Sejrs østersøvælde. Selvom han havde stærke svenske, 
norske og tyske kræfter imod sig, lykkedes alt for ham 
en tid. Han angreb i 1306 de fredløse på Hjelm og lod 
borgen nedbryde. Udenfor Rostock holdt han i 1311 
en pragtfuld ridderturnering, hvorunder Christoffer 
blev slået til ridder, og utallige stormænd deltog. Men 
allerede få år efter havde de fleste forladt ham, og da 
han i 1316 led et stort nederlag under en kamp om 
byen Stralsund, opgav han sin nordtyske politik.

Heldigere var han heller ikke med sin indsats i 
Sverige. Her var kongen, Birger Magnusson (1290- 
1318) blevet gift med Eriks lillesøster Margarete, 
svensk Märta. Men der var stridigheder i familien, 
idet kongen fejdede med sine to brødre, Erik og Val
demar, og Erik Menved følte at han måtte hjælpe sin 
svoger. I 1317 lykkedes det Birger ved »Nyköpings 
Gåstebud« at fængsle og dræbe sine to brødre - han 
lod dem sulte ihjel i slottets kælder! Et sådant barbari 
måtte få følger. Birger blev foijaget og tog sammen 
med dronningen ophold i Danmark, hvor de endte 
deres liv. De blev begravet i St.Bendts kirke i Ring
sted 1319.

Erik måtte i de samme år nedkæmpe flere jyske og 
sjællandske oprør, anført blandt andet af hans bror
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124. Armbrøst-pilens jernod, 
75 mm lang med en vægt på 
16 g, var i stand til at gen
nemtrænge en brynje og et 
let panser og forandrede 
krigsførelsen en stund. Hård
hed 129-160 Vickers. Odense, 
1300-tallet.

Christoffer. Alt sammen kostede penge, som han ikke 
havde. Han måtte låne og som pant overdrage større 
og mindre dele af landet til långiverne, og notabene 
kongen kunne ikke mere oppebære indtægterne fra de

bortforpantede landsdele. Fyn blev således givet i 
pant til de to fætre Grev Gerhard (Gert) af Rendsborg 
og Grev Johan (den Milde) af Plön for de summer, 
Erik skyldte dem for udgifter til tyske lejetropper.

125. Kong Christoffers og dronning Eufemias dobbeltportræt i bronze. Sorø Kirke. Postkort 1975.

132



SCI.DAN.H. 4- 5 VALDEMAR ATTERDAG

I familielivet havde Erik og Ingeborg store sorger. 
Af de fjorten børn, som Ingeborg fødte, var elleve 
dødfødte og tre overlevede kun fødslen i få uger. Af 
sorg over det sidste barns død gik Ingeborg i kloster i 
Roskilde, men døde allerede i sommeren 1319. Et 
halvt år senere døde også Erik. Begge er begravet i 
St.Bendts i Ringsted.

Ved Eriks død var Christoffer landsforvist og op
holdt sig i Brandenburg. Erik havde på dødslejet ad
varet mod at man tog Christoffer til konge, men alli
gevel blev han valgt. Christoffer måtte underskrive en 
håndfæstning, som pålagde ham at indfri broderens 
gæld og nedrive hans fæstninger. Kun Skanderborg, 
Riberhus og Koldinghus overlevede. Ved en arvestrid 
i Søndeijylland tabte han til Grev Gert, og måtte i rea
liteten overlade rigets styre til ham. I forståelse med 
oprørske stormænd i Danmark satte Grev Gert en tid 
drengen Valdemar Eriksen (1315-64), hertug af Søn
derjylland, på Danmarks trone (1326-30), men det var 
naturligvis Grev Gert, der bestemte. Under yderligere 
forviklinger og med støtte fra snart Grev Gert, snart 
Grev Johan, som tog sig godt betalt, vandt Christoffer 
kronen tilbage i 1330, men man havde efterhånden 
tabt al tillid til ham. Han blev, for anden gang, afsat i 
1332 og måtte tage ophold i Saxkøbing, som lå i Grev 
Johans pantelen. Han døde samme år og blev med sin 
dronning Eufemia begravet i Sorø Kirke. En sarkofag 
smykket med et prægtigt dobbeltportræt i bronze 
minder os om en af de mest uduelige og venneløse 
konger vi har haft, en dansk »Christoffer uden Land«.

Valdemar Atterdag

Junker Valdemar var Christoffers tredjeældste søn, 
født ca.1321. Som barn fulgte han i 1326 sin fader i 
landflygtighed, men blev heldigvis snart sat i pleje 
hos kejser Ludvig af Bayern og dennes søn Markgrev 
Ludvig af Brandenburg, der i 1324 var blevet gift med 
Valdemars storesøster, Margrethe (ca.1315-1340). Un
der sit tiårige ophold i Tyskland øvede han sig i krigs
kunsten, fik et førstehånds kendskab til det diplomati
ske spil, og fik tilknytning til kredse, der senere kunne 
støtte ham i hans krav på den danske krone.

Hjemme i Danmark bemandede de to holstenske 

grever de kongelige borge med tyske tropper, og især 
Grev Gert gjorde sig upopulær som landets egentlige 
regent. Han var imidlertid en dygtig hærfører, så da 
endnu et oprør brød ud i Nørrejylland førte han selv 
sine tropper mod nord fra Slesvig. En tid afventede 
han situationen i Randers, vistnok på grund af syg
dom. Her greb frihedskæmperen Niels Ebbesen afgø
rende ind i historiens gang. Med et halvt hundrede 
mand overrumplede han vagten i Randers og dræbte 
»den kullede Greve« om natten den 1. april 1340. I 
Folkevisen hed det

Så gæsted han en kærling-hun havde ikke uden to 
leve
Den ene gav hun Niels Ebbesøn - for han vog den 
kullede Greve.

Selv faldt han samme efterår under kampen om det 
holstensk besatte Skanderborg Slot. Kaj Munk skrev 
under indtryk af den tyske besættelse 1940-45 det be
tagende skuespil »Niels Ebbesen«, der også introdu
cerede den kontroversielle herremand, Niels Bugge til 
Hald.

Grev Johan, Grev Gerts sønner og Hertug Valde
mar Eriksen indgik meget hurtigt efter drabet forlig 
med Junker Valdemar, der nu blev anerkendt som 
Danmarks retmæssige konge. Som en del af forliget 
måtte Valdemar gifte sig med hertugens søster Helvig 
(1320-74). Brylluppet stod i Sønderborg allerede i 
Pinsen 1340. Helvigs medgift viste sig at være vigtig, 
idet den omfattede en fjerdedel af det til hertugen 
pantsatte Nørrejylland, fra Himmerland til Skagens 
gren, med borge og indtægter. Resten af Nørrejylland 
forblev i hertugens hænder. Søndeijylland og Øerne 
var fordelt mellem de holstenske panthavere, hvori
mod den svenske konge, Magnus Smek (1319-64), be
sad Skåne, Halland og Blekinge.

Der kan næppe være tvivl om at Valdemar Atter
dag må regnes blandt Danmarks største statsmænd. 
Han stod overfor en næsten umenneskelig opgave, at 
samle Danmark, og han løste den (Hørby & Venge 
1980, s. 34). Med kløgt, forstillelse og forsigtighed 
indløste han panterne og erhvervede borgene Ka
lundborg (1343), Vordingborg (1346) og Nyborg
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126. Som et eksempel på den pansrede ridder i 1300-tallet 
ses her Edward, Den Sorte Prins (af Wales), 1330-76, æld
ste søn af Edward 3.1 slagene ved Crecy 1346 og Poitiers 
1356 førte han de engelske styrker til sejr. Electrotype 
af gravmælet i Canterbury. National Portrait Gallery. 
London 1980.

(1349). Han solgte Estland til Den Tyske Orden 
(1346) og fik sin ældre broder Otto anbragt der. Han 
bevarede freden med Magnus Smek, idet han »for 
evig tid« afstod Skåne, Halland og Blekinge. Og han 
fik indløst Sjælland og Lolland-Falster før 1349, kort 
før at pesten, Den Sorte Død, ramte landet hårdt.

Pesten 1349-50 var den værste katastrofe, som no
gensinde skulle ramme Europa (Gelting 1979; Ulsig 
1991; Harrison 2000). Især Norge blev hårdt ramt. 
Naturligvis findes der ikke statistiske oplysninger, 
men fra samtidens annaler og klosterbøger får man et 
uhyggeligt indtryk af katastrofens omfang. »På sam

me tid sejlede et købmandsskib fra England ind til 
Bergen, men kun lidt blev udskibet derfra, thi snart 
uddøde alle folk på skibet. Da godset derefter blev 
bragt op i staden, blev dødeligheden stor blandt ind
byggerne. Derefter hærgede pesten hele Norge og 
ødelagde det således at ikke mere end en tredjedel af 
indbyggerne blev tilbage i landet. I Bergen var den så 
dræbende, at 80 lig kom til en kirke på samme dag, 
hvoriblandt 14 præster og 6 diakoner........Pesten var
af den beskaffenhed, at folk levede ikke længere end 
et eller to døgn. De betoges først af et hårdt sting, 
derefter angrebes de af en blodstyrtning, og med den 
opgav de ånden. I denne pest døde ærkebiskop Arne 
og alle kanniker i Nidaros....« (Grønlands Historiske 
Mindesmærker, bind 3, s.17).

Fra Danmark foreligger der overraskende få oplys
ninger, men man ved at der i generationer efter pesten 
overalt optrådte ødegårde, og at mange kirker måtte 
forlades. Man kan også se at landgildet, dvs den årlige 
afgift i penge eller naturalier, som fæstebonden måtte 
betale til sin herre, faldt dramatisk i årene efter pesten.

Grønland

Saxo omtaler ikke Grønland, og det han fortæller om 
Island har næsten fablernes karakter. Derimod vidste 
hans samtidige, Snorre Sturlason, alt om Island og 
meget om Færøerne og Grønland. Det er helt klart, at 
kontakten med disse områder primært var med den 
norske befolkning, og at besejlingen udgik fra Ber
gen, Trondhjem og Oslo Fjord.

Det ser ud til at Grønland og Island helt undslap 
pesten. Besejlingen fra Norge har sandsynligvis været 
indstillet på grund af en svækket norsk befolkning, og 
Hansaens kogger har nok været dårligt egnede til at 
klare det åbne Atlanterhavs luner. De isolerede øer 
slap for smitten, der blev båret af rotter og af lopper
ne i klæderne.

Øster- og Vesterbygden havde i flere hundrede år 
været stadig mere henvist til at klare sig selv. Arkæolo
ger, som har undersøgt nordbopladserne, er enige 
om, at jern var en udpræget mangelvare. Dette be
kræftes af Islændingesagaerne, der for eksempel be
retter at »Asmund Kastanraste i 1189, selv fjortende,
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127. Jernsegl fra Abels Gård, Østerbygden. 13 cm lang,
102 g. Nationalmuseet No.150.

kom fra Grønland til Bredefjorden på Island i et skib, 
som næsten var sammenføjet med træsøm alene, og til 
dels var holdt sammen med dyre-sener« (Grønlands 
Historiske Mindesmærker Bind 1, s.135). Nørlund 
(1929:144), som undersøgte bispegården i Gardar, 
fandt blot en bordkniv, en krog og nogle kistesøm, og 
andre udgravninger afslørede kun søm, knivfragmen
ter og et meget dårligt smedet spyd. Noget af dette 
materiale er blevet undersøgt af forfatteren (Buch- 
wald 2001; 2008) og indgår i et par tabeller bag i den
ne bog. På Abels Gård i Østerbygden, Tabel 6.5, som 
blev forladt før 1300, fandt man en brækket segl, nog
le slidte knive og en del søm. Seglen var af ringe kva
litet, meget blød, ligesom den ene kniv, hvorimod den 
anden anden, nr.170, var korrekt fremstillet af stål og 
havde en martensit-hærdet æg. Denne kniv er usæd
vanlig ved sin sammensætning. Slaggeinklusionernes 
fosfor-, calcium- og aluminium-indhold, samt F-vær- 
dien peger bort fra Skandinavien, måske mod Tysk
land. Alle andre jerngenstande fra bopladsen ser ud 
til at være fremstillet i Norge.

Fra Vesterbygden er et udpluk af jerngenstande 
præsenteret i Tabel 6.6. Alle analyser er i harmoni 
med at genstandene stammer fra Norge. To af knive
ne, nr.2511 og nr.183, har været af god kvalitet, og ved 
hærdning har de nået hårdheder over 350. »Gården 
under Sandet« har været beboet fra omkring 1000 til 
1350, da den måtte opgives på grund af sandfygning. 
Besøgende fra Østerbygden fandt omkring 1360 Ve
sterbygden helt forladt.

128. Snit igennem et smedet norsk søm, fundet i Vester
bygden. Under smedningen er en slaggeinklusion blevet 
brudt op i fragmenter. Hvidt er jern. Hårdhed 129-169 
Vickers. PS. Nationalmuseet No. 2302.

En meget overraskende opdagelse var det, at der i 
materialet fra Nipaatsoq var en lille pilespids, nr. 162 
på 6 g, som var lavet af meteoijern. Analytisk og 
strukturelt var den identisk med de tusindvis af stum
per, der længe før Grønland blev bebygget, var faldet 
som en af de allerstørste meteorbyger, vi kender, øst 
for Cape York i Melvillebugten, godt 1300 km nord 
for Vesterbygden (Buchwald 2012). Inuitterne kendte 
dette materiale og udnyttede det, så måske pilespid
sen fortæller en tragisk historie om en kamp mellem 
nordboer og inuitter omkring 1300, der har ført til en 
af nordboernes død? Der har gennem tiderne verseret 
mange fortællinger om konflikter mellem nordboer 
og inuitter (Gad 1957). Sådanne konflikter har be
stemt ikke gjort nordboernes liv lettere. Det sidste 
livstegn fra Grønland var om et bryllup, der fandt 
sted 16. september 1408 i Hvalsø Kirke. De mange 
islændinge, der overværede brylluppet, sejlede fra 
Østerbygden i 1410. Hvad der derefter skete med 
Nordboerne er uvist.

Landet genrejses
Kong Valdemar, som ofte søgte adspredelse ved at rej
se, havde været i udlandet 1349-50. Atter hjemme fort
satte han kampen for at indløse de pantsatte landsdele.
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129. Fæstningen Malbork 50 km sydøst for Gdansk i Polen. Påbegyndt i 1270 og på sin højde i 1300- og 1400-årene 
centrum for den prøjsiske Ridderorden. Også kaldet Marienburg er det måske verdens største teglstens byggeri. Over 21 
hektar er i sammenhæng under tag. Foto 2014.

Det blev nødvendigt at gennemføre hårde beskatnin
ger og pålægge befolkningen store arbejdsbyrder, så 
»Herremændenes, Bymændenes og bøndernes fred 
agtedes så ringe, at der i hele riget hverken var tid til at 
spise, hvile eller sove« (Sjællandske Krønike). Men Ri- 
berhus med tilliggende og hele Fyn blev hans, og i 1360 
indledte han en lynkrig mod Sverige, der førte til en 
generobring af Skåne, Halland og Blekinge. I fortsæt
telse heraf angreb han Gotland, som han indlemmede i 
det danske rige, hvor øen forblev til 1645.

Da Valdemar øjnede en betydelig indtægtskilde i 
august-septembers Skånemarkeder, forhøjede han 
prisen på Hansestædernes privilegier, hvilket skaffede 
ham mange fjender. Under Lübecks ledelse blev han i 
1368 angrebet af en overmagt, bestående af hertug Al
brecht af Mecklenburg, dennes søn, kong Albrecht af 
Sverige, greverne af Holsten, hertug Henrik af Sles
vig, og en række misfornøjede jyske stormænd, deri
blandt den tidligere drost Claus Limbek. Kong Valde
mar overlod styret til sin trofaste drost, Henning 

Podebusk (ca.1325-88), en godsejer fra Rygen, og for
lod selv landet for at søge hjælp ude fra. Noget af ti
den tilbragte han vistnok på den tyske Ridderordens 
højsæde Marienburg (Malbork) sydøst for Gdansk, 
hvor han kendte Stormesteren Winnych von Knipro- 
de (1362-82). Efter års fejder hjemme opnåede Pode
busk et forlig, og Valdemar vendte hjem 1372 for at 
bruge sine sidste år på at få fodfæste i Sønderjylland. 
Han blev efter eget ønske begravet i Vordingborg, 
men blev af datteren, Margrethe, flyttet til Sorø, hvor 
den prægtige sarkofag, en kæmpeblok af sort, belgisk 
marmor, desværre blev stærkt beskadiget, da kor
hvælvingen i 1651 styrtede ned.

Jyskjern.
Kloder, klimper og kalotslagger

Under det store kirkebyggeri i 1200-tallet havde man 
i et vist omfang anvendt jernal som byggemateriale. 
Den indgik i fundamenter og som indramning af døre
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130. Den typiske danske klode fra 1300-tallet. Jernbønderne betalte deres afgifter i kloder. Senere blev mange sendt til 
Holmens smedjer. Karup 1, 8,2 kg. Største dimension 37 cm. Buchwald 2008.

og vinduer, fordi den var nemmere at tildanne end de 
hårde kampesten. Omkring år 1200 synes der at have 
været en vis aktivitet med at udvinde jern af myre
malm i firkanten Herning-Holstebro-Viborg-Silke- 
borg. Man finder stumper af produktionsslagger på 
markerne (Tabel 6.9) og talrige rensningsslagger (ka
lotslagger) i byerne (Tabel 6.12), men vi har ingen 
skriftlige vidnesbyrd fra så langt tilbage. Måske man 
har lov til at opstille et scenario, der tager udgangs
punkt i slaggefundene og i den viden vi har fra 
1500-tallet (se Kapitel 8) og nutiden.

Fra nutiden ved man, at engene omkring Karup Å, 
Storå og Lilleå er rige på myremalm. Ved Ringstrup 
Bro, vest for Ikast, kunne man i 1990’erne endnu se et 
200 m bredt bælte syd for Storåen, hvor der med ma
skiner var blevet gravet myremalm så sent som i 1984. 
Nu er området blevet retableret med græs og siv; i 
vandhullerne ser man dog stadig den karakteristiske 
»petroleum-film«, der ikke skyldes spildt olie, men 

jernbakterier, der dermed røber tilstedeværelsen af 
myremalm.

Myremalmen blev gravet fra omkring 1935 til 1985 
og blev eksporteret over Esbjerg til kulgasværker i 
England og Belgien. Her brugte man den knuste 
malm som et billigt rensemiddel for de svovlholdige 
gasser, der blev frigjort ved forbrændingen af kul til 
koks. Da kulgas sidst i 1900-tallet blev erstattet af na
turgas fra Vesterhavet, forsvandt behovet for rense- 
massen, og gravningen af myremalm hørte op. Da 
havde man eksporteret op mod 50,000 ton hvert år! 
Der er-og var- altså rigelig med malm i området. Deri
mod har det skortet på brændsel til jernovnene.

Det ser ud til at man har gravet myremalmene 
langs åerne og har transporteret dem måske 10-30 km 
til steder østpå, hvor der var skov. Her rejstes blæ- 
sterovnene, og her ligger produktionsslaggerne, godt 
spredt efter århundreders pløjning og harvning. Ar
kæologerne burde undersøge Hids og Lysgårds her-
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131. Så sent som i 1800-tallet anvendte bønderne i de malmrige områder den mest kiselholdige malm som bygningsmate
riale. Bondegård i Vester Tulstrup, nord for Ikast, ca.1890. Buchwald 1998.

reder, hvor Vinderslev, Hinge Sø, Kragelund og Vrads 
synes gunstige udgangspunkter. Ovnenes vigtigste 
produkt var den såkaldte klode, en slaggeholdig 
klump på 6-12 kg, der, mens den var hvidglødende, 
ved hug med øksen var blevet opdelt i fire fingre 
(Klimper). Disse kloder er sjældne, de skulle jo vide- 
reforarbejdes til smedejern, men vi kender i øjeblikket 
otte, der er fundet ved tilfældigheder i Midtjylland, 
Tabel 6.7. Forståelsen af ordet klode har meget længe 
været ufuldstændig, men blev klargjort ved forfatte
rens undersøgelser i 80’erne (Buchwald 1991).

Kloden var et mellemprodukt, et råmateriale for 
de professionelle smede, der gerne opholdt sig i 
(lands)byerne, på kongens og herremændenes borge 
eller i klostrene. Under raffinering af kloderne har 
smeden taget en finger (en klimp) ad gangen og be
handlet den i sin murede esse, så han endte med at 
have en ren barre, stang eller plade. I smedeessen 

dannede der sig en meget speciel kalotslagge, der 
kunne veje 200-2000 g og var et aftryk af essens form. 
Kalotslaggen er let at genkende, og man har fundet i 
tusindvis af dem i de nordiske byer (Buchwald 1997). 
Kalotslaggen dannes i andet trin af den direkte pro
ces, hvor luppen eller kloden renses til stangjern i en 
lille grubeformet herd. Kalotslaggerne er ofte lagdelt 
med vekslende mængder trækul og sten (kvarts, flint 
m.m.) som indeslutninger. Kemisk set er de hetero
gene, idet wüstitrige og wüstitfattige partier veksler 
fra mm til mm, i modsætning til produktionsslagger, 
der kan være homogene over flere centimeter. Der er 
ikke konstateret nogen forskel mellem kalotslagger af 
ældre og yngre dato. Derimod afspejler den kemiske 
sammensætning i nogen grad den myremalm, der lå 
til grund. Myremalmen er selv påvirket af det geologi
ske miljø, hvilket danner grundlaget for proveniens- 
studierne. Danmarks kalkrige moræne giver et andet 
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signal end Sydsveriges gnejsrige terræn, og også træ
ernes aske må tilgodeses i den endelige kemiske vur
dering.

Mange byer havde i Middelalderen en Smede
gade, der på grund af brandfaren lå nær byens ud
kant, og her boede og arbejdede smedelaugets med
lemmer. Arkæologerne har i de senere år fundet at 
smedegaden og de nærmest liggende gader kan have 
været nærmest brolagt med kalotslagger, affald fra 
dagens arbejde. I Viborg har man St. Pederstræde, St. 
Ibsgade og Mogensgade, og i København en Smede
gade, der har ligget lige inden for Vesterport, nær den 
nuværende Rådhusplads og Vestergade.

Kalotslaggen er meget nøje knyttet til rensningen 
af kloderne, og man kan se af daterede fund at ka
lotslaggen hører op med at optræde i fundene, samti
dig med at kloderne forsvinder fra det danske område 
ca.1600. De nye typer af importeret jern, osmund, val
lon og stangjern, var fra producenternes side så rene, 
at disses forarbejdning kun efterlod små manufaktur
slagger, mindre end 50-200g.

Selve jernbarren eller stangjernet kunne smeden 
selv bearbejde, eller han kunne sælge sit emne til en 
anden smed, en pladesmed, en låsesmed eller en be

slagsmed. Eller måske til en, som var kunstnerisk be
gavet og kunne dekorere f.eks.kirkedøre. I øvrigt er 
meget jern blevet anvendt som landbrugsredskaber, 
især plovskær og langjern i den tunge hjulplov. I 
markforsøg har Grith Lerche (1994) og Catarina 
Karlsson undersøgt slidforholdene i forbindelse med 
pløjningen.

På basis af de undersøgte slagger og jerngenstan
de må man konkludere, at der i det midtjyske firkant
område Herning- Holstebro- Viborg- Silkeborg i 
1200-1500-tallet er blevet bygget en del blæsterovne, 
hvori der er blevet fremstillet kloder, der er blevet vi- 
derebehandlet af professionelle smede i byer, borge 
og klostre. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke i 
materialet synes at foreligge jern af norsk oprindelse, 
som det ellers havde været almindeligt i de foregåen
de århundreder. Derimod begynder der at optræde 
osmundjern, som må være blevet importeret i tønde
vis fra Bergslagen, formentlig udskibet fra Stock
holm. I Tabel 6.11 er de to sidste poster udmærkede 
knive, der bedømt ud fra slaggesammensætning og 
F-værdier sandsynligvis er blevet smedet af osmund
jern, sammenlign for eksempel med analyser af auten
tiske osmundjern i Tabel 7.1.



KAPITEL 7

Senmiddelalder 1375-1523

Valdemar Atterdag havde kun én søn, Junker Chri
stoffer (ca.1341-63), men to døtre, Ingeborg (1347-70) 
og Margrethe (1353-1412). Christoffer bistod fra sin 
pure ungdom faderen med rigets styre og deltog ak
tivt i de forskellige fejder, Under en alvorlig kamp 
mod en hanseatisk flåde i Øresund ud for Helsing
borg, 1362, blev Christoffer hårdt såret og døde året 
efter. Det må have været en forfærdelig tragedie. Han 
mindes i en prægtig, liggende, fuldt udrustet ridder-

132. Junker Christoffer (ca. 1341-63), dronning Margre
thes storebror, døde ung efter at være blevet såret i en 
søkamp mod hanseater nær Helsingør. Sarkofagen i Ros
kilde Domkirke er udført i alabast. Junkeren har hornet 
hjelm, stålhandsker, nyredolk og sværd.

skikkelse i alabast, som pryder låget på sarkofagen i 
Roskilde Domkirke.

Det forlyder, at Christoffer var blevet såret ved 
skud fra en primitiv skibskanon, en »hagebøsse«, 
hvilket ikke er umuligt. De første kanoner blev an
vendt i slaget ved Crecy i 1346 under 100-års krigen 
mellem England og Frankrig.

Søsteren Ingeborg var i 1362 blevet gift med her
tug Henrik af Mecklenburg, med hvem hun fik søn
nen Albrecht (1364-88). Det er interessant at Valde
mar Atterdag i 1371 havde måttet love at denne 
mecklenburgske dreng skulle arve den danske trone 
efter ham. Det blev dog aldrig til noget, og Albrecht 
døde ung.

Lillesøster Margrethe var seks år gammel, da hun 
blev trolovet med den nittenårige kong Håkon af 
Norge (1340-80), en søn af Magnus Smek, med hvem 
Valdemar havde opnået et godt forhold. Af politiske 
grunde fejredes bryluppet allerede i 1363. Dronning 
Margrethe fik i Norge en svensk adelsdame, Margre
the Ulfsdatter, som sin daglige støtte, og gennem 
hende, som var datter af den Hellige Birgitte (1302- 
73), fik hun god indsigt i Birgittinernes arbejde ud fra 
klostret i Vadstena ved Våttern. Allerede tidligt fik 
Margrethe sønnen Oluf (1370-87), der blev opdraget 
på Akershus, og til hvem der stilledes store forvent
ninger på grund af hans dygtige familie og ædle 
stand.

Hvordan det nu ellers gik til, lykkedes det Dron
ning Margrethe af Norge - efter Valdemars død i 1375 
- at få tilsidesat mecklenburgeren Albrecht, og på et 
rigsmøde 1376 i Slagelse at få sin egen seks-årige Oluf 
valgt til Danmarks konge. Ved kong Håkons død blev 
Oluf, nu ti år, også konge af Norge. Herhjemme hjalp 
drosten Henning Podebusk den statskloge norske en
kedronning med at holde styr på rigerne. Hansestæ- 
derne havde ved freden i Stralsund 1370 fået det vest
lige Skåne med dets fæstninger og Skånemarkedet i
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133. Ridderlig scene fra det ty
ske Manessische Handschrift, 
1350. Herr Friderich er iklædt 
ringbrynje, de unge forfølgere 
er let påklædte. Tavle 92.

pant på femten år. Dette indløstes nu uden kamp
handlinger. Søndeijylland måtte desværre i 1386 
overdrages som et arvelen til grev Gerhard, grev Gerts 
sønnesøn, men holstenerne måtte anerkende det dan
ske riges lenshøjhed over Sønderjylland. Danmarks 
sydgrænse lå fra nu af de facto ved Kongeåen, og Kol- 
dinghus blev en grænsefæstning. Slesvig-Holsten, 
som tyskerne kaldte området syd for Kongeåen, hav
de et areal og indbyggertal, som Sjælland og Fyn, og 
kom til at øve en stor indflydelse på danske forhold. 
Det tyske lensvæsen med dets feudalherrer var aldrig 

trængt frem til det egentlige Danmark. Her besad 
hver adelsmand sin gård med fuld ejendomsret, og 
hvis han blev kongens lensmand, betød det kun at 
han midlertidigt administrerede et herred eller en 
borg. Han fungerede som embedsmand og kunne af
sættes. Han kunne ikke give ejendommen i arv til sine 
efterkommere, men kunne eventuelt få lenet i pant for 
et lån til kongen, hvorved lenet kunne overgå til en 
søn, dog altid kun midlertidigt.

Kong Oluf døde pludselig under et besøg på Fal- 
sterbo slot 3. august 1387. Han blev balsameret og
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134. Varbergs Slot og Fæstning. De ældste bygninger er fra 1200-tallet. Omkring 1600 udbyggedes fæstningen væsent
ligt. I dag er der bl.a. indrettet et vandrerhjem, hvor forfatteren boede i 1980.

senere bisat i Sorø. Nordmændene fattede ikke at det 
kunne være sandt, og i flere år verserede der rygter om 
at Oluf stadig levede i landflygtighed. Så sent som i 
1402 fik Margrethe fængslet en falsk Oluf i Preussen 
og fik ham offentligt brændt.

Straks efter Olufs død kårede danskerne Margre
the til deres »Frue og Husbonde og hele Rigets mæg
tige Formynder«, og nordmændene bakkede op. Men 
i Sverige havde hertug Albrecht af Mecklenburg (født 
1340, konge 1365-89) bemægtiget sig riget. Han hav
de i 1365 besejret Magnus Smek og sat ham i fængsel 
i syv år. Han styrede nu Sverige i samråd med drosten 
Bo Jonsson Grip, Sveriges rigeste mand. Ved Bo Jons
sons død i 1386 overtrådte Albrecht flere gange sine 
beføjelser, og da han forsøgte at forgribe sig på Bo 
Jonssons store godsbesiddelser, bl.a. jernminer i 

Bergslagen, fik hans politiske modstandere et motiv 
til at bede Margrethe om hjælp.

Margrethe stillede som betingelse, at stormænde- 
ne skulle acceptere hende som deres regent, at de 
skulle acceptere den som hun agtede at udpege som 
konge, samt overgive en væsentlig part af Bo Jons
sons gods til hende. At stormændene bøjede sig for 
disse krav viser hvor inderligt man ønskede at slippe 
af med Albrecht og hans tyske støtter. Margrethes 
dansk-norsk-svenske hær trængte frem til og belejre
de det af Albrechts mænd besatte slot Axevall, øst for 
Skara. Albrecht selv kom fra Kalmar slot med en vel
trænet rytterhær, hovedsagelig bestående af tyskere, 
og det endelige slag kom til at stå nær Åsle, 7 km øst 
for Falköping, 24. februar 1389 på et tilfrosset mose- 
drag.
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Træfningen var en typisk kamp mellem middelal
derlige rytterhære, og udfaldet blev afgørende for 
Nordens historie i flere hundrede år. Albrecht tabte, 
og han, hans søn Erik, og greverne af Holsten og af 
Ruppin, samt mange andre store herrer, blev taget til 
fange. Albrecht og sønnen sad de næste seks år fængs
let på Margrethes borg, Lindholm, ved Børringe Sø, 
25 km SØ for Malmø.

Imidlertid så Margrethe langt ind i fremtiden, da 
hun kort efter Olufs død havde udset søsteren Inge- 
borgs dattersøn Erik (født 1382) til sin efterfølger. 
Erik forlod allerede 1388 hoffet i Stolpe, Pommern, 
for at blive Margrethes fostersøn. 1 1389 hyldedes han 
som konge i Norge, ligesom han i Sverige blev hyldet 
på Mora Äng i 1396. Margrethe havde i flere år set 
frem til at forene de nordiske riger som et modtræk 
mod det voldsomme pres fra Hansestæderne, Holsten 
og Mecklenburg. Nu indkaldte hun i sin egenskab af 
regent i Sverige, Norge og Danmark repræsentanter 
for de tre rigsråd til et topmøde i 1395. Da hun indså, 
at det var nødvendigt at inddrage den fængslede Al
brecht, lod hun mødet afholde på Lindholm borg, og 
hun indkaldte også repræsentanter for Lübeck, Stral
sund og Danzig. Det umiddelbare resultat var at Al
brecht og sønnen blev sat på fri fod mod at opgive 
enhver indblanding i nordisk politik Desuden blev 
Stockholm, som hidtil havde været besat af tyskere, 
rømmet og overladt til svenske styrker. Albrecht rejste 
hjem og døde 1412 som hertug af Mecklenburg. Slæg
ten fik ikke siden indflydelse i Norden.

I sommeren 1397 samledes de tre rigers råd samt 
talrige andre stormænd i Kalmar, hvor man den 17. 
juni kronede Erik af Pommern, nu 15 år gammel, til 
konge over alle tre riger. En komite af danske, norske 
og svenske rigsråder udarbejdede derefter et unions
dokument, som bestemte at de tre riger i fremtiden 
skulle have samme konge, at ethvert rige skulle styres 
efter de hidtil gældende love, og at de tre riger skulle 
optræde i fællesskab mod fremmed aggression. Det 
dokument, som har overlevet, var måske kun et ud
kast, og er kun beseglet af svenske og danske rådsher
rer, men unionen var og blev et faktum.

Margrethe har formentlig forestillet sig at Dan
mark skulle være hovedlandet. Danmark var (endnu)

135. Dronning Margrethes restaurerede sarkofag i Ros
kilde Domkirke. I 200 år udstillede Kirken også dronnin
gens kjole, hat, forklæde og sadel, samt den hvæssesten 
og vadmelsfane, som kong Albrecht spottende havde 
sendt hende. 1 1659 tog svenskerne disse genstande som 
krigsbytte. Postkort.

det rigeste, det tættest befolkede og det i kirkelig hen
seende mest avancerede. Hun indsatte, imod gammel 
hævd, en del danskere som fogeder i Sverige, Finland 
og Norge, hvilket med tiden førte til utallige klager, 
ligesom man klagede over skattetrykket. Men man 
havde fået fred for en lang tid. Margrethe forlangte at 
en række af stormændenes borge blev sløjfet, ligesom 
hun forlangte at den jord og de godser, som stormæn- 
dene havde tilvendt sig under Albrechts styre, blev 
givet tilbage til de rette ejere. Lensindehavere måtte 
ikke udskrive skat uden hendes skriftlige bemyndi
gelse.

Også efter at Erik af Pommern (1397-1440) i 1400 
var blevet erklæret myndig, var det reelt Margrethe, 
der styrede. Hun fik indløst Gotland i 1408 fra Den 
Tyske Orden, og hun bekæmpede sørøveriet i Øster
søen, som blev drevet af de såkaldte Vitaliebrødre. 
Hun fik dem fordrevet fra de borge, som de havde be
sat i Den Finske Bugt, og da de forlagde deres virk
somhed til Vesterhavet, fik hun hjælp af en hanseatisk 
flåde, der ødelagde deres tilholdssteder omkring de 
Frisiske Øer og Helgoland og bragte anføreren Klaus 
Størtebekker til Hamburg, hvor han blev henrettet.

Margrethe har nok været påvirket af Birgittinerne, 
og hun var selv lægsøster i Vadstena Kloster. Hun 
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støttede oprettelsen af Birgittiner klostret i Naantali 
(Nådendal), Finland, og hun gennemførte at Birgitta 
blev helgenkåret. Samarbejdet med kirken holdt hele 
hendes regeringstid, sikret ved rige gaver og udnæv
nelse af gejstlige til centrale kirkelige poster. Hun ar
bejdede på at genvinde Sønderjylland og besøgte den 
genvundne Flensborg by i 1412. Her døde hun plud
selig om bord på sit skib 28. oktober, formentlig som 
offer for den farsot, der netop rasede i byen. Hendes 
trofaste støtte, biskop Peder Lodehat sørgede for at 
hun blev bisat i Roskilde Domkirke, hvor man den 4. 

juli 1413 iværksatte en ligbegængelse af et omfang 
som aldrig før var set i Norden. Erik af Pommern be
stilte et kostbart gravmæle i marmor, som blev fuld
endt i 1423, og han lod indgravere Sønderjyllands 
våben, de to løver, på monumentet.

Bergslagen og osmundjernet
De tidligere meget tyndt befolkede områder 100-200 
km vest for Stockholm var som det Vilde Vesten i 
1800-tallets Amerika. Der var store muligheder for

1. Kopparbergslagen
2. Västerbergslagen
3. Bispbergs bergslag
4. Nedre bergslagen i Dalarna
5. Gästriklands äldre bergsbruksområde
6. Skinnskattebergs bergslag
7. Norbergs bergslag
8. Sala
9. Dannemora bergslagsområde

10. Värmlands bergs
11. Noraskogs bergslag
12. Linde bergslag
13. Lekebergslagen
14. Lerbäcks bergslag
15. Godegård
16. Hällestad
17. Vånga
18. Atvidaberg
19. Åkers bergslag
20. Tuna bergslag
21. Utö
22. Tabergs bergslag
23. Östra Silvberget

136. Bergslagen. Kortet viser Bergslagens 23 distrikter i det centrale Sverige. Nr.l er et kobber-bergslag, 8 og 23 er sølv- 
bergslag, de øvrige er jern-bergslag. Öland er ca. 140 km lang. Jernkontoret, Stockholm.
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137. De vigtigste jernminer i Bergslagen med antydning af vejnettet. Forkortelserne gr. betyder en malmgrube, f. et felt 
med flere gruber.

den initiativrige til at engagere sig i minerne og metal
fremstillingen, og rigsrådet og kongerne så også hur
tigt mulighederne og tilvendte sig opsynet med de 
nye virksomheder. Der uddeltes privilegier til »bergs- 
månnen«, som gravede malmene og smeltede dem i 
deres »hyttor«. Bergsmændene i et område sluttede 

sig sammen i et bergslag, der administrerede efter de
res egen lov, udstedte bøder og straffede overtrædel
ser. Ansvaret var lagt på en foged, som assisteredes af 
12 formænd. Mens det øvrige Sveriges befolkning var 
underkastet Landskabslovene, f.eks. Vestgötalagen 
og Dalalagen, var bergsmændene underkastet Bergs-
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138. Örebrohus, Örebro Slot. Anlagt omkring 1280 for at beskytte den købstad, Örebro, der voksede op som følge af 
eksporten fra Bergslagen. Fæstningen var i centrum for mange kampe i 1300-1600-tallet. Postkort 1980.

lagens bestemmelser. Da det gik bedst i 1600-tallet var 
der 17 jern-bergslag, et kobber-bergslag (Stora Kop- 
parberg) og et sølv-bergslag (Sala).

Privilegierne skulle fornyes efter hvert tronskifte. I 
1300-tallet besluttede man at hytteejeren skulle betale 
750 osmunder det første år hans højovn var operations
duelig. Derefter skulle han årlig udrede 1500 osmun
der, betalbare til kongen. Osmundsmeden skulle beta
le 20 osmunder årligt, daglejeren 10 og brygmesteren 
20. Alle afgifter skulle falde før Pinse. Der var hårdt 
brug for arbejdskraft i det Vilde Vesten. Alle var vel
komne, selv kriminelle, så længe de ikke var mordere 
eller forrædere. De blev optaget blandt daglejerne, idet 
man overså deres mindre forseelser. Straffen for mord 
var 40 mark, det samme som bøden for at producere 
dårlige osmunder. Bøden for at såre en anden med kniv 

eller pil var 15 mark, at dele mellem kongen (5), lokal
samfundet (5), bispen (4) og den sårede (1).

Det bestemtes (for alle bergslag), at 24 osmund 
skulle veje et lispund, hvilket betød at osmundens gen
nemsnitsvægt blev 283 g. Osmunden skulle være et 
gyldigt betalingsmiddel med værdi af en penning. 
Der gik 10 penninge på en ørtug, 30 penninge på en 
øre, og 240 penninge på en mark. Mange mellemvæ
render afsluttedes i osmunder, og derfor gik osmun
den også under betegnelsen oxjårn, f.eks. 600 osmun
der (= 2% mark) for en okse!

Den hellige Birgitte (1303-73) var gift med Ulf 
Gudnarsson (1298-1344), som ejede hytter i Lerbåcks 
(jern)bergslag i Nårke. Hun må fra barndommen 
have kendt til livet blandt minearbejderne og smel- 
terne ved højovnen, så mange mener at hendes drøm- 
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me og syner om Skærsildens pinsler kan have været 
inspireret af de voldsomme flammer og temperaturer, 
der optræder i højovnen (Kumlien 1958).

I 1200- og 1300-tallet var der en meget betydelig 
indvandring af herrer fra Nordtyskland og af eksper
ter fra Koln-området. Det fremgår både af navnestof
fet og af dokumenter og skøder. Især så længe Al
brecht (1365-89) var konge, dukkede der mange op 
fra Mecklenburg, f,eks. Raven von Barnekov, der i 
1367 overtog to højovne i Norberg (Kumlien 1958: 
244).

Blandt de beslutninger, der blev truffet i rigsrådet 
1396, var at dronning Margrethe skulle overtage gan
ske meget gods, der var forbundet med jern- og kob
berfremstillingen: Vesterås by og borg, Norrbo her
red, Kopparberget i Dalarna, Bispberg samt 
Jernberget i Norberg (Langebek 1758). De store afgif
ter, der tilflød hende fra disse besiddelser, gjorde at 
hun blev i stand til at betale en stor gæld til bisp Peder 
i Roskilde. Ifølge kvitteringen i 1402 fra Domkirkens 
sekretær betalte hun en gæld på 2000 mark sølv (ca. 
430 kg sølv) med 200 læster osmund (Langebek 
1758:351). Nu var en læst 12 tønder, og hver tønde, 
som indeholdt 480 osmunder, vejede 136 kg, så 200 
læster var i alt 326 tonjern, eller 1,15 millioner osmun
der! Måske osmunderne blev anvendt i domkirken, 
Roskilde by eller bispens talrige besiddelser, blandt 
andet det nye København, der var under udvikling.

I 1406 leverede hendes foged, Josse Findson i 
Dalarna, kobber og 22 læster osmund, og senere sam
me år yderligere 105 læster osmund. I dokumenterne 
læser man »sæt, fadet og vejet« på Jerntorget nær 
Slussen i Stockholm. Her skete kontrollen og dermed 
garantien for at osmunderne var blevet undersøgt, talt 
og vejet. På vestsiden af Slussen kunne småskibene af
levere osmunderne, men på østsiden kunne Østersø
ens skibe tage de færdige tønder ombord. På denne 
tid var det koggerne, der kunne laste 80-120 ton.

Margrethes efterfølger, Erik af Pommern, udstedte 
i 1413 privilegier for Värmlands bergslag, der hvor nu 
Uddeholms omfattende virksomheder ligger. Det var 
dengang den yderste udørk og meget tyndt befolket. 
Tillige bestemte Erik at alle indtægter fra Stålberg, 
Malmberg og kobber-og sølvminerne skulle gå til

139. Osmund tønde fra vraget W5, en holk, som sank om
kring 1450 og blev fundet 1969 i farvandet ud for Gdansk. 
Egetræstønden er 72 cm høj og ret slank, kun 38 cm i 
diameter. Foto Ewa Meksiak, Det Polske Søfartsmuseum, 
Gdansk.

hans dronning Philippa. Samtidig fornyede han privi
legierne for Norberg, Bispberg, Wikaberg, Silfver- 
berg, Tuna og Skinnskatteberg (Langebek 1758: 336).

En virksomhed, en hytte, omfattede tre enheder. 
A. Selve hytten, højovnen, var placeret sådan at de to 
meget store blæsebælge kunne drives ved vandkraft. 
Højovnen styredes af blæseren, som ofte var hyttens 
overhovede, og som havde permanente medhjælpere 
og daglejere. B. Malmgruberne, der kunne ligge flere 
kilometer borte, lededes af en foreslagare. Han var 
ansvarlig for at udpege gruben, for at åbne den, sørge 
for afvanding og for sikkerhedsforanstaltningerne. C.
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140. Osmund tøndens låg og 
sider bærer indridsede ejer
mærker. Foto Ewa Meksiak, 
som Fig.139.

De fire til otte friskningsherder, hvor det hvide råjern 
friskedes til smedejern. De styredes af osmundsme
den, som fordelte herderne på sine mænd, der hver 
for sig passede en herd.

Kampagnen i højovnen var kort. I løbet af to til fire 
uger om sommeren var den indsamlede malm og det 
producerede trækul brugt op. Resten af året gik med at 
fremstille osmund, hugge brænde og fremstille trækul, 
lave tømmer til afstivning i gruberne og reparation af 
vandmøllen og vandrenderne dertil, og reparation af 
den 5-6 meter høje højovn. Der var ikke tid til at passe 
et landbrug ved siden af. Bergsmannen levede af og for 
jernet, og derfor faldt bergsmændene uden for de al
mindelige Landskabslove og havde tilladelse til at føl
ge Bergslagens, bjergværkslovenes bestemmelser 
(Sundholm 1921). En af bestemmelserne var at en 
hytte havde tilladelse til at bruge 2500 ha af den nærlig
gende fyrreskov til tømmer og trækulsbrænding. På 
denne tid var trækulsmilen indrettet som en meterdyb 
grube i jorden. Den på jorden opbyggede mile, som vi 
kender den, introduceredes først sent i 1500-tallet.

Vi kender ikke produktionstallene for Bergslagen i 
de første århundreder, men hvis man anslår at den tid
lige højovn kunne levere 150 kg hvidt råjern pr.døgn, 

og at hytten var i drift 28 døgn, så kunne den på års
basis levere 4200 kg. Under friskningen til osmunder 
tabte man 25%, så at man kunne lave 3150/0,283 = 
11.130 osmunder svarende omtrent til 23 tønder 
osmund. Hvis der på den tid, omkring 1400, var 200 
hytter i drift, kan Sveriges årlige produktion have væ
ret ca.4600 tønder eller ca.625 tons jern. 80-90% synes 
at være blevet eksporteret over Stockholm. Dronning 
Margrethe aftog i løbet af nogle år, som vi så, i hvert 
fald 327 læster eller næsten 4000 tønder, der efter for
fatterens uforsigtige overslag har svaret til næsten et 
års produktion.

Det er så heldigt, at man i Polen i 1969 fandt et 
vrag i deltaet ud for Weicheis udløb. I skibets last var 
der mange tønder med et indhold, der blev antaget 
for at være jernmalm. Men forfatteren, som så de ud
stillede tønder på Søfartsmuseet i Gdansk, fattede 
mistanke til museets beskrivelse og fik lov til at udtage 
prøver og kunne vise, at det drejede sig om tønder 
med osmund (Buchwald 2008:251). Skibet havde 
åbenbart omkring 1450 været på vej med en last 
osmund-tønder, kobberplader, jernstænger og beg fra 
Stockholm, men var brændt og var gået ned nær 
Gdansk (Danzig). Det er første gang man har fået et
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141. På en anden tønde fra det 
samme vrag ses toppen af de 
480 (korroderede) osmunder, 
der hver var værd en penning. 
Hver vejede i gennemsnit 283 
g. De var på en gang datidens 
smedejernsemner og skille
mønt. Tønden vejede 150 kg, 
nemlig 136 kg jern og 14 kg 
egetræ. Foto Ewa Meksiak, 
som Fig.139.

så godt indblik i den for Sverige så vigtige handel 
med osmundjern, der først ophørte efter 1600.

Tilsyneladende har man også herhjemme fundet et 
vrag lastet med osmund-tønder, men ligesom i Polen 
ikke haft forståelse for indholdet, der blev karakterise
ret som skrå, dvs projektiler for datidens smedejernska
noner (Eriksen 1970). Skibet var omkring 1450 gået på 
grund på et af Anholts forræderiske rev. Man bjergede 
en del stangjern, kanonkugler af støbejern, mange tøn
der med jern, og syv kanoner, som blev restaureret. 
Nogle af dem er nu en del af Tøjhusmuseets perma
nente udstilling. Efter Eriksens beskrivelse ligner ege
træstønderne de nu kendte osmundtønder, og indhol
det, der blev beskrevet som kartoffelstore stykker jern, 
kan meget vel have været osmundstykker. Mon mate
rialet endnu eksisterer? Det burde undersøges på ny.

Osmundernes sammensætning, hårdhed 
og anvendelse

Sammensætningen og hårdheden af osmundmateria
let fremgår af tabellerne 7.1 og 7.2. Det falder i øjnene, 
at barium-indholdet nu ligger under detektionsgræn- 

sen, mens barium var almindeligt i dansk middelalder
jerns slaggeinklusioner: Jo mere mangan, des mere 
barium, ofte i forholdet 10:1. Selv i slaggerne Tabel 
7.1, nr. 3 og 4, og Tabel 7.2, nr. 1, som har 8-24% MnO, 
er barium ikke til at spore. Det ser ud til, at eventuelt 
tilstedeværende barium i den svenske malm er havnet 
i højovnenes egen glasslagge, og at intet er gået videre 
til friskningsessen og den færdige osmund.

En anden vigtig slaggekarakteristik er F-værdien, 
der for osmund generelt ligger højere (5,0-8,4) end for 
det ældre svenske materiale (1,0-5,5), men lavere end 
for det danske materiale (8,0-16). I nogle prøver, især 
i det sene osmund materiale fra 1500-tallet, ser man en 
smule vanadinoxyd (0,1-0,2%) i slaggeinklusionerne, 
hvilket kan hænge sammen med at ovnene med tiden 
blev højere, varmere og stærkere reducerende, og der
med kunne trække eventuelt tilstedeværende vanadin 
ud af malmene.

Fosforindholdet i slaggeinklusionerne var lavt, 
meget ofte under 0,2% P2O5 . Selvejernets fosforind
hold var i reglen ti gange mindre og dermed uden ind
flydelse på jernets mekaniske egenskaber. Imidlertid 
har bergsmændene med tiden inddraget de næstbed-
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142. Mølleporten i Stege. Munkesten med markante stri
ber af limsten fra Stevns Klint. Postkort 1950.

ste malme, med fosfor, formentlig bundet i mineralet 
apatit Ca5Cl (PO4)3, hvorfor noget fosfor kom ind i 
osmunden. For datidens forhold var det ikke gene
rende, men nogle hundrede år senere med stangjer
nets fremkomst, blev det kritisk. Man fandt så frem til 
at reservere den slags fosforholdige malme til fremstil
ling af støbejern, hvor fosfor ikke er skadeligt, ja un
dertiden kan være en fordel, da det gør støbejernet 
mere letflydende og får det til at lave præcise aftryk af 
formens detaljer.

Osmundernes hårdhed var især bestemt af deres 
kulstofindhold. Osmund smeden var i stand til at 
fremstille såvel blød osmund, HV 80-150, som stål 

osmund, HV 150-300. Den bløde var langt den almin
deligste, og det var den, der var en penning værd. 
Den blev brugt til søm, hestesko, beslag, pladearbej
de og i det hele taget til almindeligt smedearbejde. I 
de københavnske smedes skrå af 1512 hed det, at en 
grovsmeds mesterstykke kunne bestå i at smede en he
stesko af tre osmunder (Nyrop 1878:132). Tre osmun
der har vejet ca.850 g, en hestesko måske 250 g, hvor
til kom måske 8 søm å 6 g, dvs i alt ca. 300 g. Det er 
egentlig forbavsende at høre at der var så meget spild 
involveret i en almindelig smedeproces. Måske man 
burde gå til den middelalderlige kilde for at se om der 
foreligger en misforståelse fra Nyrops side?

Produktionen af stål osmund har formentlig været 
ti gange mindre og har måske været en specialitet for 
visse af de mange hytter. Man har vistnok regnet stål
osmunden til en værdi af 2 penninge. Men man må 
huske at alt jern og stål før Bessemers opfindelse i 
1856 var et meget heterogent materiale, hvilket tyde
ligt fremgår af forfatterens hårdhedsmålinger. Her er 
kun anført fem målinger for hver genstand, og de er i 
reglen udført i en linie på tværs af smederetningen. 
Lignende målinger på moderne jern og stål afviger 
højst nogle få procent, mens man her på det gamle 
materiale træffer afvigelser på 10-100%. Forskellene 
skyldes især variationen i kulstofprocenten, men de 
forstærkes ofte af variationen i fosforprocenten.

Erik af Pommern 1396-1440

Lad os begynde med et par citater fra C.P.O. Christi
ansens artikel (i Fabricius 1944: 131): »Medens Mar
grethe var sin Faders lykkelige Arvtager og Fortsæt
ter, blev Erik, trods den bedst tænkelige Vilje til på 
ethvert Punkt at tage Arven op, en tragisk Skikkelse, 
der under sin kamp- og krigsfyldte Regering saa det 
stærke Kongedømme, Valdemar og Margrethe havde 
tømret op, gå i Opløsning. Han saa Sverige og Nord
slesvig gaa tabt, netop fordi han vilde sætte Sydsles
vig den sidste Sten, der endnu manglede ham i Nor
dens Mur, paa Plads. Trods sin Vanskæbne er han dog 
en Konge, som, siden Erslev skrev sin skelsættende 
Bog om ham, staar os mærkelig nær. Allerede på 
1400-tallet har han jo kæmpet for, hvad vi nu kalder 
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Danskhedens Ret i Sønderjylland- »det historiske 
Retsstandpunkt«, og for dets Skyld har han sat alt på 
Spil og mistet alt. Men han har tillige grundlagt For
bundet mellem Kongemagt og Borgerskab, skabt 
Øresundstolden og gjort København til vor Hoved
stad.«

»Med Renæssancens sans for Personlighedens 
ydre Fremtræden giver Æneas Sylvius, den senere 
Pave Pius II, denne maleriske Skildring af Kongen: 
»Han havde et skønt Legeme, guldgult Haar, et rød
mosset Ansigt og en lang, smal Hals. Han bar ejen
dommelige Klæder, thi han dækkede sin Hals med et 
Linnedklæde, som var fasthæftet med et gyldent 
Spænde. Alene, uden Hjælp og uden at berøre Stig
bøjlerne, sprang han op på sin Hest, og han drog alle 
Kvinder, især Kejserinden, til sig med Elskovs Læng
sel« «.

Da Erik kom til styret i 1412, var Margrethe nået 
meget langt med at genvinde Søndeijylland, dvs lan
det mellem Kongeåen og Ejderen. Holstenerne besad 
nu kun Gottorp Slot, deres hovedsæde, Slesvig by og 
øen Als. Opgaven syntes at være til at løse, med Unio
nens magt mod en lille holstensk greve, men Erik var 
ikke diplomat. Han var ubøjelig i sine krav og kom 
hurtigt på kant med både holstenere og hansestæder. 
I de næste 25 år gik der næppe et år uden en eller an
den fejde, og Erik trak i reglen det korteste strå.

Ved biskop Peder Lodehats død 1416 erhvervede 
Erik retten til København, der siden Absalons tid hav
de hørt under Roskildes bispestol. Han centraliserede 
rigets administration til København og oprettede et 
fast kancelli her. Han var betaget af Birgittinernes 
virksomhed og oprettede omkring 1416 klostret i Ma
ribo, der blev meget levedygtigt og efterhånden er
hvervede sig et stort jordtilliggende. Det bestod læn
ge efter Reformationen, lige indtil Christian 4. i 1621 
besluttede at overføre Maribo Klosters gods til Sorø, 
hvor han samtidig oprettede Det Kongelige Akademi 
(Berntsen 1656:30).

Med hansestæderne var der mange konfliktpunk
ter, f.eks retten til et forlist skib. Her fastholdt Erik 
kronens hævdvundne ret til alt vraggods, således også 
til en forlist hanseatisk kogge med hele dens last. Et 
andet stridspunkt var afgifterne på Skånemarkedet, et

143. Heddal Stavkirke, Telemarken. Påbegyndt ca.1250.
Restaureret. Postkort 1970.

tredje at Erik formente de hanseatiske købmænd ad
gang til de danske købstæder og småhavne, og et 
fjerde at Erik ikke kunne tolerere at tyske fogeder op
trådte som politi på Skånemarkedet.

Og hertil kom et nyt punkt, da Erik omkring 1426 
etablerede Øresundstolden. Den betød, at ethvert 
fremmed skib ved passage gennem Øresund måtte er
lægge 1 nobel, uanset dets ladning. Noblen var en 
stor guldmønt, der var blevet indført af den engelske 
kong Edward III (1327-77). Den var af23X karat guld 
og vejede 7,7 g (den danske fem-krone (årgang 2014) 
vejer 9,1 g, men er tykkere og har lidt mindre diame
ter). Typen ændredes lidt under Edward IV (1461-83) 
og kaldtes herefter rosenobel efter slægten York’s 
rose, der indgik i møntens præg (Bendixen 1967). 
Erik prøvede at retfærdiggøre opkrævningen ved at
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144. Helsingborg. Fæstningen Kärnan midt i billedet. Postkort 1959.

henvise til at han havde sikret de danske farvande 
mod sørøveri - men han blev selv i sine senere år en af 
de værste sørøvere. Med henblik på at sikre opkræv
ningen lod han bygge en ny borg Krogen ved Helsin
gør, samt det kolossale fæstningstårn Kärnan i Hel
singborg, med 4 m tykke mure og omgivet af en ydre 
ringmur. I en periode var Hamburg, Lübeck, Wismar, 
Stralsund og Rostock fritaget for afgiften, men de 
måtte lade deres skibe visitere ved gennemsejling.

Erik lod sit kancelli gennemgå de historiske doku
menter og fandt, at Sønderjylland aldrig havde været 
et arveligt len. Han rejste sag mod holstenerne og 
bragte sagen helt til den tysk-romerske kejser Sigis
munds (1368-1437) afgørelse i Ofen (Budapest). Her 
faldt i 1424 dommen, der fradømte greverne enhver 
ret til landet. Erik glædede sig naturligvis over at have 
fået retten på sin side og besluttede sig til at tage på 
en pilgrimsrejse til Jerusalem.

Erik var i 1406 blevet gift med Philippa (1394- 
1430), en datter af den engelske Konge Henry IV. Un
der Eriks fravær styrede hun rigerne med klog og 
kraftig hånd og afværgede med stor energi et hansea- 
tisk angreb på København, ligesom hun udbyggede 
fæstningerne i Landskrona, Malmø og Falsterbo. 
Hun døde pludseligt på Vadstena Kloster under et af 
sine mange besøg i Sverige.

Imidlertid havde holstenerne og deres forbunds
fæller negligeret kejserens afgørelse, så Erik genoptog 
kampen da han kom hjem i 1426, men med ringe held. 
11430’erne voksede uroen i Sverige over de danske og 
tyske fogeders opkrævning af skatter. Især bergs- 
mændene i Bergslagen var berørte, fordi afsætningen 
af deres jern og kobber havde trange tider under den 
megen uro på Østersøen. Engelbrekt Engelbrektsson 
(ca.1390-1436), som var knyttet til Norbergs Bergslag 
(bl.a.Lapphyttan), rejste på sine fællers vegne til kong 
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Erik for at fremlægge en konkret klage over deres fo
ged Jens Eriksen (ca.1390-1436). Han fik medhold og 
Jösse blev afsat i 1433, men det viste sig at være util
strækkeligt. Engelbrekt stillede sig i spidsen for bergs- 
mændene, som blev kaldt Dalkarle, og erobrede flere 
fæstninger, før de blev stoppet foran Stockholm. For
handlinger med det svenske rigsråd resulterede i at 
Sverige i 1434 opsagde Erik af Pommern huldskab og 
troskab, og pegede på et svensk kongsemne, marsken 
Karl Knutsson (1408-70). Erik førte en flåde til Stock
holm, men hans usikkerhed og skiftende mod, der 
minder om Christian den Anden i 1523, førte til sidst 
til at både det danske og det svenske rigsråd tog parti 
imod ham på et stormøde i Kalmar juli 1436. Erik ka
stede håndklædet i ringen og forlod unionen til fordel 
for sit slot Visborg i Visby på Gotland. Med sine få 
krigsskibe drev han sørøveri, indtil 1449, da et koordi
neret angreb af Christian I og Karl Knutsson fordrev 
ham til fødebyen Stolpe i Pommern, hvor han døde så 

sent som 1459. Den tyske Ordens krav på Gotland 
blev afvist, og Gotland blev overdraget til Danmark.

Engelbrekt blev myrdet af personlige fjender en 
vinternat på en ø i Hjålmaren 1436. Det kom yderst 
belejligt for de svenske stormænd, der allerede var 
ved at samle sig om Karl Knutsson. I vore dage hu
skes Engelbrekt nærmest som en frihedskæmper. Den 
i 1914 rejste, markante Engelbrektskirke i Stockholm 
er opkaldt efter ham, der mindst af alt var en kirkens 
mand.

Christoffer af Bayern 1440-48

Erik af Pommern var barnløs, men der var en søster
søn. Eriks søster, Catharina af Pommern var blevet 
gift med Pfalzgrev Johann af Neumarkt (40 km SØ 
for Nürnberg), og de havde sønnen Christoffer 
(f. 1416). Han havde fået en omhyggelig tysk-böhmisk 
opdragelse ved kejser Sigismunds hof, og han stod ef

145. Kristiansten Fæstning uden for Trondhjem. Postkort 1961.

153



SENMIDDELALDER 1375-1523 SCI.DAN.H. 4- 5

ter datidens opfattelse som nærmeste arving. Han 
blev tilkaldt af det danske rigsråd og mødte det til for
handlinger 1439 i Lübeck, der med sine 25,000 ind
byggere var østersøområdets største by. Brikkerne 
faldt på plads; han hyldedes 9.april 1440 på Viborg 
Landsting og kronedes 1443 af ærkebiskop Hans Lax- 
mand i Ribe Domkirke. 1441 blev han konge i Norge, 
og 1442 i Sverige. Når man analyserer de forhandlin
ger, der førte til at han blev accepteret i de tre riger, 
ser man at der var tale om et systemskifte, hvor stor- 
mænd og kirke kom til at stå meget stærkt i forhold til 
kongemagten, ligesom holstenere og hansestæder fik 
store indrømmelser. Hertug Adolf fik hele hertug
dømmet, inklusiv Haderslev ogÆrø, som arveligt len, 
og hansestæderne slap for Øresundstolden.

Ærkebiskop Hans Laxmand (ca.1385-1443) var 
det danske rigsråds stærke mand. Han førte an i den 
magtforskydning, der snart skulle lede frem til den 
aristokratiske dominans over kongemagten, og som 
kom til at vare de næste to hundrede år, indtil Enevæl
dens indførelse i 1660. Laxmand selv blev forlenet 
med Lindholm Borg, men døde kort efter.

Bønderne så med forfærdelse, at deres undertryk
kere på herregårdene nu var blevet landets regering, 
og at Christoffer blot var en skyggekonge. De rejste et 
oprør i Nordjylland og afbrændte mange herregårde i 
1441, før det lykkedes Christoffers ret brutale rytter
hær at sprænge bøndernes vognborg på St. Jørgens- 
bjerg i Hanherred. Det blev dog især bisperne og 
kirken i almindelighed, der kom til at nyde frugterne. 
Rigsrådet sørgede herefter for at der blev udstedt en 
forordning, der forbød bønderne at bære våben. Rå
det havde mindre held med at få Kongen til at stoppe 
Erik af Pommerns sørøverier ud fra Visborg. Kongen 
skulle have slået det hen med bemærkningen »Min 
morbror skal jo også leve«.

Christoffer havde bragt mange stormænd fra Ober 
Pfalz og Bayern med sig, og adskillige kom til at be
sætte vigtige embeder ved hoffet og i administratio
nen. Den lå nu permanent i København, der fik stads
ret i 1443. Samme år arvede Christoffer faderens 
besiddelser i Pfalz omkring Regensburg, og han fik 
Christoffer Parsberg fra Bayern som sin fortrolige råd
giver. I 1445 fejrede han sit bryllup på Københavns 

Slot med den 15-årige Dorothea af Brandenburg 
(1430-1495). Vrimlen af fornemme tyske gæster og 
ubehaget ved at have alle de fremmede på ledende po
ster, blev unionen for meget, så både det danske og 
det svenske rigsråd pressede stærkt på for at mindske 
trykket. En del tyske måtte rejse hjem, dog meget 
mod kongens vilje. En lignende holdning gjorde sig 
gældende i Norge, hvor det norske rigsråd fik held 
med at begrænse hansaens dominans i Bergen. Kon
gen døde barnløs på en rejse til Kårnan i Helsing
borg, ifølge krønikerne af en betændelse, der var ud
brudt efter operation på en brandbyld. Det var 
lykkedes ham at holde sammen på de tre nordiske ri
ger ved at svække sin magt over for rigsråderne.

Den første Oldenborger Christian 1. 
1448-81

Christian var i 1426 født ind i en grevelig slægt, der i 
nogle hundrede år havde haft ejendomme vest for flo
den Wesers nedre løb (nær Bremen). På mødrene side 
nedstammmede han i 6te led fra Erik Klipping, og 
hans morbror Hertug Adolf, som var barnløs, havde 
udset ham som sin efterfølger i Slesvig. Hans far, Di
derik den Lykkelige af Oldenborg og Delmenhorst, 
sørgede for at han i nogen tid opholdt sig ved kejser 
Frederik 3S hof. Da kong Christoffer døde barnløs, 
henvendte Rigsrådet sig til hertug Adolf som en mu
lig efterfølger. Han følte sig imidlertid for gammel - 
han var 39! - og pegede i stedet for på sin søstersøn 
Christian. Det viste sig, at den 22-årige Christian var 
villig til at ægte den 19-årige enkedronning Dorothea. 
Da Dorothea ville have været berettiget til store un
derholdspenge, sparede man nu disse, og spillet gik 
op. Brylluppet stod i efteråret 1449 i København, og 
kort efter fandt kroningen sted i Frue Kirke.

I august 1450 blev Christian også kronet i Trond- 
hjem. Derimod ønskede det svenske rigsråd i stedet 
Karl Knutsson (1408-70) af Bondeslægten. Han hav
de i nogle år været lensmand og rigsforstander for 
hele Finland, og han blev nu kronet i Uppsala. Karl 
og Christian enedes om et flådeangreb mod Visby, 
hvor Erik af Pommern stadig besad Visborg, den 
stærkest befæstede borg i hele Norden. Hvad der mis
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lykkedes for Karl, lykkedes for Christian, idet Erik 
kun ønskede at overgive sig til ham. Dermed over
drog han Gotland til Danmark, hvor det forblev til 
1645. Kongen på den ene side og Karl, kirke og aristo
krati på de andre sider fortsatte imidlertid striden om 
Sverige, der først sluttede i 1467, da den svenske ær
kebiskop, Jöns Bengtsson Oxenstjerne (ca.1410-67) 
døde på Borgholm, og Sverige gled ud af Unionen. 
Da Karl Knutsson døde i 1470 øjnede Christian re
vanche, men tabte opgøret i det store slag på Brunke- 
berg 10. oktober 1471, midt i det nuværende Stock
holm, hvor han selv blev såret. Det svenske styre blev 
overtaget af Sten Sture denÆldre (1470-1503).

Der indtrådte nu en 25-årig fredelig periode, hvor 
kongen blandt andet foretog en rejse til Rom (1474), 
hvor han - beundret for sit udstrakte unionsrige - op
nåede mangt og meget. Således udstedte pave Sixtus 
4 en bulle, der blev grundlaget for oprettelsen af Kø
benhavns Universitet i 1479. På Romerrejsen stoppe
de han en tid på slottet San Giorgio i markgrevskabet 
Mantova, 100 km øst for Milano. Her besøgtes dron
ningens søster, markgrevinden, og Christian blev por
trætteret som en statelig, skægløs herre blandt andre 
fyrster. Der eksisterer endnu et smukt freskomaleri af 
den berømte italienske maler A.Mantegna (K.Nielsen 
1978). Det er det tidligste, samtidige portræt af en af 
vore konger.

I forbindelse med reparationerne efter en voldsom 
brand i Roskilde Domkirke i 1443 lod kongen opføre 
Hellig Trefoldigheds Kapel (Lorenzen 1924), som 
kom til at huse gravene for tre konger og deres dron
ninger: Ham selv og Dorothea, Christian 3 og Do
rothea, og Frederik 2 og Sophie. Midt i kapellet findes 
den berømte søjle, hvor talrige fyrster ved deres besøg 
har fået deres højde markeret. Christian 1 var 202 cm, 
4 cm mere end Christian 10, og 10 cm mere end Frede
rik 9, der som bekendt begge var ganske høje. Mærket 
for zar Peter den Store (1689-1725) sidder øverst, et 
par cm over de andre. Domkirken blev omsider gen
indviet i 1464 efter storbranden. I rummet over Ka
pellet har man for en snes år siden indrettet et lille 
museum, der fortæller domkirkens historie.

Desværre var Christian 1 af den type, der bruger 
væsentlig flere penge end man med rimelighed kan

146. St. Jørgen og Dragen. Monument af Bernt Notke i 
Storkyrkan i Stockholm i anledning af den svenske sejr 
ved Brunkebjerg over Christian den første i 1471. Postkort 
1995.

disponere over. De mange krige og købet af Slesvig 
og Holsten førte ham ud i så stor gæld, at han ved sin 
eneste datters bryllup, med Jacob 3. af Skotland i 
1469, måtte give Shetlandsøerne og Orkneyøerne i 
pant for den manglende medgift. Pantet blev aldrig 
indløst, hvorved den norske krone for bestandig mi
stede disse øer. Det lykkedes heller ikke for Christian 
at stække Hansaens indflydelse i Norge. Men Hansa- 
en var selv ved at få problemer med den voksende 
handelsflåde fra Nederlandene.

»Købet« af Slesvig og Holsten var blevet muligt, 
da morbroderen hertug Adolf døde 1460. Mod at love 
at bevare de to hertugdømmer som en enhed, »up 
ewig ungedeelt«, enedes ridderskabet om at vælge 
Christian som deres fyrste. Det kom imidlertid til at
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147. Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke, stiftet af Christian 1 1459. Tv Christian 3sog th Frederik 2S monumen
ter. I midten søjlen med markering af regenternes og fornemme besøgendes højde. Postkort 1980.

koste ham mange penge, fordi hans egne to brødre og 
en del schauenburgske frænder forlangte erstatning 
for deres tabte ejendomme. »Medens eftertiden har 
dadiet Christian for ikke at have nyttet lejligheden til 
at inddrage Søndeijylland som et ledigt len, opfattede 
samtiden denne ordning, hvorved »Holstenerne blev 
danske«, som en stor politisk sejr« (Kr.Erslev , Sal- 
monsen IV: 886).

Dronning Dorothea havde bedre kontrol over 
pengene end Christian, måske ud fra dyrekøbte erfa
ringer fra sin far, markgrev Johan, der synes at have 
været alkymist og kun havde efterladt sig gæld. Kong 
Christian havde overladt hende vigtige dele af det 
rige Bergslagen i Nårke og Värmland, men retten til 
disse blev i mange år bestridt af Sten Sture. Dorothea 
var imidlertid en energisk kvinde, som med næb og 

kløer kæmpede for sine rettigheder. Hun formåede 
endog paven til at udstede en bandbulle mod Sten 
Sture.

Christian døde i maj 1481 og blev begravet i Hellig 
Trefoldigheds Kapel i Roskilde Domkirke. Han efter
lod sig to sønner, der begge blev konger, Hans og Fre
derik 1, samt en enkedronning, der tog ophold i Ka
lundborg. 1 1495 blev hun bisat ved sin mands side.

Vallon-jern fra Bispedømmet Liege
Vallonien er en region i det sydøstlige Belgien, hvor 
bispedømmet Liege i middelalderen var den vigtigste 
del. Valloniens vigtigste byer er, foruden Liege, Na
mur, Charleroi og Dinant. Befolkningen er franskta
lende. Den store flod Mosel, med bifloderne Haine
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148. Kort over jernområdet i Vallonien og Luxemburg i 1500-tallet. Floden Mosel med tilløbet Sauer ses til højre, mens 
floden Maas med tilløbene Haine (Henne) og Sambre ses til venstre. Under Anden Verdenskrig udspandt der sig afgø
rende slag i dette område.
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149. Ferrit med langstrakte slagger i et søm fra Val- 
Saint-Lambert Abbediet, Liége. PES. Side 0,5 mm. Foto 
Struers. Buchwald 2008.

(Henne), Sambre, Lesse, Ourthe og Vesdres, afvan
der området, der i Ardennernes bjerge når højder på 
600-700 m. Mod øst grænser Vallonien til Tyskland og 
Luxemburg. Først i vor tid har den vallonske befolk
ning opnået en vis form for selvstyre over et område 
på størrelse med Sjælland og Fyn, men med en væ
sentlig større befolkningstæthed på omkring 200 ind
byggere pr. km2.

I vor sammenhæng omtales området første gang 
1282 i Bergen, hvor man i byens vedtægter fastsætter 
priserne på forskellige varer (Buchwald 2008:267). 
Smedene, der boede bag Håkonshallen, købte både 
vallonjern og Trøndelagsjern (dvs. jern fra egnen om
kring Trondhjem), hvoraf de fremstillede låse, værk
tøj, våben, nagler og plovjern. Handelen med Vallo
nien er uden tvivl blevet fortsat i århundreder, i 
begyndelsen især på Hansaens skibe. På Tredive- 
årskrigens tid blev Vallonien kendt for sin våbenindu
stri, der producerede alt, fra hellebarder og musketter 
til kanoner.

I Christian den Andens regnskaber for 1516-22 
støder man flere gange på indkøb af stangjern fra 
Hennendal, en lokalitet som tidligere forskere har an
bragt i Norge. Efter forfatterens mening drejer det sig 
i virkeligheden om Vallonien, idet Hennendal er en 
fordanskning af det flamske ord Hennegau lig val
lonsk Hainaut, hvilket er dalstrøget hvori floden Hai
ne (Henne) løber. Her har der siden oldtiden været en

150. Detalje af de langstrakte slagger i sømmet Fig.149. 
Hvide wüstitdendritter og skarpkantede, mørke calcium- 
jern-fosfater. Scanning-elektron-mikrofoto (SEM). Måle
stok 0,01 mm. Buchwald 2008.

betydelig jernproduktion, og i 1400-1500-tallet pro
ducerede man her meget stangjern, især til eksport 
over Antwerpen (Buchwald 2008:268).

De første højovne i Vallonien blev bygget i 1340 
ved Lustin, der lå ved floden Maas 10 km syd for Na
mur. Mange andre højovne rejstes i 1300-1400 tallet 
langs Mosel og dens bifloder, ikke mindst i provinsen 
Franchimont 10-30 km SØ for Liége, hvor der i 1500 
stod 30 højovne, der hver kunne producere ca.300 kg 
råjern i døgnet. Det meste blev på den specielle val
lonske friskningsherd omdannet til stangjern for vide
resalg. Malmene var lettilgængelige, fosforrige over
flade-forekomster, dannet ved forvitring af en del 
jernrige bjergarter. De bestod især af limonit, siderit 
og goethit. Produktionen fortsatte gennem 1600- og 
1700-tallet, men ovnene måtte nedlægges efterhånden 
som trækul blev stadig sværere at skaffe. Dødsstødet 
kom med introduktionen af den koksfyrede højovn 
sidst i 1700-tallet. En indgående beskrivelse af pro
duktionen, da det gik bedst, skyldes den svenske in
dustrimand Reinhold Angerstein (1718-60), der berej
ste området i 1755 (Buchwald 2008:272). Han beskrev 
den omfattende produktion af søm og nagler, der 
fremstilledes på »andelsbasis« i et meget stort antal 
små husstande. Søm eksporteredes i hundredvis af
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tons årligt. Da Hans Egede i 1721 udrustede sin eks
pedition til Grønland for at grundlægge Missionen 
Haabets Colonie nær Gothåb, indkøbte han i Bergen 
talrige vallonske søm og nagler til de kommende byg
ningsarbejder (Tabel 7.3 nr.5).

I Tabel 7.3 er anført analyser på seks jerngenstan
de fra Danmark lavet af vallonjern, og to autentiske 
søm, doneret af belgiske forskere til dette projekt. En 
sammenligning med bogens foregående tabeller viser 
at Valloniens jernmalme tilfører meget mere fosfor 
end vi kender det i jern fra Norge og Sverige, ja endog 
mere end vi ser i de danske genstande. Det er også 
typisk at aluminium-indholdet i malmene er lavt, hvil
ket medfører de højeste F-værdier, som vi endnu har 
mødt. Endelig optræder der hyppigt lidt kromoxid 
og lidt vanadinoxid i slaggerne, hvilket er ret usæd
vanligt i det skandinaviske miljø. Alt i alt må man 
sige, at vallonjernet er forholdsvis let at genkende på 
dets slaggeinklusioner. Jernet er blevet anvendt til alt 
smedejernsarbejde, fra geværløb til søm og nagler, fra 
plovjern til svære ankerkæder, jævnfør prøven nr.6 i 
Tabel 7.3. Denne kæde blev ophængt i forbindelse 
med ryttermonumentets færdiggørelse omkring 1774.

Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at kæden nu 
er meget slidt der hvor leddene hviler på hinanden i 
ophænget (Boligministeriet 1982).

Så Danmark-Norge har i betydeligt omfang købt 
vallonjern i 500 år, fra i hvert fald 1280 til 1780. Efter 
omkring 1350 blev alt vallonjern fremstillet ved den 
indirekte proces, højovn fulgt af friskning på den sær
lige vallonherd (Buchwald 2008:277).

Jern i Halland

I Kapitel 5 (s. 107) omtaltes det ældste dokument, 
der vedrører jernfremstilling i Skandinavien, hvil
ket jo førte til påvisningen af ovnene i Tvååker i det 
nordlige Halland. Efter 1250 fortsatte den hallandske 
jernfremstilling andre steder, især i den sydlige del. 
Man anvendte simple ler- eller stenbyggede ovne 
uden slaggeaftapning, og der kan stadig findes be
tydelige rester, der røber produktionsstederne, især i 
regionen nord for Hallandsåsen (Nihlén 1939; Eng
lund 2002). Man aner at der var livlig kontakt over 
grænsen til Småland, hvor der også var stor aktivitet i 
1400-1500-tallet, f.eks. omkring Göteryd. Så vidt man 

151. Kloder, som Fig.130, der 
er blevet splittet i klimper, 
hver på 2-3% kg. De lå i et 
depot fundet af Nihlén i 1932 
nær Bolinge, Våxtorp, Hal
land. Foto Teknisk Museum, 
Stockholm. Buchwald 2005.
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ved, var alle ovne placeret ved mindre vandløb, og 
blæsebælgene blev drevet af en beskeden vandmølle.

For første gang ser det ud til at det danske styre 
interesserede sig for landets jernproduktion. Kongen 
sørgede for dannelsen af et nyt, givtigt len, Itzhulte 
(senere Hishult), der bestod af sognene Knærød, His
hult, Timmershult, den østlige del af Våxtorp og Fa
gerhult, som i dag udgør en stor del af Laholms kom
mune. Området havde gode jorder og var rigt på 
myremalm, både i nærheden af elven Lagan, som lø
ber ud gennem Laholm, og omkring de mindre vand
løb som Stensåen og Smedsåen. Når man går langs 
Stensåen hører man undertiden græsjorden knirke på 
en særegen måde. Det er fordi man er på vej henover 
en flad slaggebunke, der med tiden er blevet godt 
skjult af de vilde planter.

Området var attraktivt og flere adelige familier af
løste hinanden som lensherrer: Ivar Axelsson Thott 
(1420-87), Arvid Trolle (1440-1509), Tyge Brahe 
(1470-1523), Erik Madsen Bølle (1495-1562) og Hack 
Holgersen Ulfstand (1535-94) (Ejwertz 1951). I 1574 
inddrog Frederik den Anden lenet og i et mageskifte 
med Ejler Krafse (1524-99) fik kongen dennes syd
sjællandske ejendomme. Dette mageskifte er yderst 
interessant, fordi det opregner alle gårde i Hishult 
Len og anfører deres årlige ydelser i pund smør og 
pund jern (Buchwald 2008 : 87). Tilfældigvis var den 
samlede ydelse fra de 45 gårde lige stor, 229 lispund 
smør og 225 lispund jern (1 lispund var 8 kg (Bernt
sen 1656)). Hvis man antager at ydelsen til lensherren 
udgjorde 10%, var den årlige produktion fra de 45 
gårde ca.18 t smør og 18 t jern.

Jernbonden gjorde sit jern færdigt i form af klo
der, en firdelt klump med et betydeligt slaggeindhold 
og en vægt på 10-14 kg. Hishults årlige produktion 
var omkring 1500 kloder, hvoraf langt det meste blev 
solgt til smedene i de nærliggende købstæder og i Kø
benhavn. I 1932 rapporterede Nihlén, at han havde 
fundet et jerndepot i Bolinge, Våxtorp sogn, Tabel 
7.6. De senere undersøgelser af dette materiale har 
vist, at depotets indhold bestod af 16 kloder, der var 
blevet hugget helt fra hinanden, således at der nu lå 
64 klimper. Halvdelen var derfor »båd«formede, den 
anden halvdel, inderstykkerne, var pladeformede 

(Buchwald 2008:92). I Tabel 7.6 er disse anført lige
som en del andre klimpjern fra de samme sogne. Man
ge af disse klimper og kloder er sikkert blevet sejlet til 
København, hvor der ved smedenes rensning er frem
kommet mange kalotslagger. Sådanne er for nylig ble
vet fundet i området Vester Voldgade-Rådhuspladsen 
(pers.medd. Lene Høst-Madsen). Byens Smedegade 
lå dengang lige indenfor volden, og smedenes affald 
fra rensningen af klimper og kloder, nemlig kalotslag
gerne, var et udmærket grundlag for gadernes bro
lægning. Kommende undersøgelser vil sikkert kunne 
afgøre om jernet kom fra Halland eller fra Jylland, el
ler hvad der godt kan have været tilfældet i 
1400-1500-tallet, både fra Halland og Jylland. Som 
grundlag vil man kunne anvende de kalotslagger, som 
findes i hundredvis i kystbyerne Laholm og Halm
stad, og som med sikkerhed stammer fra Hishult om
rådet, til sammenligning med materiale fra Viborg, 
hvor tre gader er brolagt med kalotslagger.

I Tabel 7.4 er anført analyser af en del slagger fra 
de små vandmølledrevne blæsterovne i Hishult-lenet. 
Man vil for det første se, at malmene gennemgående 
har været manganrige. Men da der samtidig er over 
0,5% P9O5 til stede har man kun kunnet fremstille 
smedejern af malmen. Jernudbyttet er, bedømt ud fra 
forholdet mellem SiO2 og FeO, blevet lidt forbedret i 
forhold til Ugglehult 200 år tidligere, Tabel 5.6. F- 
værdierne er lave, som de plejer at være når jernet er 
fremstillet af svensk myremalm i blæsterovne. En 
smule vanadinoxid og kromoxid kan også registreres; 
disse stoffer findes ikke i de danske malme. Analyser
ne af slaggeinklusionerne i klimperne, Tabel 7.5, be
kræfter analyserne i Tabel 7.4.

Det ser ud til, at jernfremstillingen i Halland om
kring 1600 var i stærk nedgang ligesom i Jylland. I 
skiftet efter rigsråden Eske Brock (1560-1625), der ved 
arv og køb var kommet i besiddelse af Vemmetofte, 
Estrup og flere andre herregårde, finder man, at han 
også ejede mange gårde i Våxtorp sogn, Høks herred, 
et af de områder, der i 1500-tallet producerede meget 
jern. Skifteopgørelsen i 1626 noterer kun to gårde for 
ydelser i jernkloder, Refsholm for 2 lispund ogÄspe- 
rød for 1 lispund (Hansen & Hald 1965), hvilket synes 
at bekræfte den vigende produktion.
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152. Snit gennem et klimpjern fra Örkelljunga, Halland, 
på 3855 g med vægtfylde på 5,59 g/cm3. Jernet er endnu 
ikke sintret sammen til en massiv klump. Jernet ses som 
hvide orme, der omsluttes af en finkornet slagge af fayalit 
og glas. PS. SEM. Målestok 0,lmm.

153. En lille glasslagge er klemt afjern, der vokser frem 
fra begge sider. Fra et klimpjern som Fig 152. Örkelljunga 
No.l. PS. SEM. Målestok 0,1 mm.

Hans 1482-1513
Dronning Dorothea fik fire sønner, hvoraf de første to 
døde som børn. Den tredje, Hans blev født på Aal- 
borghus i 1455 og blev tidligt anerkendt som tronføl
ger af de tre nordiske rigsråd. Den fjerde søn, Frede
rik (I), blev først født 16 år senere og kom sent på 
tronen, først i 1523 efter Christian 2. Hans giftede sig 
i 1478 med Christine (1461-1521), en datter af hertug 
Ernst af Sachsen. I hertugdømmerne måtte Hans dele 
magten med Frederik på den måde at Slesvig-Holsten 
blev delt i parceller, så at begge fik jord i begge lands
dele, og sådan at ikke arealerne, men de årlige indtæg
ter blev nogenlunde ens. Kongen fik den sydlige del, 
hvor slottet Segeberg lå (40 km syd for Kiel), mens 
Frederik fik den nordlige del, hvor Gottorp Slot lå.

Kroningerne i København maj 1483 og Trond- 
hjem juli samme år forløb under store festligheder, 
men Sverige forblev en vanskelig del af Unionen, 
hvor Hans i begyndelsen holdt sig noget tilbage. I ste
det koncentrerede han sig om at ophjælpe den dansk
norske handelsstand. En effektiv måde var at presse 
Hansaen ved især at udstede privilegier til de nye sø
fartsnationer England og Nederlandene. Hansaens 
svaghed var den store forskel mellem de byer, der del

tog, og den manglende støtte fra deres bagland. Des
uden havde flere af Hansaens kontorer store vanske
ligheder. I Øst havde russerne fået bugt med 
mongolerne, og nu pressede de på mod nord. Zar 
Ivan 3., den Store (1462-1505), lukkede i 1494 konto
ret i Peterhof (Nowgorod), og senere truede han og 
sønnesønnen, Ivan den Grusomme (1547-84), Fin
land og Sverige. I vest trak Hansaen sig i 1520 ud af

154. Model af karrakken »Peter af Danzig« (1462), som 
ejedes af kaptajner, der levede af sørøveri i Østersøen. 
Foto Ewa Meksiak, som Fig.139.
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155. Halligen Hooge Kirchwarft, vest for Husum. Postkort 1995.

Brügge, og i nord ophævede Gustav Vasa i 1533 Han- 
saens privilegier. Endelig lukkede dronning Elisabeth 
i 1560 Hansa-kontoret Stahlhof i London.

En stadig bekymring var bevogtningen af de 
dansk-norske farvande. Hans indkaldte skibsbyggere 
og grundlagde 1510 Orlogsværftet i København. 
Byen havde på den tid omkring 10,000 indbyggere og 
var kun en tredjedel så stor som Lübeck. Men landet 
skulle forsvares og Øresundstolden håndhæves. Tilli
ge var en krig med Sverige forudsigelig, hvilket kræ
vede en flåde. Hans havde en god forståelse for flåden 
og dens bestykning. Af hans brevveksling ses at han- 
ligesom senere Christian 4.-var optaget af såvel skibe
nes personel som af deres udrustning (Mortensen 
1999).

Holstens vestlige del, Ditmarsken, havde i år
hundreder været selvstyrende, og indbyggerne havde 

afslået alle angreb fra de holstenske grever. Nu for
enede Hans og Frederik deres styrker og rykkede i fe
bruar 1500 ind med en stor hær, hvis kerne var den 
1000 mand store sachsiske garde. Det blev til et for
smædeligt nederlag. På de smalle veje mellem Hem
mingstedt og Heide kunne artilleriet ikke føres frem, 
og da de stedkendte ditmarskere åbnede sluserne, 
blev situationen grufuld. Under anførsel af Wolf Ise- 
brandt udryddede 1000 ditmarskere kernen af den 
holstenske adel, og kong Hans og hertug Frederik 
undslap med nød og næppe slagteriet. Svære bronze
kanoner, støbt i Vallonien for hertugen, måtte efterla
des på slagmarken og gemtes som trofæer i Ditmar
sken.

Kong Hans besøgte ofte badstuen i Højbrostræde 
hos Hans Bogbinder (Borgmester 1503-11), og søn
nen prins Christian (2.) var en månedstid i huset hos 
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Hans og Birgitte. De turde dog i længden ikke tage 
ansvaret for den ustyrlige dreng, så han fik andre læ
rere. Ja, bogbinder! Bogen var kommet til Danmark. 
Efter Gutenbergs gennembrud i Mainz omkring 1450 
udbredte tyske bogtrykkere kunsten til andre lande. 
Gotfred af Ghemen kom fra Holland og bosatte sig 
1488 i København, hvor han trykte latinske gramma
tikker, men også de første på dansk udgivne bøger: 
De Danske Kongers Rimkrønike, Sjællandske og 
Skånske Lov, og Peder Låles Ordbog, som senere den 
lille prins Christian (4.) nærmest måtte lære udenad 
på Koldinghus.

Nær Tranbjerg løb en 27-årig bondeknøs, Morten 
Børup (1446-1526) fra ploven og fogdens mishandlin
ger for at studere. Via Aarhus og København nåede 
han til Køln, hvor han tog en doktorgrad, hvorefter 
han som 45-årig blev kaldet til rektor for Aarhus Kate
dralskole. Han berigede os med den smukke og stem
ningsfulde sang »In vernalis temporis«, »Frydeligt 
med Jubelkor«, en forsmag på Reformationen.

Nederlaget i Ditmarsken havde gjort svenskerne 
ganske kry. Forhandlingerne om Unionen blev truk
ket i langdrag, møder måtte opgives, og aftaler blev 
brudt. Det måtte ende med krig. Hans og Christina 
var i Stockholm i 1501 for at forhandle, da Sten og 
Svante Sture på det svenske rigsråds vegne opsagde 
ham huldskab og troskab. Christina blev for at for
svare Stockholms slot, og man hører her for første 
gang om angreb og forsvar med svære jern-og bronze
kanoner. I syv vanskelige måneder holdt hun slottet, 
men måtte kapitulere i maj 1502, kort før at Hans 
kunne komme hende til undsætning. Krigen fortsat
te, ikke mindst mellem flåderne.

Hansaen og Sverige udstedte en formel krigser
klæring i 1510, hvilket førte til en langvarig søkrig, 
hvori bl.a. Jens Holgersen Ulfstand (1460-1523) og 
Søren Norby (ca.1475-1530) udmærkede sig som fø
rere af flådens nybyggede skibe. I august 1511 kæm
pede en flåde af 20 danske og hollandske skibe, under 
kommando af rigsadmiralen Ulfstand på flagskibet 
»Engelen«, mod en flåde på 35 svenske og lybske ski
be. Slaget stod ud for Hammershus på Bornholm og 
kom til at vare hele den 9. august. Flere af de store 
skibe førte kanoner på to dæk. Skibene sejlede helt

156. Glimmingehus, Skåne, set fra vest. Over indgangen 
ses en karnap, hvorfra man kunne dænge angriberen 
til. Bygherren var Gotlands guvernør Jens Holgersen 
Ulfstand, der benyttede Adam van Düren som arkitekt. I 
de nederste etager er de to meter tykke mure af sandsten. 
Påbegyndt 1499. Arvingerne efter Adele Rosenkrantz 
skænkede i 1924 middelalderborgen til Staten.

ind på hinanden og brugte entrehager for at komme 
over på det fjendtlige skib og erobre det. Den danske 
admiral kom om bord på det lybske flagskib »Maria« 
og endte med at flække hovedet på den lybske admi
ral. Hen under aften var det forbi. Der var erobret fem 
store og seks mindre skibe, og fjendens rester søgte 
ind under Rygen (Victor Hansen 1898). Det var en 
blodig dag, der gik over i dansk søfartshistorie som 
den første gang hvor større, velbevæbnede flådeenhe
der mødtes på det åbne hav. Jens Holgersen Ulfstand 
kendes af de fleste som bygmester af stenhuset Glim
mingehus i Skåne.
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I løbet af 1512 opnåede man en foreløbig fred med 
Lübeck og Sverige, men allerede i 1513 døde kong 
Hans. Han havde været ude for et fald med sin hest, 
da han på rejse i Jylland skulle passere Skjern Å. Dati
dens læger, bartskærerne, stod magtesløse overfor 
den betændelse, der opstod i forbindelse med sårene. 
Han blev begravet i Gråbrødrekirken i Odense. Dron
ning Christina opholdt sig derefter især på sin livge- 
ding, Næsbyhoved ved Odense og Tranekær på Lan
geland. For hende udførte den lybske billedskærer 
Claus Berg sit hovedværk, Højaltertavlen til Odense 
Gråbrødrekirke. Hun var meget betaget af franciska
nerne og støttede ordenen, hvor hun kunne. Hun blev 
bisat ved Hans’ side i 1521. Det prægtige sandstens
epitafium over ægtefællerne blev ligesom Højaltertav
len, ved nedbrydningen af Gråbrødrekirken i 1806, 
flyttet til St. Knuds kirke i Odense.

Skånes jernmalme
I kapitel 5 undersøgtes en del blæsterovne og deres 
produkter i egnen om Vittsjö, Gønge Herred. Her 
skal suppleres med resultater fra den sene middelal
der, Tabel 7.7. Vejledt af Anders Ödman, Lund, kun
ne jeg besøge og indsamle prøver fra to ovnlokalite

ter, der havde været betjent af vandmølledrevne 
blæsebælge. Ved Höija, 12 km VNV for Håssleholm, 
havde der været et protoindustrielt anlæg, mens der 
ved Brunkelstorp, 5 km vest for Osby, nu kun lå en 
stor slaggebunke og en tung sten med et hul, der kun
ne tolkes som lejet for det forsvundne møllehjul.

Analyserne af produktionsslaggerne bekræfter det 
sædvanlige billede, at jernoxid-siliciumoxid forholdet 
er blevet stadig mindre på grund af de vandmøl
ledrevne blæsebælges effektivitet (sammenlign f.eks. 
med Tabel 5.3), altså at udbyttet afjern fra den sam
me myre- og sømalm er blevet forbedret. Endvidere er 
der både mangan og barium i slaggerne, og F-værdi- 
erne er typiske for svensk middelalderlig blæsterjerns- 
produktion. Selve jernprodukterne er det hidtil ikke 
lykkedes at identificere. Måske drejede det sig om klo
der? Begge produktionssteder er formentlig ophørt 
før 1550.

En særhed ved Brunkelstorp-prøverne er indhol
det af små mængder lanthan, cerium og neodym, men 
forfatteren nåede ikke at få efterprøvet sine målinger, 
der stammer fra 1997, før han gik på pension. Måske 
der her ligger en opgave for en kemiker/arkæolog/ 
geolog, for disse sjældne grundstoffer er nok værd at 
opspore.

157. Snit i et skånsk søm, 18 
g. Slaggens fayalitbjælker er 
sønderbrudt ved megen smed
ning. Hvidt er ferritisk jern. 
PS. Side 0,15 mm.
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Christian 2. 1513-23
Christian 2. fik et langt liv, 1481-1559, men sad kun 
kort tid på tronen. Hans triste skæbne har fængslet 
mange forfattere, fra Johannes V. Jensens »Kongens 
Fald« (1901) og psykiateren Paul Reiters Christiern 2. 
(1942) til historikeren Martin Schwarz Laustens 
»Christian 2. mellem paven og Luther« (1995). Det 
ualmindeligt store antal portrætter, malet af tidens 
fremragende kunstnere, er behandlet af Else Kai Sass 
(2000).

Christian fik tidens bedste humanister som lærere, 
bl.a. i latin, og samtidig gennemgik han den nødven
dige ridderlige træning. Allerede som teenager deltog

han i regeringsforretninger, og i 1502 var han med til 
at indtage Sveriges grænsefæstning, Alfsborg, ved 
Göta Elvens udløb. Fra 1506 til 1512 var han vicekon
ge i Norge, hvor han støttet af Erik Walkendorf styre
de landet med stor myndighed. Han standsede Hanse- 
stædernes overgreb og begunstigede nederlændernes 
skibsfart. Samtidige beskrev hans livlige og opvakte 
ånd og hans interesse for alt nyt. Hans forkærlighed 
for de lavere stænder mærkedes ikke mindst ved hans 
mistænksomhed og uvilje overfor adel og gejstlighed, 
der ofte følte sig forbigået ved besættelsen af embeder. 
Hans udprægede herskerlyst lå tidligt klart for dagen, 
og han havde utvivlsomt trivedes bedre som en ene
vældig konge - men Enevælden indførtes først i 1660.

158. Kejser Maximilian I 
(1493-1519) besøger våben
smedjen i Innsbruck. Mester 
Seusenhofer beskæftigede 
seks smede, fire polersvende 
og to lærlinge. I forgrunden 
skimtes tre søjle-ambolte og 
en standard ambolt. Pfaffen- 
bichler 1992.
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I Bergen traf han ved et bal (i 1507?) den smukke 
Dyveke, der var datter af en hollandsk købmand, Sig- 
brit Willumsdatter. Han tog dem begge til sig og bo
satte dem i et nyopført hus i Oslo, nær ved Akershus. 
Da han blev konge i 1513 tog han dem med til kongs- 
gården Hvidøre, indtil de i 1516 flyttedes nærmere til 
slottet og fik et fornemt stenhus på hjørnet af Niels 
Hemmingsensgade og Amagertorv. Kongen var som 
fortryllet af Dyveke, mens mor Sigbrit fik stor indfly
delse på regeringens føring og overtog ledelsen af 
toldvæsenet og finanskassen. Det førte til mange tilsi
desættelser af de hidtil privilegerede, som da Rigsrå- 
derne måtte stå i kulden udenfor Mor Sigbrits dør, 
mens kongen førte forhandlinger med hende om ri
gets sager. Mor Sigbrit sørgede også for at der ind
kaldtes 200 hollandske familier til Store Magleby og 
Saltholm. Men dynastiske hensyn vejede tungt i den 
tid, og Christian 2. måtte derfor i 1514 indgå ægte
skab med prinsesse Elisabeth (1501-26), en sønnedat
ter af kejser Maximilian (1459-1519) og søster til den 
senere kejser Karl den Femte (1500-56), »i hvis rige 
Solen aldrig gik ned«.

Politisk set var det et kup for den nordiske Union, 
men desværre kunne kongens tilknytning til borger
skabet, personificeret ved mor Sigbrit, og hans for
hold til Dyveke ikke accepteres af adel og gejstlighed, 
ligesom det tysk-romerske hof ofte nok forlangte, at 
Dyveke måtte fjernes.

Det blev hun så. Hun døde pludseligt 21. septem
ber 1517. Man beskyldte Slotsforvalteren Torben Oxe 
for at have foræret Dyveke forgiftede kirsebær, hvil
ket meget hurtigt førte til hans domfældelse og hen
rettelse på Hausers Plads den 27. november. Dyveke 
blev begravet i Karmeliterklostret i Helsingør, men 
der hersker stadig tvivl om Torben Oxes skyld og om 
hvad der i virkeligheden fandt sted. Dyvekes død blev 
en katastrofe for Christian, for kongeriget og for Uni
onen. Kongens sind ændredes radikalt, han mistede 
troen på sig selv, og havde svært ved at træffe en afgø
rende beslutning i de kommende år.

»Uanset om Dyveke døde af den ene eller den an
den årsag, så har kongen selv været fuldt og fast over
bevist om, at hun var blevet myrdet - Det er overve
jende sandsynligt, at det har påvirket ham for resten 

af livet og betydet et afgørende knæk i hans livskur
ve« (Reiter 1942). I de følgende år brød forhandlin
gerne med det svenske rigsråd sammen, og det kom til 
krigshandlinger, kulminerende med kong Christians 
belejring af Stockholm, sommeren 1520. Efter byens 
kapitulation den 7. september kronedes han af ærke
bispen Gustaf Trolle i Storkyrkan til Sveriges konge. 
Kejser Karl 5. lod en gesandt overrække ham ordens
kæden for Den Gyldne Vlies, med hvilken han senere 
ofte er blevet portrætteret.

Men umiddelbart efter lod Gustaf Trolle en lang 
række af den svenske adels fremmeste mænd arrestere 
og anklage for groft kætteri. Der var et summarisk 
retsopgør, der førte til 82 dødsdomme, især over med
lemmer af Sture-partiet. Bødlen måtte beslaglægge 
Stortorvet i to dage, 8. og 9. november, for at kunne 
eksekvere dødsdommene. Kongen burde have hin
dret henrettelserne, så meget mere som han selv to 
måneder tidligere ved Stockholms kapitulation havde 
lovet byen fuldstændig amnesti. Hans dømmekraft 
fejlede, og han har siden i Sverige båret tilnavnet 
Christian Tyran.

Blodbadet umuliggjorde Unionens fortsættelse. 
Brutaliteten og troløsheden førte direkte til Sveriges 
endelige frafald. En udløber af sagen fandt sted i Kø
benhavn, hvor retten rejste sag mod kongens sekre
tær, tyskeren Didrik Slaghek, som blev anklaget for at 
være den egentlige anstifter af det stockholske blod
bad. Skønt forsvaret af Mor Sigbrit blev han dømt og 
brændt på Gammeltorv i januar 1522.

Ved hjemkomsten til Danmark i 1521 støttede 
Christian Malmø-borgmesteren Hans Mikkelsen i 
færdiggørelsen af to store love, Byretten og Landsret
ten, der for samtiden fik kongen til at stå som borger
nes og bøndernes forsvarer. Samtidig udskiftedes sta
dig flere adelige lensmænd med borgerlige, og det 
indskærpedes at lenene ved kongens død skulle hjem
falde til sønnen Hans (1518-32). Men forholdet til 
Sverige forværredes, ligesom hans forhold til onklen, 
hertug Frederik af Slesvig. Økonomien havde det 
skidt, bl.a. fordi han kun havde fået udbetalt en fem
tedel af den medgift på 250,000 gylden, som Elisabeth 
skulle have haft med.

I Sverige havde Gustaf Vasa (1496-1560) taget 
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kampen op mod de danske. Han havde en tid været 
fange på Kalø, men var undveget og befandt sig ved 
Stockholms Blodbad i Lübeck, hvorved han reddede 
livet. Nu rejste han et oprør, som bredte sig fra Bergs- 
lagen til Sydsverige, og i 1521 valgtes han til svensk 
Rigsforstander. Herhjemme indkaldtes til et stænder
møde i Aarhus i januar 1523, hvor den magtfulde 
Tyge Krabbe (1474-1541) førte ordet. Tyge havde 
længe været på kant med kongen. Nu tog han sam
men med de jyske rigsråder kontakt til hertug Frede
rik og tilbød ham kronen, og samtidig opsagde man 
kongen huldskab og troskab.

Budskabet herom nåede Christian, da han på vej 
til stændermødet var nået til Lillebælt. Her opstod 
den berømte situation, hvor kongen i sin tvivlrådig
hed skal have ladet sig ro over det 1-2 km brede bælt 
op til tyve gange, før han omsider besluttede sig til at 
drage tilbage til København, hvor han vidste at han 
havde en betydelig opbakning. Her sad han ubeslut
som i et par måneder, men sejlede så den 13.april 1523 
med en del af flåden, og med dronningen, børnene, 
Mor Sigbrit og Hans Mikkelsen om bord, til Zeeland 
i Nederlandene i et forsøg på at få udenlandsk hjælp 
fra dronningens familie.

Sorgen blandt almuen var stor
Bort da fløj den gamle ørn
alt med sine unger små, 
De andre små fugle de blive da, 
de vidste dem ingen råd.

Men på Viborg Landsting blev Christians love brændt 
på bålet som »skadelige og fordærvelige mod politi 
og god regimente«.

Kejser Karl var på den tid for stærkt optaget af en 
krig mod Frankrig til at hjælpe den danske konge, 
hvorimod det i Nordtyskland lykkedes Christian at 
samle et betydeligt kontingent af lejetropper. Men da 
han ikke kunne betale deres sold, opløstes hæren igen 
i oktober. I sin depression tilkaldte han den jævnald
rende Martin Luther (1483-1546) og blev dybt grebet 
af hans prædikener. Han flyttede en tid til Witten
berg, hvor han lod sine ledsagere oversætte det Nye 
Testamente til dansk. Tilbage i Nederlandene kom 
han og familien til at bo i Lier, 12 km SØ for Antwer-

159. Kong Christian den anden ved bedepulten. Udsnit 
af en malet altertavle i St.Marie Kirke i Helsingør. 1520. 
Nationalmuseet.

pen, hvor man endnu kan udpege de huse hvor det 60 
personer store hof holdt til. For 500 gylden om måne
den skulle alle udgifter klares. Dronningen omsyede 
de tre børns tøj, og smykkerne blev solgt. Hun havde 
altid trofast støttet kongen, og nu var hun enestående 
ved sin omsorg i hans dybe melankoli. Hun døde alt 
for ung i 1526, og børnene blev taget fra ham for ikke 
at blive påvirket af det Lutherske kætteri. Kongen 
måtte selv afsværge sine lutherske tilbøjeligheder, og 
i en pavelig legats nærværelse i Innsbruck måtte han 
love kejser Karl at holde sine riger til den katolske tro, 
mod at få penge og tropper.

I oktober 1531 sejlede hans flåde ud fra Holland 
og landede i Norge, hvor alle tog vel imod ham, og 
rigsrådet valgte ham til konge. Men igen svigtede 
hans vilje, og gevinsterne smuldrede mellem hans 
fingre. I juli 1532 fik han frit lejde for at rejse til Kø
benhavn til forhandlinger med den danske konge Fre
derik L, hans onkel. Frederik var lav nok til at bryde 
lejdet, fængsle Christian og indsætte ham som livs-
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159A. Under truslerne fra zar Ivan den Store (s. 161) byggede Sverige-Finland stærke fæstninger i Viborg og i Savon- 
linna. Olofsborg, eller på finsk Savonlinna, opførtes 1475 af Rigsforstanderen Erik Axelsson Tott (ca. 1420-1481) for at 
beskytte den, også i dag, livligt trafikerede vandvej ind i Finland. I nyeste tid danner slotsgården baggrund for den årlige 
Operafestival. Postkort 1980.

fange på Sønderborg Slot. Kun dværgen Lucas og et 
par kokke blev hans selskab. Sønnen Hans døde 
mærkværdigvis omtrent samtidig i Regensburg, kun 
fjorten år gammel.

Christian 2. var fange på Sønderborg Slot indtil 
1549, da han efter ordre af Christian 3. på standsmæs
sig måde blev overført til Kalundborg Slot, stadig 
som fange, men nu med adgang til at møde andre og 
undertiden deltage i en jagtudflugt. Han blev begra
vet i Odense Gråbrødrekirke, og ved dens nedrivning 
overført til St.Knuds Kirke i Odense.

I Christian den Andens levetid skete der store for
andringer ude omkring. I 1492 kastedes den sidste 
maurer ud af Spanien, og Columbus nåede Amerika, 
»Vestindien« med dets »indianere«. 1 1496 omsejlede 
portugiseren Bartholomæus Diaz Kap Det Gode 
Håb. I 1498 nåede Vasco da Gama Malabarkysten i 
Forindien, hvor senere den portugisiske koloni Goa 
blev oprettet. En hollandsk købmand fik eneret på 
slavehandlen på Afrika i 1517. Omkring 1515 ser man 
de første briller og lommeure i anvendelse, og i 1529 
blev tyrkerne slået tilbage foran Wien.



KAPITEL 8

Reformationen 1523-1660

Frederik 1,1523-33

Da kong Christian 1. døde 1481, var Hans blevet kon
ge. Da var hans lillebror Frederik (1.) endnu ikke 
fyldt ti år. Frederik blev opdraget i Hertugdømmerne, 
måske med henblik på at kunne opnå et kommende 
bispedømme. Men han stilede højere. Da han var ble
vet myndig opdelte brødrene hertugdømmerne mel
lem sig som nævnt s. 161. Som den yngste valgte Fre
derik først og tog Gottorp til hovedsæde. Han var og 
blev dog altid utilfreds med Hans’ og senere Christian 
2S forvaltning af magten. Han støttede Lübecks poli
tik og blev selv støttet af det mægtige holstenske rid
derskab, der blandt andet omfattede feltherren Johan 
Rantzau (1492-1565). Da Christian 2S trone vaklede i
1522 opnåede Frederik forbindelse med de misfornø
jede jyske rigsråder, som tilbød ham magten. I marts
1523 hyldedes han som konge på Viborg ting og un
derskrev en håndfæstning, der blev endelig vedtaget i 
Roskilde i august. København og Malmø overgav sig 
dog først i januar 1524, hvorpå kroningen kunne finde 
sted i august. Samtidig valgtes Frederik til konge i 
Norge - hvortil han iøvrigt aldrig kom.

Af sine holstenske rådgivere var han blevet tilskyn
det til at bakke op om Luthers tilhængere, og allerede 
i 1525 kunne han i hertugdømmerne sikre den evange
liske forkyndelse. Under en rejse i Jylland året efter 
mødte han i Viborg reformatoren Hans Tausen (1494- 
1561), som han gjorde til sin kapellan. Men som kon
ge måtte han gå stille frem, fordi håndfæstningen 
bandt ham, og han ikke havde styrken til at sætte sig 
op mod rigsrådet, hvis flertal var katolikker.

Kampen mod den landflygtige Christian 2. beslag
lagde hans opmærksomhed og hans pengepung. Han 
kunne regne med støtte fra Gustav Vasa og sine gamle 
venner i Lübeck, men udlandet var hele tiden tøvende 
med at anerkende hans trone. Hans ulyst til at lære 
dansk og til overhovedet at opholde sig i Danmark 

gjorde ham ikke særlig afholdt. Historikeren Arild 
Huitfeldt (1545-1609) karakteriserede ham »som en 
gammel høne, der nødig forlod sin rede i Gottorp«.

Frederik giftede sig første gang 1502 med Anna af 
Brandenburg (1487-1514), med hvem han i 1503 fik

160. Når en smed »gik på valsen« og kortvarigt arbej
dede i Wien, var det en tradition, at han slog et søm i et 
træ, der stod i gaden »Graben«. Stammen er bevaret og 
kaldes »Stock-im-Eisen«. Postkort 1986.
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161. Smedejernskanon fra 1500. Lange, parallelle jern
stave er essesvejst og formet til et rør, der til sidst forstær
kes med jernbånd. Det løse kammer af støbejern fyldes 
med krudt og kiles fast i den svære tømmerkonstruktion 
for hvert skud. Bjerget fra et vrag. Tøjhusmuseet.

sønnen Christian (3.). Da hun døde efter langvarig 
sygdom, giftede han sig på ny 1518 med Sofie af Pom
mern (1498-1568), med hvem han fik sønnerne Hans 
(denÆldre), senere hertug i Haderslev, og Adolf, se
nere hertug af Gottorp. Adolf blev stamfar til en ræk
ke oldenborgske fyrstelinier i Danmark, Grækenland 
og Rusland.

Frederiks seneste år skæmmedes af hans forhold 
til nevøen Christian 2., som han havde lovet frit lejde 
til forhandlinger i 1532.1 stedet lod han ham fængsle 
og indespærre på Sønderborg Slot. Frederik døde på 
Gottorp Slot i 1533 og blev begravet i domkirken i 
Slesvig. Ingen har gjort noget for at overflytte hans 
levninger til Roskilde.

Kronens Jernhytte i Skåne
I de danske arkiver findes der en del breve og regnska
ber, der vedrører »Kronens Jernhytte i Skåne«. Arki
varen og historikeren Jacob Langebek (1710-75) var 
den første, som 1758 publicerede de vigtige dokumen
ter, hvoraf det fremgik at hytten måtte have ligget nær 
Ugglarp og Öster Ljungby i Asbo Herred. Med disse 
oplysninger lykkedes det Sahlin (1939) at finde ste
det, nær Stidsvig ved Pinnåen, 8 km nord for Klip- 
pan. Kong Hans havde her nogle få år før 1500 grund
lagt en mindre jernvirksomhed, som skulle levere 
kanonkugler og smedejern til hær og flåde. Omkring 
1630 var virksomheden forældet, og på stedet blev der 
bygget en kobbermølle for at udnytte Pinnåens vand
kraft. Det nye byggeri har gjort det nærmest umuligt 
at identificere de oprindelige ovne og smedier.

Men de regnskaber og breve, som Langebek hav
de fundet frem, belyser på udmærket måde aktivite
terne på kongerne Hans8 og Frederiks tid. Man har 
især produceret kanonkugler og stangjern til an
kersmedning, samt kanon-affutager og løse kamre af 
40-200 kg vægt til datidens smedejernskanoner, der 
var bagladere. Langebek (1758: 408) anfører i sin 
oversigt, at mester Aage Andersen, Jernhytten, i årene 
1508-10 leverede i alt 26X ton jern i form af kanonkug
ler, stangjern og kanonkamre. Kuglerne blev leveret 
med vægte fra 4,3 til 32 kg, hvor de største passede til 
kartover, svære kanoner, som vejede 3,5-4 ton (Tabel 
8.2). Der blev endnu ikke støbt kanoner i Danmark. 
De blev importeret fra Vallonien, Holland, England 
og Sverige.

Støbningen af præcise kanonkugler var en specia
litet, så det blev nødvendigt at indkalde tyske eksper
ter. Fremgangsmåden er beskrevet af den eminente 
italienske ingeniør Biringuccio (1540), som havde en 
langt dybere indsigt i samtidens metallurgi end Agri
cola, den forfatter som oftest citeres, men som i virke
ligheden kun vidste meget lidt om jern, stål og støbe
jern (Buchwald 2008:109).

I mange år bestyrede mester Hans Jernhytten, og 
virksomheden trivedes. Måske fordi den lokale myre
malm blev brugt op, måtte man en tid importere 
osmund jern fra Bergslagen for at supplere hyttens
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162. Plovskær fra Odense 
Bymuseum. Vægt 1,5 kg, 
største længde 246 mm. Man 
aner sammensvejsningerne af 
fire eller fem, lidt forskellige 
stykker jern, alle af dansk my
remalm. Ca. 1400. Hårdhed 
122-258 Vickers.

egen produktion. Så sent som i 1581 ses det af breve
ne, at man stadig producerede til flåden, f.eks. både 
massive og hule kanonkugler (til krudtfyldning) og 
kæde-forbundne kugler beregnet til at ødelægge de 
fjendtlige skibes rigning. Men da Christian 4. rettede 
sin opmærksomhed mod Norges jernværker, blev 
Jernhytten betydningsløs og omtales ikke i korre
spondancen efter 1593 (Sahlin 1939:24).

I de to store herreder i Nord-Skåne, Asbo og Gøn
ge, var der i 1500-tallet en del jernproduktion, som 
man kan udlede af de afgifter, som bønderne måtte 
betale. I alt 116 bønder i Asbo Herred udredte i 1523 
8 tønder rug, 66 tønder byg, 27 tønder havre, 17 får, 
53 lam, 1 tønde honning... og 12 stykker jern. I det 
dobbelt så store Gønge Herred, Danmarks største, 
udredte et ikke specificeret antal bønder 80 tønder 
rug, 160 tønder byg, 120 får, 120 lam, 4 tønder hon
ning, 468 lispund smør...og 258 stykker jern. (Kong 
Valdemars Jordebog, II Kommentar s. 184).

Det er uvist hvad »stykker jern« står for. Men vi så 
i Kapitel 7, at produktionen i Hallands 90 blæsterov- 
ne ud fra myremalm endte med de firefingrede kloder, 
der i gennemsnit vejede 12 kg, eller IX lispund. I 
Gønge Herred var afgiften i smør således 468 lispund 
og i jern 258 kloder å 12 kg, eller 387 lispund. Afgif
terne var dermed næsten dobbelt så store som i His
hult Len (s. 88), og produktionen må have været til
svarende større. Jernkloderne er formentlig blevet 
sendt sydpå til Håssleholm, men især til havnebyerne 
Angelholm og Helsingborg, såvel til forbrug her som

163. Mange emner fremstillet af dansk fosforrig myre
malm indeholder ligesom plovskæret i Fig.162 en spættet 
slagge. Det skyldes, at den danske slagge opfører sig som 
to ublandbare væsker af helt forskellig sammensætning, 
en emulsion. Det hvide er det omgivende jern. PS. SEM. 
Målestok 0,01 mm. Buchwald 2005.

til videre fordeling i Vest Danmark. Rensningen af 
kloderne må være sket nær forbrugerne, hvor proces
sen efterlod en stor mængde kalotslagger.

Reformationen

»Ligesom senere Bondereformerne i tiden kort før 
1800 skabte gode vilkår for bondestandens folkelige 
vækkelse, havde borgerkongerne fra Erik af Pommern 
til Christiern 2 gjort det muligt for borgerne at rejse 

171



REFORMATIONEN 1523-1660 SCI.DAN.H. 4- 5

hovedet. Den politiske reaktion, der satte ind i 1523, 
lukkede ganske vist borgerne ude fra det politiske liv, 
men den kunne ikke hindre, at det blev dem, der kom 
til at lede en af de stærkeste åndelige bevægelser, der 
nogensinde har grebet det danske folk: den kirkelige 
Reformation. Denne blev hverken båret frem af ade
len, gejstligheden eller kongen, men gik som en bred 
folkelig bevægelse ud over landet.« (Hal Koch 1942).

Jordbunden var beredt. Afladshandlen var for
hadt, og man var forbitret over den griskhed, der præ
gede gejstlige og adelige. Man havde intet imod at 
præsterne ville gifte sig og stifte familie. Man flokke
des om de omrejsende lutherske prædikanter, hvoraf 
nogle havde studeret hos Luther i Wittenberg. I 
Malmø gik byens borgmester Jørgen Kock (ca.1490-

164. Egeskov, Sydfyn, set fra syd. Opført i 1550’erne af 
rigsmarsken Frands Brockenhuus i en sø. Borgen var 
som et dobbelthus med tårne. Adgangsbroen fra øst over 
vandet skimtes til højre. Postkort I960..

1556), i spidsen for »Protestanterne«, der ønskede at 
evangeliet skulle forkyndes på dansk. Undertiden gik 
det voldsomt for sig, idet nogle rabiate mennesker 
trængte ind i kirkerne, rev altre og sidealtre ned og 
huggede helgenbillederne itu. Således skete det i Vor 
Frue Kirke, hvor vrede københavnere anført af Am
brosius Bogbinder Tredje Juledag 1530 rev et alter 
ned, før de blev stoppet af Hans Tausen personligt. 
Voldshandlinger og gemene ødelæggelser hørte dog 
til undtagelserne.

Da Frederik 1. døde i 1533 kneb det med at blive 
enige om en efterfølger. Jørgen Kock rejste da en op
rørsbevægelse for at befri Christian 2. fra fængslet i 
Sønderborg. Han fik støtte af Lübeck og den tyske 
lejetropfører, grev Christoffer af Oldenburg. Oprøret 
drejede sig mindre om religionen, men desto mere om 
at befri borgere og bønder for den vedvarende under
trykkelse. Skipper Clement rejste en bondehær, der 
lod mange herregårde i Nordjylland gå op i luer, og 
på Fyn rejste borgere og bønder sig også og forlangte 
at få Christian tilbage. Men nu stod en beslutsom jysk 
og fynsk adel sammen om at udpege Frederiks ældste 
søn, hertug Christian (født 1503), som deres kandidat 
til tronen. Christians hærfører var den erfarne Johan 
Rantzau, der med sine lejetropper hurtigt kuede Lü
beck. Derpå drog han nordpå, indtog Aalborg i de
cember 1534 og fangede Skipper Clement, der næste 
år blev henrettet på Viborg Landsting. Rantzau besej
rede derpå Grev Christoffers lejetropper ved Øksne- 
bjerg på Fyn og optog belejringen af København.

Byen trængtes allerede af den skånske adel, der 
støttedes af Gustaf Vasa, og da et nederlandsk forsøg 
på at undsætte byen fra søsiden glippede, måtte den 
udsultede by 29. juli 1536 overgive sig til Christian 3. 
efter et års belejring. Freden fik store konsekvenser, 
idet den nye konge, der da han som hertug kortvarigt 
havde haft styret i Slesvig-Holsten klart havde støttet 
Luthers reformideer, straks efter byens kapitulation 
lod en række katolske bisper, der var medlemmer af 
rigsrådet, fængsle. Han aftvang det øvrige rigsråd 
dets accept og lod derefter på rigsdagen i København 
30. oktober 1536 gennemføre en lov, den såkaldte re
ces, hvorefter bisperne elimineredes, og alt bispegods 
og alle bispetiender og klostergodset blev inddraget 
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under kronen. Inddragningen af kirkegodset anslås at 
have betydet en tredobling af kongens indtægter. 
Kun en bagatel blev overdraget til adelen.

Samme dag underskrev kongen den nye, ret milde 
håndfæstning, der også indeholdt en paragraf om at 
hans søn skulle være hans retmæssige efterfølger. 
Kongen blev kirkens leder. Hermed var den katolske 
kirkes 550 år lange magt brudt i Danmark. Paverne 
skulle ikke længere konsulteres, og de kunne ikke 
blande sig i danske eller nordiske forhold, for Gustaf 
Vasa havde allerede i 1520’erne reformeret Sverige og 
Finland.

På trods af den omfattende rensning af kirkerne 
for katolske billeder er der herhjemme bevaret enkelte 
rester i form af kalkmalerier, altertavler og figurer ud
skåret i egetræ. Man finder pave Gregor den Store på 
altertavlen i Viborg Søndre Sogns Kirke, pave Lucius 
trampende på Søtrolden i Roskilde Domkirke, og det 
kæmpemæssige kalkmaleri i Aarhus Domkirke af 
Sankt Clemens (Linde 1950).

Det var en skæbnetime for klostrene og indirekte 
for samfundet, idet det sociale arbejde med hospitaler 
og sygepleje forsvandt. Klostrene nedlagdes dog ikke 
på én gang. Mange klostre fik lov at fortsætte deres 
virke, men måtte ikke længere optage nye klosterfolk, 
og munkelaget døde følgelig langsomt ud. Endnu i 
1561 tjente Øm Kloster som residens for Frederik 2., 
men kort derefter må klostret være blevet revet ned og 
materialerne være blevet genbrugt ved reparation og 
nybygninger på Skanderborg Slot. Øm Klosters La
degård blev udstykket i fire bøndergårde, begyndel
sen til landsbyen Emborg, som snart dækkede klo
strets tomt. Nogle klostre, eller dele deraf, undgik 
nedrivningen for at tjerne til andre formål, f.eks. Vits
køl, Esrum, Løgumkloster og karmeliterklostrene i 
Ribe og i Helsingør (Dehn-Nielsen 1988).

Christian 3. 1533-59

Christian var vokset op på Gottorp Slot, hvor hans læ
rer havde været den højtbegavede sachser, Wolfgang 
von Utenhof, der havde studeret i Wittenberg. I følge 
med Johan Rantzau overværede prinsen Rigsdagen i 
Worms 1521, hvor han fik et indtryk for livet, da han så 

Luther overfor sin jævnaldrende, den 21-årige kejser 
Karl 5. I 1525 giftede han sig med Dorothea af Sach
sen-Lauenburg (1511-71) og bosatte sig på Haderslev 
Slot, hvor man levede af de sparsomme afgifter fra 
Tørning og Haderslev Len. Han tog fat på at gennem
føre Reformationen her til åbenlys ærgrelse for det 
danske rigsråd, men levede ellers ret ubemærket indtil 
Grevens Fejde 1534-36 satte ild i samfundet. Han blev 
nærmest tvunget til at tage parti. Han blev hyldet i 
Kiel og i 1534 i Horsens, og hans ven og læremester 
Johan Rantzau gjorde resten af arbejdet med at rydde 
vejen til tronen (s. 172). Christian 3. skubbede på for 
at fremme Reformationen. Han kaldte i 1537 Luthers 
ven og medarbejder Johannes Bugenhagen (1485- 
1558) til Danmark for at få kirkeordinansen afstemt 
efter Luthers ideer, og han igangsatte oversættelsen af 
biblen til dansk, den senere berømte »Christian den 
Tredjes Bibel«, hvoraf et eksemplar ligger fremme i 
kirkesalen på Koldinghus. Efter borgerkrigen havde 
Christian ladet Koldinghus ombygge. Alle middelal
derlige forsvarsindretninger fjernedes, og bygningen 
omdannedes fra Erik Klippings 1268-borg til et civilt 
slot, der blev residens for kongefamilien og senere 
tjente som enkesæde for dronningen i tolv år. Da Fre
derik 2. ikke giftede sig i moderens levetid, så var Do
rothea også som enkedronning rigets førstedame. I 
1557 lod hun en guldsmed fremstille et pragtfuldt bru
desmykke, som kunne lånes på Københavns Rådstue 
til at bære som hængesmykke ved fornemme bryllup
per. Smykket er enestående og findes nu på Køben
havns Museum, hvorfra det for nogle år siden blev 
udlånt for at blive underkastet en grundig kunstnerisk 
og teknisk analyse (Stemann-Petersen 2011).

Bugenhagen havde bragt Peter Plade (Palladius, 
1503-60), en skomagersøn fra Ribe, med fra Witten
berg, hvor Peter havde udmærket sig ved sine studier. 
Han blev nu sammen med syv andre udnævnt til su
perintendent, betegnelsen for den embedspost, udpe
get af kongen, der kom til at afløse bispen, der var 
blevet udpeget af Paven. Peter fik den store opgave at 
ordne Københavns Stift. På sine talrige visitatsrejser 
afsatte han uduelige præster, rensede kirkerne for ka
tolske helgener og oplyste menighederne om evange
lierne på et levende og virkelighedsnært dansk sprog.
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165. Dronning Dorotheas brudesmykke, 1557. Lue
forgyldt sølv. I centrum en pelikan med sine to unger. 
Pelikanens bryst er en stor bjergkrystal, og fuglen holder 
i sine kløer Sachsen-Lauenborgs våbenskjold. Der er fire 
ædelsten og seks perler i et arrangement af akantusblade. 
Smykket er 16 cm højt. K. Stemann-Petersen 2011.

Af hans bevarede Visitatsbog fremgår det at han per
sonligt besøgte 390 kirker.

Efterhånden løslod Christian 3. de fangne bisper, 
og han lettede fangenskabet for Christian 2., der blev 
overført til Kalundborg Slot. Den tyske indflydelse i 
administrationen mindskedes markant, så kongen i 
1556 kunne skrive til sin svigersøn, kurfyrst August af 
Sachsen, at hans rige styredes af indfødte mænd, og at 
fremmede kun blev anvendt i Tyske Kancelli (Uden
rigsministeriet), hvor det var nødvendigt at have juri
disk trænede folk med gode sprogkundskaber. Med 
sin mildhed, forudseenhed og handlekraft lykkedes 
det ham at holde Danmark-Norge uden for den

166. Rendeværk, ca.1550. Fremstilling af smedejern ved 
den direkte metode, som den brugtes i Thüringen og Erz
gebirge og en kort tid i Oslo-området. Malmen reduceres 
i essen A til en jernluppe, der bankes sammen og renses 
for slagge (D,E) for endelig i en vandmølledrevet ham
mer i forgrunden at blive banket ud til en stang. Agricola 
9.Bog.

schmalkaldiske Krig (1546-47), den første religions
krig mellem kejser Karl 5. og de protestantiske, nord
tyske fyrstendømmer, hvor protestanterne i reglen 
trak det korteste strå.

1 1550’erne lod kongen sin guldsmed Johan Siebe 
forny det gamle Rigssværd. En ældre klinge fra 
1400-tallet, mærket med ulvetegnet for Passau, Ba-
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167. Et af kejser Maximilians 
møntværksteder. Tv ovn med 
smeltedigler for sølvet. Tre 
svende og en lærling hamrer 
blanketterne ud, præger dem 
og klipper dem til med en 
speciel stålsaks. Træsnit fra 
»Weisskunig« 1514.

yern, blev forsynet med et prægtigt, forgyldt fæste, 
rigeligt besat med diamanter. Det findes nu sammen 
med rigsregalierne på Rosenborg Slot (Boesen 1986).

Christian 3. havde en god forståelse for bjergvær
kernes store betydning i Sverige, og han spekulerede 
på om ikke den norske jord kunne gemme tilsvarende 
rigdomme, nu da Unionen var opløst og den svenske 
osmund-, kobber- og sølvproduktion lå udenfor kro
nens rækkevidde. Gennem sin morbror, kurfyrst Jo
han Frederik af Sachsen med sæde i Wittenberg, fik 
han kontakt til tyske bjergmænd, og allerede 1538 an
kom mester Hans Glaser fra minen Gottes Gabe i 
Sachsen. Han påviste brugbare jernmalme nær Oslo 
og nær Skien 100 km SV for Oslo, og opbyggede et 

par rendeværker (tysk Rennwerk), hvor det ene sene
re udviklede sig til Hakedals Jernverk, og det andet til 
Fossum Verk (Thuesen 1974; 1977). Han anbefalede 
også, at der blev bygget en højovn, efter svensk eller 
tysk mønster, men det var tiden ikke moden til, selv
om der var tilstrækkeligt med både malm, skov og 
vandkraft.

Glaser og hans tyske kolleger vidste udmærket, 
hvordan man drev et rendeværk sådan som det er be
skrevet i Agricola (1556, Bog 9), men deres erfaringer 
med den norske magnetitrige jernmalm var dårlige i 
forhold til hvad de kendte fra Sachsen, hvor de havde 
arbejdet med bløde, let reducerbare limonit-og siderit- 
malme. I 1543 rapporterede Glaser at han på 14 dage 
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havde produceret 200 jernstænger, 9 aksler, 16 ringe 
og 15 »sko« til stampemøller. I perioden 1604-06 send
te man fra Oslo til Kronborg 1753 jernstænger og 140 
plader, i alt 167 skippund (26,7 tons), som sikkert er 
blevet brugt under bygningsarbejder på slottene i Fre
deriksborg og Kronborg (Buchwald 2008:391).

Med rigets økonomiske fremgang under en snes 
fredfyldte år blev det også muligt for kronen at for
bedre undervisningen i skoler og på Universitetet. 
Dette havde efter grundlæggelsen i 1479 ført en hen- 
sygnende tilværelse under borgerkrigene. Nu ind
trådte kansleren Johan Friis af Hesselager (1494-1570) 
som øverste leder og en række professorater blev ny
besat. Niels Hemmingsen (1513-1600), en elev af Me- 
lanchton, blev en fremragende rektor, der genvalgtes 
tre gange.

Da Christian 3. døde på Koldinghus i 1559, var det 
Niels Hemmingsen, der holdt ligprædikenen, hvori 
han priste kongens arbejdsomhed, jævnhed og retfær
dighedssans, der i høj grad var præget af mildhed. 
Kansleren Johan Friis havde været en god ven og lo
yal og stærk støtte lige fra starten, »Kongen havde i 
sit regimente vist sig ikke som en løve, men heller som 
en from og venlig fader«. Han blev bisat i St. Knuds 
Kirke i Odense, men allerede 1578 overført til Ros
kilde Domkirke og gravlagt i Christian Is Kapel. Fra 
og med Christian 3. er samtlige danske konger bisat i 
Roskilde Domkirke.

Jysk jern, kloder og klimper

Første gang ordet klode ses anvendt i Danmark er i 
Hardsyssels Diplomatarium (Nielsen 1893), hvor 
nogle af syslets bønder i 1498 er noteret for afgifter i 
form af kloder til lensmanden på Lundenæs Slot. 
Bønderne i Ginding Herred leverede således hvert år 
100 kloder, og værdien af hver regnedes for 8 skilling. 
Et andet sted hører man at biskoppen i Viborg, Niels 
Friis, i 1503 modtog 24 kloder fra Lysgård Herred, 
mens en række bønder i 1530 leverede 85 kloder til 
Hald Slot. I et dokument fra 1544, der drejer sig om et 
mageskifte mellem Christian 3. og Kristiern Stygge til 
Randrup, hører man om en gård i Hinge Sogn, som 
svarer ikke mindre end 20 kloder i årlig afgift. Otte 

Krumpen var kongens lensmand på Hald Slot fra 
1544 til sin død 1569. Han havde tilladelse til selv at 
bruge af bøndernes årlige afgifter: 15 læster rug, 25 
læster malt, 10 læster havre, 12 tønder smør, 250 grise, 
og 85 jernkloder (Bricka 1885-86).

Disse dokumenter viser, at der i Midtjylland i 
1500-tallet blev produceret jern, og at bonden var af
giftspligtig af sin produktion. De produktive bønder
gårde synes at have ligget i de syv midtjyske herreder 
Ginding, Fjends, Nørlyng, Sønderlyng, Lysgård, 
Hids og Vrads med afgiftspligt til lensmændene på 
Hald Slot og i Silkeborg. Dette sidste blev først opret
tet som len efter Reformationen. Før 1536 var mange 
af afgifterne derfor gået til bispen i Viborg. Produkti
onsområdet har omfattet ca. 300 km2 beliggende mel
lem Herning, Viborg og Silkeborg-Søerne, men ingen 
ved hvornår produktionen startede. Forfatteren an
slår, at man er begyndt omkring 1200, men for de før
ste par hundrede år foreligger der ingen skriftlige op
lysninger. De mange produktionsslagger, der ligger 
spredt i området, og rensningsslaggerne (kalotslag
gerne) i Viborg, Horsens, Tvilum Kloster og andre 
steder taler imidlertid deres klare sprog om en flere 
hundrede år gammel tradition. Fra intet andet områ
de af middelalder-Danmark har vi indikationer på 
jernproduktion, og heller ikke fra Slesvig-Holsten.

Med en ganske lille, kuriøs undtagelse: En gård, 
beboet af Jørgen Lauridsen i Gladsaxe, 10 km nord
vest for Københavns Slot, ydede i 1650 1 klode i land
gilde! (Berntsen 1656:388).

Den sidste generation, der lavede jern, har imid
lertid efterladt sig skriftlige spor. I Silkeborg Lens 
Jordebog er der en opgørelse for 1586, der sogn for 
sogn redegør for, hvordan bøndernes afgift falder. 
For eksempel er Jens Mortensen i Hinge sogn noteret 
for 12 kloder, og hans nabo Christen Jensen for 20 
kloder (Rasmussen 1964). I Tabel 8.1 er Jordebogens 
oplysninger om jernafgifterne samlet sogn for sogn. 
Kun sogne hvor mindst een gård var afgiftspligtig i 
jern er medtaget. De mange hundrede andre gårde i 
de berørte sogne udredte deres afgifter i rug, byg, 
svin, ungkreaturer, smør og brændsel, som det var 
normalt. Jernbønderne afregnede især i kloder, for de 
havde dårlig tid til at passe kvæg eller drive landbrug,
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168. Kort over de jernproducerende syv herreder mellem Holstebro, Viborg, Silkeborg og Herning. H herred,.....Her
reds-grænser, f Sognekirke. Buchwald 2008.

og havde derfor ingen svin og intet rug at aflevere. Og 
brændsel ønskede de ikke at aflevere, for det kunne de 
selv bruge i blæsterovnene.

Af Tabel 8.1 ses det at Hinge Sogn var det, som 
fremstillede mest jern. Den højeste afgift stod Per 
Bundt for. Han leverede ikke mindre 32 kloder til 
lensmanden i Silkeborg. Af sognets 15 registrerede 
gårde var ti stærkt engageret i fremstillingen af klo
der. De leverede i gennemsnit 15 kloder årligt i afgift, 
svarende til ca.120 kg slaggeholdigt jern.

Den samlede afgift fra tabellens 66 gårde var i 
1586 372 kloder. Hvis vi antager, at disse udgjorde 
10% af den samlede produktion, så var denne 3720 
kloder. Den jyske klode var mindre end den halland- 
ske, i gennemsnit 8 kg (Tabel 6.7) mod 12 kg i Hal
land. Så de 66 jyske gårde præsterede i 1586 ca. 29,8 
ton jern, hvilket kan sammenlignes med produktio

nen i Halland 1574, hvor 45 gårde producerede 18 ton 
jern (side 160). Hvis man ellers kan tillade sig at tage 
et gennemsnit for Midtjylland og Halland, så har 111 
gårde i alt produceret 47,8 ton, eller ca.430 kg jern 
årligt pr. jernbonde sidst i 1500-tallet. Den enkelte 
bonde har formentlig afviklet sin produktion i løbet 
af 2-4 uger i august. Der har ovnenes flammer lyst op 
i sensommernatten. I den øvrige del af året har jern
bonden hentet, tørret og ristet myremalmen, forbe
redt brændslet, fremstillet trækul og opstillet og repa
reret de lerbyggede ovne. Har han haft tid tilovers, 
kan han have gået naboen til hånde.

Det er mærkeligt, at ingen samtidig har beskrevet 
hele dette sceneri. Måske en og anden præsteindbe- 
retning fra området kan indeholde nyttige observatio
ner? Eller måske en af de jyske klosterkrøniker skulle 
rumme nogle bemærkninger?
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169. Snit i rensningsslagge, kalotslagge fra Sivevej, Grenå. 
»Michelinmand« afjern (hvid) i en matrix af wüstit (ly
segrå), fayalit (grå bjælker) og glas (sort). Ca. 1200-1400. 
Målestok 0,1 mm.

Forudsætningen for at man kunne producere i de 
midtjyske herreder var at der var brændsel og myre
malm til stede. Vandkraft har man ikke brugt, så blæ
sebælgene har været håndbetjent. Men det ejendom
melige er, at der ikke findes nævneværdige forekomster 
af myremalm i de sogne, hvor man lavede jern. Forfat
teren har derfor foreslået (Buchwald 2008: 118), at 
malmene blev gravet længere vestpå, ved Simmelkær, 
i det næsten skovløse Hammerum herred, hvorpå de 
blev transporteret 20-30 km til produktionsstederne, 
opregnet i Tabel 8.1, hvor der var brændsel.

Heldigvis findes der et par næsten enslydende 
kvitteringer fra 1597 og 1599, hvormed Holmens/Or- 
logsværftets smed kvitterer for modtagelsen af jyske 
kloder (Nyrop 1878). Den seneste lyder »Aar 1599 
den 20. maj har jeg modtaget her på Bremerholm 187 
kloder Simmelkærs-jern med fire stykker i hver klode. 
Som ærlig og velbyrdig Frands Rantzau, lensmand på 
Silkeborg, har sendt og ladet levere ved Villads Sam
sing, borger i Aarhus. Med egen hånd, Anders Han
sen.« (lidt forkortet og moderniseret). Heraf ses, at 
kloder kunne forsendes over store afstande, med vogn 
og skib, og at de på den tid forhandledes under nav
net Simmelkærs jern.

170. Indeslutning af trækul i 
en kalotslagge fra Vå, Skåne. 
Trækullets cellevægge er beva
ret ved imprægnering med 
jernoxider. Målestok 0,1 mm.
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171. Spøttrup set fra sydvest. 
En trefløjet borggård i tre 
stokværk med porttårn og 
omgivende voldsystem. 1500- 
1580. Bispesæde indtil 1536. 
Nationalmuseet.

De to kvitteringer har været en betydelig hjælp til 
forståelsen af hvad en klode er. Nyrop (1878:150), 
Nielsen (1924: 53,59) og Kisling (1978:24) havde kun 
tågede forestillinger og havde aldrig set en. Først i de 
senere år har man kunnet præcisere ordets betydning 
(Buchwald 1991; 1989; 2008). At militære kredse i 
1500-tallet anvendte »klode« som betegnelse for en 
kanonkugle, har ikke gjort opklaringen lettere.

Analyser af nogle af de myremalme, der var i brug 
i Midtjylland, findes i Tabel 6.8, og af slaggerne i Ta
bellerne 6.9-6.12. Ved sammenligning af produktions
slaggerne fra Jylland, Tabel 6.9, med tilsvarende fra 
Halland, Tabel 7.4, ses det at FeO-indholdet i de hal- 
landske slagger er væsentlig mindre end i de jyske. 
Jernudbyttet i Halland har altså været bedre, fordi 
man har forstået at udnytte vandkraften til at instal
lere en lille mølle, der kunne drive de to blæsebælge.

1 1999 organiserede Thorning Museum, der ligger 
midt i det jyske jernproduktionsområde, en udstilling 
over temaet »Klimp og Kloder« (Jensen 1999). Den 
velbesøgte udstilling resulterede i flere henvendelser, 
der førte til identifikation af tre hidtil ukendte kloder, 
Thorsø, Hjorthede og Årup, Tabel 6.7. Det skønnes at 
de stammer fra årene 1300-1600. Klodernes massefyl
de er lav, kun 4,5-5,4 g/cm3, langt under jerns, som er 

7,8. Det skyldes at kloden er et stykke urent jern med 
et betydeligt indhold af slagge, som har en lav mas
sefylde, 2,8-3,5 g/cm3.

I rensningsoperationen skilte smeden jernet fra 
slaggen, der blev efterladt som kalotslagger. Disse er 
fundet i tusindvis i byer og klostre og på herregårde 
og borge (Buchwald 2008:134). Nu også i Køben
havn, både lige indenfor den gamle Østerport (Hvids 
Vinstue) og indenfor den gamle Vesterport (hvor Ve
stergade møder Nørre Voldgade). Analyser af typiske 
kalotslagger findes i Tabel 6.12.

Nyrop (1878:139) undersøgte hvordan leverancer
ne af kloder fra Silkeborg Len fortsatte efter 1586. 
Han måtte konstatere, at de stort set ophørte ved år 
1600. Formentlig er efterspørgslen faldet på grund af 
konkurrerende udbud fra Nederlandene og Sverige. 
Deres jern var nemmere at håndtere, for de skulle ikke 
først renses for slagger, men var umiddelbart tilgæn
gelige, mest som færdige stangjern, der kun indeholdt 
ubetydelige slaggemængder. Ved 1600 forsvinder ka
lotslaggerne fra det arkæologiske materiale, da de nye 
typer har alt for få slagger til at kunne danne kalotter. 
Ved år 1650 var der med sikkerhed ikke flere kloder og 
ikke mere osmundjern på markedet. Nye jerntyper og 
nye producenter, især i Norge, var på vej.
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Frederik 2. 1559-88
Frederik 2. blev født på Haderslevhus i 1534, på et 
tidspunkt, hvor der var borgerkrig, og faderen, den 
senere Christian 3., endnu sad som hertug i Sønder
jylland. Moderen var Dorothea af Sachsen-Lauen- 
burg, hvis yngre søster Katarina (1513-35) i 1531 var 
blevet gift med Gustav Vasa. Katarina fik i 1533 en 
søn, den senere konge Erik 14.(1560-69). De jævnald
rende fætre, Frederik og Erik, kom i deres ungdom til 
at stå som bejlere til de samme kvinder, Elisabeth af 
England og Maria Stuart af Skotland, og i en moden 
alder til at udkæmpe den blodige Syvårskrig, 1563-70, 
der først kunne afsluttes efter at svenskerne havde af
sat og indespærret deres sindsforvirrede konge i 1569.

I fem år opholdt prins Frederik sig på Malmøhus, 
hvor han under vejledning af Ejler Hardenberg øvede 
sig i sin kommende gerning. Her forelskede han sig i 
hofmesterens niece, Anne Hardenberg, men alle kræf
ter i familien stillede sig i vejen for et giftermål, og en 
krig kunne da også være en udfordring. Næppe var 
Christian 3. død på Koldinghus Nytårsdag 1559, før 
Frederik kastede sig ud i en krig mod Ditmarsken 
sammen med farbroderen Hertug Adolf af Gottorp. 
Man ønskede revanche over dette frie folkefærd, som 
i 1500 (s. 162) havde ydmyget de danske og holsten
ske våben. Denne gang lykkedes det, takket være den 
erfarne feltherre Johan Rantzau (1492-1562), som al
lerede sidst i juni 1559, efter heftige kampe om Heide 
og Meldorf, kunne meddele at ditmarskerne var kuet, 
og at landet kunne deles mellem sejrherrerne.

Østersøen og Øresund kom til at spille en stor rol
le i Frederik 2S liv. Fra russisk side ønskede zar Ivan 
4. (den Grusomme, 1547-84) at få en havn ved den 
Finske Bugt. Han erobrede Narva i 1558 fra den Tyske 
Ridderorden og åbnede for en livlig handel, der gik 
stærkt ud over Reval (Tallinn), der hidtil havde haft 
handlen på Rusland. Da Erik 14. tilbød Reval sin be
skyttelse og besatte størstedelen af Estland, begyndte 
det Tyske Kancelli (det danske udenrigsministerium) 
at gøre sig forestillinger om svenske overgreb på dan
ske interesser. Fætrene drillede hinanden ved at æn
dre i rigsvåbnene. Det danske havde fra Unionens tid 
beholdt de tre kroner, nu blev det svenske udvidet 

med tre løver og den norske løve. En svensk delegati
on på vej gennem Danmark til Hessen blev imod alle 
diplomatiske regler chikaneret og arresteret i Køben
havn. Danmark støttede handlen på Narva og over
lod de russiske købmænd en gård i København og en 
i Visby, en udfordring som svenskerne tog ilde op. 
Endelig lod den sindsforvirrede Erik 14. sin lillebror 
Johan og dennes polske kone, Katarina Jagellonica, 
fængsle på Gripsholm Slot, hvilket førte til en polsk 
opfordring til Danmark om at indgå i et angrebsfor
bund mod Sverige. Også Lübeck sluttede sig til den 
danske side.

Den komplicerede baggrund for den ødelæggen
de Syvårskrig er for et moderne menneske svær at for
stå. Men Frederik 2., der blev støttet af den erfarne 
kansler Johan Friis, kastede sig overmodigt ud deri. 
Allerede i maj 1563 mistede han tre skibe under Jacob 
Brockenhuus, der måtte overgive sig til 19 svenske. 
Admiral og mandskab blev i lænker ført gennem 
Stockholm med de danske faner slæbende efter sig. 
Senere samme år lykkedes det under Peder Skram 
(1503-81) at fordrive den svenske flåde fra Gotland. 
Under hans efterfølger, Herluf Trolle (1516-65) fast
holdt man grebet om Østersøen, men Trolle selv faldt 
under et søslag syd for Gedser. Han mindes gerne for 
sine stolte ord, der stammer fra Niels Hemmingsens 
ligprædiken: »Vide I, hvorfor vi hedde herremænd, 
hvi vi bære guldkæder og have jordegods, og ville 
være yppermere og højere agtet end andre? Derfor 
have vi denne ære for andre, at når vor konning og 
herre, land og rige have det behov, da skulle vi rigens 
fjender afværge. Beskytte og beskærme med magt og 
al formue vort fædrene-rige, at vore undersåtter må 
bo og være udi fred og rolighed. Ja, ville vi have det 
søde, så må vi og have det sure med.«

Herluf Trolle, der var gift med Birgitte Gjøe (Gøje, 
1511-74) mindes også for sit mageskifte med Frederik 
2., der ønskede samling på sit allerede store jagtdi
strikt i Nordsjælland. Trolle overlod kongen Hille- 
rødsholm og Græsegård og fik selv det ved Reforma
tionen nedlagte Benediktinerkloster lige nord for 
Næstved. Her grundlagde ægteparret Herlufsholm 
skole og sørgede for at den fik rige midler. Ægteparret 
ligger begravet i skolens kirke (Bolvig 1999).

180



SCI.DAN.H. 4- 5 FREDERIK 2. 1559-88

172. Smedejernsstativ for urværket i tårnet på Rosenholm Slot, nord for Hornslet, Djursland. Slottet blev bygget af den 
betydelige Jørgen Rosenkrantz (1523-96) og videreført af den lærde Holger Rosenkrantz (1574-1642). Billedet stammer 
fra Nationalmuseets nylige restaurering af uret. K.Stemann Petersen.

Landkrigen indledtes gunstigt ved erobringen af 
Sveriges eneste fæstning ved Kattegat, Älfsborg. Her 
deltog Frederik selv, men i øvrigt prøvede Rigsrådet 
at holde ham væk fra at tage føringen i felten, og hen
ledte hans opmærksomhed på jagtens og rusens glæ
der. Krigens strategi var at indkredse Sverige og hin

dre, at det fik levnedsmidler og våben udefra. Men 
Sverige havde, i modsætning til Danmark, en betyde
ligjern- og våbenindustri, og skibsbyggeriet var frem
ragende. Flådens største skib »Makalös« sprang gan
ske vist i luften under kampen mod Trolle, men nye, 
store skibe fulgte snart efter. Landkrigen bestod i me
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ningsløse hærgninger og plyndringer i Skånelandene, 
Småland og Øster- og Vester Gotland, samt i det søn- 
denfjeldske Norge. Men Kalmar blev ikke erobret og 
Varberg blev tabt, men generobret i 1569. Frederik 
måtte i 1566 hjemkalde den landsforviste Peder Okse 
(1520-75), som igen blev medlem af Rigsrådet og se
nere blev statholder på Københavns Slot.

Det lykkedes Peder Okse at få orden på rigets fi
nanser og føre krigen til en afslutning ved freden i 
Stettin 1570. Det blev nærmest Status Quo. Danmark 
beholdt Gotland, Sverige sine besiddelser på Østersø
ens sydside, mens den svenske besættelse af Jåmtland 
og Heijedalen måtte opgives. Svensk Älfsborgs tilba- 
gegivelse kom til at koste Sverige 150,000 Daler, og 
sejladsen på Narva skulle være fri. For Syvårskrigens 
vedkommende kunne ingen vinding retfærdiggøre de 
mange lidelser på begge sider. Desværre blev den et 
forvarsel om endnu værre tider i 1600-tallet. Der blev 
sået had og høstet sorg.

De næste fyrre år skulle dog blive en fremgangs
tid, økonomisk og kulturelt. Peder Okse gjorde det 
geniale træk at ændre Øresundstolden fra at være 1 
rosenobel pr.skib til at være en beregning efter skibe
nes last, hvilket medførte at den årligt erlagte told tre- 
dobledes. Provenuet steg fra 45,000 daler (1566) til 

132,000 daler (1567). I den næste snes år lå det årlige 
provenu på omkring 100,000 daler. Som hidtil var det 
kongen, der udenom Rigsrådet disponerede over ind
tægterne. Store beløb gik til Kronborg og Frederiks
borg Slot, og en del gik til indkøb af kunst fra de store 
udlændinge til slottene. Kongen forsøgte at få den 
meget rejsende maler og kobberstikker Melchior Lor- 
ck (født 1527 i Flensborg, død ca.1583) til at komme 
hjem. Det lykkedes ikke, men Lorck kvitterede med 
nogle prægtige kobberstik af kongen og af historike
ren Anders Sørensen Vedel (1542-1616), der som den 
første havde oversat Saxo fra latin til dansk.

Mange penge gik til at støtte Tycho Brahe (1546- 
1601), søn af den danske rigsråd Otte Brahe (1518-71), 
som i 1576 fik overdraget øen Hven, så at han uforstyr
ret kunne foretage sine observationer. Tycho lod Urani- 
enborg og Stjerneborg bygge, opstillede hjemmelavede 
instrumenter, indrettede papirmølle og bogtrykkeri, og 
eksperimenterede med guldmageri i sit metallurgiske 
laboratorium. Han arbejdede uden kikkert. Den blev 
først tilgængelig med Galileis simple kikkert fra 1610. 
Tychos publikation om den nye stjerne i Cassiopeia 
1572 gjorde hans navn kendt i europæisk videnskab og 
tiltrak mange elever. En situation, som på en måde kan 
sammenlignes med Niels Bohrs i vore dage.

173. Valdemar Slot, Tåsinge. 
Erhvervet af admiral Niels 
Juel (1629-97) i 1678 og endnu 
i slægtens eje. Billedet viser 
Flisesalen, indrettet i 1755 af 
arkitekten Tschierscke med et 
sort-hvidt marmorgulv i tavl. 
Postkort 1985.
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Frederik var modnet fra den ungdomstid, hvor fol
kevisen om Ditmarskertoget lød

Kong Frederik han sidder på Koldinghus 
med ridder og svende han har et godt rus. 
De Ditmarsker-herrer deres liv er alt forloren.

til en mere balanceret og mindre selvhævdende po
tentat. Han oprettede Kommunitetet, der gav gratis 
kost to gange om ugen til 100 studenter, som i deres 
første studieår ved Universitetet havde vist flid og 
god opførsel. For at markere rigets styrke ved Øre
sund begyndte han i 1574 byggeriet af Kronborg med 
Hans van Paeschen som arkitekt. Borgen blev lagt 
ovenpå grundmurene af Erik af Pommerns fæstning 
Krogen fra 1425. Det blev et slot i røde mursten med 
vandrette sandstensbånd og rødt tegltag. I 1577 blev 
den flamske arkitekt Anthonis van Opbergen ny kgl. 
bygmester. Han ombyggede galleriet mod Sundet til 
en treetagers fløj og beklædte hele Kronborg med 
sandsten fra Høør i Skåne, og der blev lagt et kobber
tag. I 1585 stod det prægtige renæssanceslot færdigt 
-og i 1629 brændte det ved nogle håndværkeres ufor
sigtighed.

Under Opbergens ombygning tilføjede man den 
imponerende Dansesal som en ny etage ovenpå sydflø
jens kirke (Langberg 1985). Frederik ønskede salen 
udstyret med tapeter, som skulle vise billeder af de 
danske konger, begyndende med Dan (Reindel 2009). 
Han skrev i 1581 kontrakt med hofmaleren Hans Knie
per 0'1587) om vævning af portrætter med uddybende 
tekster. Trods brande, plyndringer og almindelig ælde 
er der bevaret 14 tapeter med kongerne fra Knud 6. 
01202) til Frederik 2, der har kronprins Christian (4.) 
ved sin side. Desuden er bevaret Kniepers fantastiske 
»bordhimmel«, der stod i Dansesalens smalle ende, 
men nu står på Nationalmuseet i Stockholm.

Medvirkende til Dansesalens opførelse var måske, 
at den modne konge omsider i sin lille kusine Sofie 
(1557-1631), der var datter af hertug Ulrich af Meck
lenburg-Schwerin og Christian 3S halvsøster Elisa
beth, havde fundet en hengiven livsledsager. Anne 
Hardenberg løste ham fra gamle løfter, og brylluppet 
stod på Københavns Slot 20. juli 1572. Dagen efter

174. Lord Bockhurst’s rustning for kamp til hest, 1587. 
(Lignende rustninger for Herluf Trolle og hans broder 
Børge opbevares i Herlufsholm Kirke.) Wallace Collec
tion, London. Alan R.Williams, Reading University.

kronedes Sofie i Frue Kirke. Anne selv var glad og ro
lig i sit hjerte og blev i 1573 viet til rigsråden Oluf 
Mouridsen Krognos (1535-73), over hvem Anne rejste 
et prægtigt gravmæle i St. Bendts kirke i Ringsted.

Til bestykningen af flådens skibe og landets fæst- 
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ninger var man i første halvdel af 1500-tallet især hen
vist til kanonstøberierne i Liege distriktet. Senere 
købtes der også kanoner fra de nyoprettede jernstøbe
rier i Sydengland (Buchwald 2008:324, 490). »I tids
rummet fra 1565 og frem til 1579 anskaffedes så store 
mængder støbejernsskyts, at det skulle komme til at 
præge beholdningerne de efterfølgende århundre
der« (Mortensen 1999:207). Nogle af disse store ka
noner med vægte på 1-1X ton kan beses på Tøjhus
museet, for eksempel nr.A90 og A91. Krudtet kunne 
man selv fremstille på grundlag af svovl, som man fik 
fra Island via Bergen. I Tabel 8.2 findes en oversigt 
over stykstørrelse, ladning og kuglestørrelser i dati
dens mest gængse kanoner.

Frederik 2. blev en lykkelig familiefar for fire døtre 
og tre sønner. Det næstældste barn, Anna, (1574- 
1619) blev i 1589 gift med James 6. af Skotland, som i 
1603 også blev konge af England. Det var på Shake
speares tid, så digteren må på flere måder være blevet 
opmærksom på Danmarks eksistens, Tycho, Kron
borg, Øresundstold og dronning Anna. Efter hende 
kom endnu fem børn, ældst af dem Christian 4.

Kong Frederik blev syg på en rejse og døde på Ant
vorskov Kloster 4.april 1588, men Sofie nåede at brin
ge børnene fra Koldinghus til dødslejet. Anders Sø
rensen Vedel sagde lige ud i sin ligprædiken, at 
kongens tidlige død måtte tilskrives et umådeholdent 
spiritusforbrug. Han blev bisat i Hellig Trefoldigheds- 
kapellet i Roskilde Domkirke. Sofie levede længe på 
sin livgeding, krongodset på Lolland-Falster, med Ny
købing Slot som bolig, hvorfra hun energisk -og irrite
rende-blandede sig i regeringens førelse. Men hun var 
også den, der opfordrede Anders Sørensen Vedel til at 
samle de danske folkeviser og få dem udgivet. Da hun 
døde i 1631 blev hun bisat ved siden af sin mage.

Christian 4. 1588-1648

Christian blev født på det første Frederiksborg Slot 
12.april 1577. Efter datidens skik tilbragte han sine 
tidligste år hos bedsteforældrene i Mecklenburg. I 
1582 fik han Hans Mikkelsen som lærer og den pom
merske Henrik Ramel som hofmester, hvilke af Frede
rik fik strenge instrukser vedrørende prinsens opdra

gelse (Heiberg 1988). På Koldinghus, hvor han boede 
i flere år, omfatter museets udstilling i dag mange 
minder om den tid. Her vises bl.a. prinsens interesse 
for tegning, matematik, skibsbygning og musik. No
get af undervisningen drejede sig om at gennemgå 
Peder Låles Ordsprog (trykt 1503), der både forelå på 
dansk og latin, en bog som i 15- og 1600-tallet brugtes 
en del i skolernes undervisning. Måske hans lærere 
også støttede sig til rigskansleren Arild Huitfeldt 
(1546-1609), som i disse år gik og tumlede med at få 
samling på Danmarks historie. I 1590’erne udkom 
hans Danmarks Riges Krønike med et bind ad gan
gen, det største historiske arbejde siden Saxo.

Allerede i 1584 var Christian blevet hyldet som 
den kommende konge. Ved faderens død i 1588 ind
satte man så en formynderregering, bestående af fire 
adelsmænd. Disse blev imidlertid ofte irettesat og kri
tiseret af enkedronningen, så man i 1594 blev nødsa
get til at »forvise« hende til slottet i Nykøbing. 11596 
blev Christian myndig og kunne selv udpege sine 
nærmeste hjælpere, Christoffer Valkendorf (rigshof
mester), Christian Friis (kansler) og Henrik Ramel 
(medlem af Rigsrådet). For næstsidste gang måtte en 
konge underskrive en håndfæstning, inden kroningen 
i Frue Kirke kunne finde sted 29.april 1596. Selve kro
nen var et vidunder, udført kort forinden i Odense af 
Didrik Fuiren (Fyring), som indtil sin død i 1603 leve
rede meget guldsmedearbejde til kongefamilien.

I 1597 blev kongen på Haderslevhus viet til Anna 
Cathrine af Brandenburg (1575-1612). Parret fik seks 
børn, bl.a. Christian (1603-47), Frederik(3.) (1609-70) 
og Ulrik (1611-32), men dronningen døde tidligt af 
koldfeber. Kongen var meget optaget af Norge, som 
han besøgte mere end 25 gange, ligesom han fast
holdt den dansk-norske overhøjhed over havene om
kring sine lande. Tidligt lod han sin admiral Jørgen 
Ulfeldt rense Vesterhavet for franske kapere (Hansen 
1898), og han lod hvalfangerne konvojere op til deres 
nordlige fangstpladser. Mens man på grund af hval
fangsten vidste god besked om havet nord for Norge, 
mente kongen at det også var nødvendigt at deltage i 
forsøgene på at finde en Nordvestpassage til Kina, Ja
pan og Indien nord om Canada. Derfor lod han i maj 
1619 to skibe, den lille fregat »Enhjørningen« og jag-
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175. Christian 4S krone blev 
udført 1595-96 af Didrik Fy
ring i Odense. Guld, emalje, 
diamanter og perler. Lennart 
Larsen. Rosenborg.

ten »Lamprenen« med en besætning på 64 mand, un
der kommando af Jens Munk (1579-1628) sejle mod 
Grønland og Hudson Bugten, som i 1610 var blevet 
opdaget af Henry Hudson, og som forventedes at 
lede til en rute nord om Canada. Men det VAR kun en 
bugt, og ekspeditionen måtte gå i vinterhavn i bug
tens bund. Man var på en breddegrad, der svarede til 
Stavanger i Norge, og man havde derfor ikke ventet 
den ekstremt hårde og lange vinter, som stod foran 
dem. Da isen omsider lettede i juni 1619, var kun to 
søfolk og Jens Munk i live. Det lykkedes dem at gøre 
Lamprenen sejlklar og navigere syd om Grønland og 
nå norsk havn efter en enestående sejlads på ti uger 
(Munck 1624; Hansen 1965; Hansen 1972).

På mindeekspeditionen for Jens Munk i 1965 re
staurerede man gravene og hjemførte en del materia
le, bl.a. et 50 kg tungt, rektangulært ballastjern med 
målene 101x8,5x8,5 cm. Det viste sig at bestå af gråt 
perlitisk støbejern af en fin kvalitet (Hansen 1972; 
Buchwald 2008:330), men det er uvist hvorfra det 
kom. Jens Munk fik mange opgaver i flåden og døde 
som admiral.

Samtidig med Munks ekspedition lod kongen ud
ruste en ostindisk eskadre på fire skibe, der fik til op

gave under kommando af Ove Gedde (1594-1660) at 
undersøge muligheden for en handel på Ceylon og 
Indien. På sin fireårige rejse lykkedes det Gjedde at 
erhverve Trankebar på Indiens sydøstkyst omtrent ud 
for Ceylons nordspids. Her etableredes et fort, Dans
borg, der beskyttede den lille koloni på 3000 sjæle. 
Betydelige laster af bomuldsstoffer, tømmer og the 
nåede igennem årene Danmark, indtil handelen syg
nede hen, og Storbritannien købte kolonien i 1845.

Mindre heldig var kongen i sit forhold til Tycho 
Brahe. Her stod to store ego’er overfor hinanden, 
hvilket som bekendt endte med at Tycho i 1598 som 
flygtning måtte rejse til kejser Rudolf i Prag, hvor han 
døde allerede i 1601. Kongen lod bygningerne på 
Hven forfalde, og en generation senere var der kun 
lidt tilbage, et forløb, som man har grund til at be
klage dybt.

Imidlertid var kongen gået i gang med at moderni
sere flåden. På Holmen modtog han som omtalt side 
178 talrige Simmelkærs kloder til anker- og beslag
smedning, og i 1602 bestilte han i alt et hundrede 
14-pundige bronzekanoner hos kanonstøberne Hans 
Wolf Endtfelder i Helsingør og Borchert Quelkmeyer 
i København. Hver kanon blev prydet med et konge-
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176. Smedejernsgitter foran et gravkapel fra 1639, frem
stillet af Caspar Fincke. Aarhus Domkirke. Foto Niels F. 
Buchwald, 2014.

177. Detalje af et andet smedejernsgitter i Aarhus Dom
kirke, hvor Caspar Fincke har ladet sit mestermærke, 
hammer og nøgle, indgå. Foto Niels F.Buchwald, 2014.

billede og en tekst, der var inspireret af Kniepers 
Kronborg tapeter (Reindel 2009:107).

Når det af og til blev nødvendigt at inddrage eller 
beslaglægge kirkeklokker til kanonproduktionen må 
man erindre den store forskel i sammensætning. Klok
kebronze indeholder 20-22% tin, kanonbronze kun 
7-11% tin. Kongen måtte derfor levere 1 ton kobber 
for hver ton klokke, som han ønskede omdannet til en 
kanon. Kobberet kunne være nyt kobber, fra Røros 
eller Mellemeuropa, eller det kunne være mønt kob
ber.

I forbindelse med byggearbejderne på Frederiks
borg og Kronborg blev det nødvendigt at etablere en 
hammermølle. Den blev i 1600 anlagt ved den lille Hel

lebæk, en kilometer syd for bækkens munding, hvor 
der allerede lå en kornmølle (Kisling 1978:46). Meste
ren, Jonas Hammersmed, klarede sig i mange år med 
affaldsjern, som han smedede om til nagler, beslag og 
gitre, men senere modtog han tillige stangjern fra Nor
ge. Kongen havde i sin tjeneste en eminent smed, Cas
par Fincke (1584-1655), der kun var lidt yngre end han 
selv. Han begyndte 1610 i Arkeliet på Kronborg, men 
avancerede i 1622 til chef for Hammermøllen og i 1631 
til chef for alt smedearbejde i Nordsjælland (Beckett 
1913). Fincke introducerede de kunstfærdige smede
jernsgitre i Danmark og opstillede i 1615 det allerførste 
af sin slags i Ringrendingsporten på Frederiksborg 
Slot. Et par år senere fremstillede han det smukke vin
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duesgitter udenfor kongens stol i slottets kirkefløj, og i 
1620 smedede han de to kæmpestore gitterdøre foran 
kongens gravkapel i Roskilde Domkirke. De bærer 
forgyldte monogrammer for kongen og hans afdøde 
dronning Anna Cathrine, og forneden ses smedens un
derskrift »Caspar Fincke bin ich genannt, dieser Ar
beit bin ich bekannt«. Også i Aarhus Domkirke fik 
han opgaver, i form af kunstfærdige smedejernsgitre i 
koret og foran nogle gravkapeller.

Nogle analyser af smedejernsgitret, som blev udta
get i forbindelse med reparationsarbejder på Slotskir
kens vindue i 1997 (Tabel 8.3) viste ganske ejendom
melige forhold, idet analyserne ikke stemte med 
nogen kendt analyse af middelalder-renæssance jern. 
Det mest sandsynlige er at udgangsmaterialet er kom
met i form af jernstænger fra de i kun kort tid eksiste
rende rendeværker nær Oslo. Thuesen (1974) har be
mærket at rendeværkerne leverede en del til Danmark 
netop på den tid. Et af Finckes sidste større arbejder, 
fra omkring 1642, var det brillante smedejernsgitter, 
der omgiver Rundetårns udsigtsterrasse.

Som læge for kongen tiltrådte Ole Worm (1588- 
1654). Han havde fået sin medicinske uddannelse i 
Marburg, Strassburg, Padua og Paris, men blev især 
kendt for sin historiske og arkæologiske indsats. Han 
samlede alle kendte runeindskrifter og fik dem udgi
vet, og han tegnede omhyggeligt Det Lange Guld
horn, som i 1639 var blevet fundet nær Gallehus af 
den forældreløse Kirsten Svensdatter. Hornet var Da
nefæ og blev afleveret til kongen, der lod sin søn, Ar
veprins Christian, sætte en skrueprop i enden, så hor
net både kunne blæses og tjene som drikkehorn. Det 
holdt 1,2 liter og lod sig ikke tømme i mindre end fire 
drag. Som den store raritet, det var, blev det kun taget 
frem ved festlige lejligheder (Brøndsted 1954).

Som kaptajn Christian Frederiksen foretog kon
gen anonymt sin egen inspektionsrejse nord om Nor
ge og noterede sig bl.a.de store problemer, som de 
nomadiserende samer udgjorde, idet de med deres 
rensdyr bevægede sig frit over store »norske«, »sven
ske« og »russiske« områder og var svære at sætte i 
skat. Christian overtalte sit tøvende Rigsråd til at er
klære Sveriges Karl 9. (1599-1611) krig, den såkaldte 
Kalmarkrig (1611-13), der faktisk drejede sig om her

redømmet i Finmarken. Den 60-årige kong Karl døde 
allerede i 1611 af et slagtilfælde, hvorpå hans 18-årige 
søn Gustaf 2. Adolf (1611-32) overtog styret. I begyn
delsen af krigen førte Gustaf Adolf selv nogle kom
pagnier i gøngernes område, hvor han nær var om
kommet ved en dristig operation omkring Vittsjö, da 
han med sin hest gik gennem søens is.

Under den fortsatte krig lykkedes det danskerne at 
indtage Kalmar Slot og Älfsborg, mens svenskerne 
hærgede Varberg, Skara, Rønneby og andre byer. 
Den 28. januar 1613 sluttede man fred i Knærød, en 
landsby på grænsen mellem Skåne, Halland og 
Småland. Der blev ingen løsning på Finmarken og 
ingen grænseændringer, men Sverige opnåede fortsat 
frihed for at betale Sundtold. Derimod måtte Sverige 
gå ind på inden seks år at betale 1 million rigsdaler i 
sølv, det såkaldte Alfsborg Løsen, som ingen dansker 
regnede med ville blive betalt. Men pengene blev be
talt, og endda havde Sverige rigelige kræfter til at op
ruste under den energiske Gustaf Adolf, datidens 
største feltherre, som støttede sig til den geniale Axel 
Oxenstjerne (1583-1654).

De mange krige mellem Danmark-Norge på den 
ene side og Sverige-Finland på den anden er blandt 
andet behandlet litterært fra et finsk synspunkt af for
fatteren Zacharias Topelius (1818-98) i »Feltlægens 
Historier«.

Kong Christian har formentlig fornemmet hvor 
fattigt Danmark og Skånelandene var på jern i sam
menligning med Sverige. 11614 tog han initiativet til 
bygning af nogle mindre ovne nær Oslo, og kort efter 
hyrede han specialisten Tobias Kupfer fra Freiberg i 
Sachsen med henblik på at bygge Norges første høj
ovn. Den stod færdig 1622 i Bærum, 7 km vest for 
Oslo, men virkede ikke godt. Den blev overtaget af 
Johan Post og Herman Krefting, der efter ombygning 
fik den til at virke. De samme operatører opnåede be
villing til et »Jernkompagni«, som byggede højovne
ne i Fossum, der i mange år som en sand våbensmedje 
leverede kanoner, musketter, kanonkugler og harnisk
plader, samt råmaterialer til smedjen i Hellebæk 
(Buchwald 2008: Kapitel 11).

I den følgende snes år opførtes der mere end et 
dusin højovne, der kom til at ligge som en perlerække
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178. Kort over Oslo Fjord, hvor de vigtige jernværker langs kysten, fra Barbu i syd til Moss i nordøst, er markeret. Inde i 
landet ligger flere andre, bl.a. Ulefos, Kongsberg, Feiring og Eidsvold. Buchwald 2008.
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langs vestsiden af Oslo Fjord: Fra syd mod nord: Vi
geland, Barbu, Froland, Baaseland, Nes, Egeland, 
Ulefos, Bolvig, Fossum, Fritzøe (=Laurvigen), Eids- 
foss, Dikemark, Bærum og Hakedal. Moss jernverk lå 
på fjordens østside, mens Kongsberg, Hassel, Eids- 
vold (!), Feiring, Lesja og Mostadmarken lå længere 
inde i landet (Vogt 1908). De bedst beliggende og 
bedst drevne som Nes, Ulefos, Fossum, Fritzøe, 
Bærum og Moss fik en levetid på et par hundrede år, 
ja Ulefos’ moderne anlæg leverer i dag kloakdæksler 
af støbejern til Københavns og Ribe Kommuner.

Næsten alle jernværkerne arbejdede med malm
kvaliteter, der meget lignede de svenske fra Bergsla- 
gen, og som blev behandlet på samme måde, idet høj
ovnene blev fyret med trækul af fyr. De bedste 
malmgruber, rige på magnetit, lå på Oslo Fjords vest
side ved Langø og Kragerø nær Larvik, og malm
transporten søværts var billig. Færdigvarerne var af 
samme kvalitet som de svenske og kunne nemt eks
porteres, senere også til USA i konkurrence med de 
svenske. Den årlige produktion udgjorde i et par hun
drede år ca.10% af den svenske (Vogt 1908; 1910). 
Mange af værkerne specialiserede sig i fremstilling af 
støbejernsovne, andre i støbning af kanoner og mor
terer til flåde- og fæstningsbrug. Det gælder især 
Moss og Fossum, hvis artillerityper i dag kan beses på 
Tøjhusmuseet.

179. Støbejernsplade for en vindovn, formentlig støbt i 
Eidsvold 1695. Minearbejderen synes at være forbilledet 
for den nordiske nisse? Buchwald 2008.

180. Fire ildbukke i støbejern 
til kaminen. Sussex, 1600-tal
let. Victoria and Albert Mu
seum, London.
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181. Stempler på norske stangjern, omtrent naturlig 
størrelse. 1. Herman Løvenskjold, 1750. 2. Fossum 1820. 
3. Eidsfoss 1820. 4. Ulefos, Severin Løvenskjold 1800. 
5. Hassel 1820. 6. Bærum 1760. 7. Moss, Anker-familien 
1800. 8. Egeland, Henrik Carstensen 1810. 9-10, Nes 1800. 
11 og 12 uidentificerede stempler på stangjern i danske 
bygninger. Buchwald 2008.

Nogle af jernværkerne, som Bærum, Laurvigen 
(=Fritzøe), Baaseland og Fossum havde en stor pro
duktion af gryder og pander og af støbejernsovne. 
Disse såkaldte vindovne (Benzon 1962) var en stor 
eksportartikel i 1600- og 1700- tallene og fandt indpas 
på danske slotte og herregårde. På Eremitageslottet 
bygget i 1730’erne står der således en vindovn mærket 
Laurvigen 1679. Den kunstneriske udsmykning af 
disse ovntyper har haft stor opmærksomhed gennem 
tiderne, og man finder habile kunstnere bag ovnpla
dernes motiver, og ligeså habile støbemestre, der har 
formået at skære formene og støbe pladerne. Ovnpla
derne er blevet samleobjekter i vore dage (Nygård- 
Nilssen 1944).

Mens mindre end halvdelen af højovnenes råjern 
blev til støbejern for kanoner, kugler og vindovne, 
blev resten i særlige friskningsovne (tyskherder) på 
samme værk afkullet til smedejern. Smedejernet blev 
hamret ud til lange stænger, i reglen med et rektangu
lært tværsnit, f.eks. X tomme tykke, 2 tommer brede 
og 8-10 fod lange. Med disse dimensioner, 1,25 x 5 x 
240 cm, blev stangvægten 12 -15 kg, en udmærket 
størrelse at forsende og for brugeren at omsmede efter 
behov. Stangjernene var underkastet en betydelig 
kontrol og blev i reglen mærket med et tommestort 
stempel, f.eks. FV for Fossum Verk eller SL for Seve
rin Løvenskjold, der ejede Ulefos omkring 1800. 
Stangjernseksporten skulle blive en væsentlig ind
tægtskilde for Norge, ligesom indtægterne fra ovne 
og våben. Utrolig meget havnede i Danmark, mens 
man kun med møje og besvær kan opdrive en vind
ovn, endsige en stump stangjern i Norge.

11618 brød Trediveårskrigen ud i Mellemeuropa, 
en religionskrig, der varede indtil 1648. Flere nord
europæiske fyrster appellerede til Norden om hjælp 
mod Den Katolske Ligas dygtige hærfører Tilly
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182. Sølv fra Kongsberg, der 
er vokset i trådform (whi
skers) som et kronet C. Blev 
i 1769 foræret til Christian 7. 
Enkelte andre metaller, især 
zink, kan også vokse som whi
skers, men ingen når sølvets 
dimensioner. Højde ca.15 cm. 
Foto Ole Johnsen, Geologisk 
Museum.

(1559-1632) og Kejserens noget yngre Wallenstein 
(1583-1634). Både Christian 4.og Gustaf Adolf tog 
udfordringen op, med udsigten til at stå som lys for 
den protestantiske sag. Christian drog i 1625 ind i 
Nordtyskland med ca. 23.000 mand og tog kvarter i 
Hameln. Her kom han ud for en skæbnesvanger 
ulykke, idet han under en inspektion af byens ufær
dige volde med sin hest styrtede syv meter ned i en 
grav. Hesten blev dræbt på stedet, og kongen lå som 
livløs i flere dage. Henved et år senere, 17. august 

1626, i slaget ved Lutter am Barenberg, 15 km NV for 
Goslar, slog Tilly kongens styrker og forfulgte dem 
hærgende og plyndrende lige til Limfjorden. Vande
ne var dog under dansk kontrol, og kongen kunne 
med held hjælpe Gustav Adolf, da han på et tids
punkt var hårdt trængt af Wallenstein i Stralsund. 
Ved fredsslutningen i 1629 slap Danmark-Norge me
get billigt, idet man blot måtte give slip på de nordty
ske besiddelser, specielt Bremen, og love ikke mere at 
blande sig i krigen.

191



REFORMATIONEN 1523-1660 SCI.DAN.H. 4- 5

183. Trefoldighedskirken i Kristianstad, Skåne. Postkort 
2001.

184. Trefoldighedskirken, Kristianstad. Et blik på de 
prægtige søjler, der dominerer skibet. Set mod koret.
Postkort 1949.

Italieneren Torquato Conti havde været chef for 
det kontingent af Wallensteins styrker, som i 1628 ok
kuperede den jyske halvø og havde kvarter i Hader
slev. Han havde en meget observant hovmester 
Torquato Recchia, som udarbejdede en kulturhisto
risk skildring af Danmark (Danske Magasin, 6.Rk, 1). 
Heri skrev han bl.a. at »husene på landet kan stå læn
ge, og alt er udført uden brug af nagler eller andet 
jern«. Ligeledes »I bindingsværkbygningerne i byer
ne bruges der hverken nagler eller andet jern« og 
»Posten kører med vogne, der er underlige at se på, 
da der ikke er en eneste nagle i dem«. I det tidlige 
1600-tal klarede bonde og borger sig åbenbart meget 
langt uden jern.

Gustav Adolf kæmpede med held i Polen, hvor 
man endnu i dag taler om de svenske styrkers ødelæg
gelser og plyndringer. Med sin hen ved 80,000 mand 
stærke hær drejede han fra Polen ind i Sachsen og 
vandt i slaget ved Breitenfeld nær Leipzig september 
1631 over Tilly. I et følgende slag faldt Tilly, og Gu
stav Adolf kom til at stå som en af tidens største felt
herrer. Hans sidste sejr var i november 1632 over Wal
lenstein ved Lützen, 20 km sydvest for Leipzig, hvor 
han faldt. Wallenstein selv levede kun et par år mere, 
idet han blev myrdet af sine egne officerer.

Med freden i 1629 fik den initiativ-rige Christian 
på ny tid til sine bygge-og anlægsarbejder. I Norge 
opbyggede han det nye sølvværk i Kongsberg, hvor 

man i 1623 havde gjort et betydeligt sølvfund. Sølv
priserne svingede dog stærkt og var generelt set fal
dende efter at Europa var begyndt at få enorme til
førsler fra Mexico og Peru. Kongsberg, der var 
grundlagt af kongen og opkaldt efter ham, klarede sig 
dog, og minedriften nedlagdes så sent som i 1957. I 
1920’erne var den årlige produktion ca.10 ton sølv. 
Forekomsten er internationalt berømt, fordi sølvet 
mange steder i minen forekommer helt rent og danner 
ejendommelige, indtil fingertykke fibre og tråde. På 
Kongsbergs Museum udstiller man navnet Kongs
berg i decimeter-store bogstaver af naturvoksede sølv
fibre. På Geologisk Museum i København findes sto
re prøver af det allerførste sølv fra 1600-tallets 
Kongsberg.

En liste over Christian 4S anlægsarbejder er ende
løs (Skovgaard 1973). Kongen styrkede Københavns 
volde og han anlagde Christianshavn, 1617-29. Han 
byggede Rosenborg, 1608-35, og lidt nord for påbe
gyndte han St.Annæ Rotunde,1615. Rotunden stod 
som en torso i flere hundrede år der, hvor nu Dan
marks Tekniske Højskole i 1930’erne byggede det tek
niske bibliotek med den store rotunde. Christian rej
ste Kongens Bryghus 1618 og Regensen 1623, og han 
genopbyggede Kronborg efter branden i 1629. Han 
ombyggede Blåtårn på Københavns Slot 1595 og til
føjede det kvadratiske kæmpetårn på Koldinghus 
1598. Han grundlagde Kristianopel i Blekinge 1599 

192



SCI.DAN.H. 4- 5 CHRISTIAN 4. 1588-1648

og Kristianstad i Skåne med kirken! 1614, gravkapel
let til Roskilde Domkirke 1613 og Glückstadt ved El
bens udløb 1616. Han anlagde Tøjhus komplekset 
omkring en lille flådehavn, afsluttet 1618. Holmens 
Kirke og Børsen blev påbegyndt i 1619, og Rundetårn 
med Trinitatis Kirke i 1637. Da det gamle Oslo 
brændte i 1629 anlagde han en ny by nærmere Akers- 
hus og kaldte den Kristiania. Nordmændene genop
tog dog navnet Oslo efter landets selvstændighed, 
officielt i 1924. Som noget af det sidste grundlagde 
han i 1641 Kristiansand på Norges sydspids. Samtidig 
med alt dette byggedes der på Frederiksborg Slot, fløj 
efter fløj, indtil det stod færdigt i 1624.

For tredje og sidste gang måtte kongen i krig, Tor- 
stenson-krigen 1643-45, men det var som om lykken 
ikke havde været med ham siden hans fald med he
sten 1625. Den svenske feltherre Lennart Torstenson 
(1603-51), som var blevet »arbejdsløs« efter en række 
sejre i Böhmen og Mähren, rykkede overraskende ind 
i Jylland og var inden udgangen af 1644 herre over 
halvøen. Ved oprydningsarbejder i Aalborg havn i 
1939 stødte man på svenske kanonkugler, der stam
mede fra 1644, da Torstenson indtog Aalborg Slot.

Christian 4., som hidtil havde undervurderet fa
ren, satte nu Anders Bile til at forsvare Sjælland, Ebbe 
Ulfeldt til at forsvare Skåne og Hannibal Sehested til 
at forsvare Norge. Selv gik han ombord på orlogsski
bet Trefoldighed ved underretningen om at en hol
landsk hjælpeflåde på 28 mindre skibe var på vej mod 
Jylland. I spidsen for 9 fregatter mødte han kaptajn 
Thiessens flåde i Lister Dyb ud for Rømø og tilføjede 
den 16. maj 1644 hollænderne betydelige tab og send
te resterne hjem. Derefter hastede han nord om Jyl
land til København for med fornyet kraft at møde en 
svensk flåde på Kolberger Heide nord for Kiel. Her 
stod det bekendte slag den 1. juli 1644, hvor admiral 
Jørgen Vind blev dræbt, og man så kongen falde. Ef
ter nogle dramatiske minutter blev kongen hjulpet op 
og fik nødtørftige forbindinger om panden og det 
ødelagte højre øje.

Denne kamp endte uafgjort, men ikke længe efter, 
den 13. oktober 1644 stod et voldsomt slag i Femern 
Bælt mellem en overlegen hollandsk-svensk flåde un
der kommando af Thiessen og Wrangel og 17 danske 

skibe under admiral Pros Mund (1600-44). Her tabte 
danskerne en væsentlig del af skibene, og Pros Mund 
faldt i nærkamp, da hans skib »Patientia« blev entret.

Bag om disse hollandske hjælpeflåder ligger et 
flere generationer langt svensk-hollandsk samarbejde 
indenfor jernindustrien og især våbenindustrien. De 
svenske højovne var blevet forbedret og nogle helt ny
bygget efter vallonske metoder, og mange hundrede 
nederlændere og valloner var som specialister blevet 
indkaldt eller indvandret til Bergslagen. En af de før
ste var Willem de Besehe (1573-1629), som i 1595 fik 
privilegier på jerntrådsfabrikation i Nyköping. De Be
sehe sørgede for at skaffe dygtige smede og højovns
mestre til Nora og Lindes Bergslag, og selv lod han i 
1608 anlægge en højovn med kanonstøberi i Söder- 
manland: Åkers Styckebruk.

11615 fik de Besehe kontakt med den indflydelses
rige Louis de Geer (1587-1652) fra Amsterdam, som 
ejede betydelige ovne og smedjer omkring Liege. Det 
var midt i den firs år lange nederlandske frihedskrig 
mod Spanien (1568-1648), og der var altid brug for 
våben. 11618 oprettedes Finspång Bruk af de Besehe 
og de Geer i fællesskab, især med henblik på kanon
produktion, og flere højovne og skibsværfter fulgte 
efter, finansieret og styret af de to, deres søskende, fæ
tre og børn. De mest moderne højovne rejste sig nord 
for Uppsala, Österby Bruk og Lövsta, der blev til her
resæder med smukt anlagte fabriks- og boligområder, 
som det i dag er en fornøjelse at besøge.

Det var næsten en tidlig udgave af familien Krupps 
våbenimperium, og de Geers indflydelse på Axel 
Oxenstjerna og den svenske udenrigspolitik var ikke 
uden betydning. Det var Louis de Geer, der havde fi
nansieret den hollandske hjælpeflåde, som Christian 
havde nedkæmpet og afvist i Lister Dyb. Men lige 
meget hjålp det. Ved Brömsebro-freden 1645, på rigs
grænsen mellem Småland og Blekinge, mødtes fire 
danske rigsråder med Corfitz Ulfeldt i spidsen, med 
fire svenske og fire hollandske med Oxenstjerna i 
spidsen. Møderne varede et halvt år og sluttede med 
at Danmark-Norge måtte afstå Herjedalen, Jåmtland, 
Gotland og Ösel, samt Halland for 30 år. Dertil told
frihed for svensk-finsk skibsfart gennem Sundet. 
Göteborg, som var blevet udbygget og befæstet af
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185. Skitse afjernets produk
tionsområde (skraveret) og 
eksportveje fra Bergslagen, 
1800.

Gustav Adolf, trivedes, og efter Brömsebro må man 
erkende, at Sverige endelig havde friet sig for det 
dansk-norske herredømme over de farvande, der om
giver Sverige-Finland.

Herhjemme havde kongen endnu nogle onde år. 
Yndlingsdatteren Leonore Christine (1621-98) gled - 
måske under Corfitz Ulfeldts dårlige indflydelse - sta
dig længere bort fra ham. Og flere af hans mange 
børn og deres ægtefæller var årsag til idelige bekym

ringer. I 1647 døde tronfølgeren Christian, efter si
gende af druk og løsagtighed, og ingen savnede ham. 
Hans seks år yngre broder, Frederik (3.), havde som 
følge af krigene måtttet opgive sit bispedømme i Bre
men. Hans interesser havde hidtil mest stået til kultu
relle og boglige sysler; nu fik han et års tid til at forbe
rede sig til sin nye gerning.

Christian 4. blev syg om vinteren på Frederiksborg 
Slot, men lod sig i kane køre til Rosenborg, hvor han
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186. Frederiksborg Slot. I 
forgrunden ses Neptunfon- 
tænen. Til højre Kirkefløjen. 
Postkort.

døde 28. februar 1648. Han blev gravlagt ved Anna 
Cathrines side i sit nybyggede kapel i Roskilde. Han 
havde været energisk og iderig, altid nærværende, i 
krig som i fred, og han kunne tale med og feste med sit 
folk. Han kunne hvor som helst sove trygt om natten, 
i modsætning til mange af tidens fyrster, der ikke kun
ne vide sig sikre for morderkniv og giftbæger.

Frederik 3. 1648-70

Ved Christian 4S død var kronen pantsat, flåden deci
meret og statsgælden ca. 4 millioner rigsdaler. Der 
forestod den nye konge en større opgave. Hans nord
tyske bispedømme Bremen var gået endelig tabt ved 
Trediveårskrigens afslutning og freden i Münster 
1648, og for at opnå valg herhjemme måtte han un
derskrive en håndfæstning, der begrænsede hans be
vægelsesfrihed kraftigt. Den i Hamburg pantsatte 
krone blev indløst for 15.000 rigsdaler, hvorpå kronin
gen kunne finde sted i november i Frue Kirke. I Nor
ge var han blevet hyldet allerede i august; og i hertug
dømmerne i oktober.

Kongens svoger, Corfitz Ulfeldt, vendte i 1649 
hjem fra Nederlandene med en gunstig dansk-hol

landsk forbundstraktat, ifølge hvilken Nederlandene 
indtil 1685 årlig skulle betale 140,000 rigsdaler mod at 
slippe for Sundtolden. Men Ulfeldt havde mange 
modstandere blandt adelen, og hans hustru Leonora 
Christine, Christian 4S datter med Kirstine Munk, ki- 
vedes ofte med dronningen, den syv år yngre Sophie 
Amalie (1628-85). Ulfeldts uhyre pengeforbrug, hans 
arrogance og visse fordele han havde indrømmet sig 
selv ved leverancer til hoffet, førte til at kongen gav 
ham en kold skulder. Da der yderligere rejstes en sag 
mod ham for uorden i regnskaberne, forsvandt han 
juli 1651 pludselig fra København. I al hemmelighed 
var han med hustru og børn sejlet ud fra Helsingør. I 
1650’erne var han at finde i svensk tjeneste!

Rigsmarsken Anders Bille (1600-57) oprettede i 
1648 sammen med 16 andre herremænd våbenfabrik
ken Brobyværk 14 km nord for Fåborg. Fabrikken 
skulle udnytte vandkraften i Odense Å. Der blev ind
kaldt tyske arbejdere, og allerede ved Frederik 3.s kro
ning kunne man levere 30 partisaner. Partisanen var 
symmetrisk opbygget, og den var mest til pynt. Deri
mod var hellebarden et alvorligt våben, som fodfolk 
benyttede mod rytteriet. Brobyværks hovedindsats 
var håndvåben til hæren. I løbet af de første tre år le-
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187. To partisaner fremstillet på Brobyværk i dets korte 
levetid omkring 1650. Typen til højre blev brugt ved Fre
derik 3S kroning 1648.

verede man 5300 kårder og sabler. Jernet hertil må 
være blevet leveret som stangjern fra Norge. Værket 
blev totalt ødelagt i Svenskekrigen 1658-60 og blev 
ikke genopbygget.

Kongen lod skanserne ved Frederiksodde ombyg
ge til fæstningen Fredericia, hvor ingeniør Gottfred 
Hartmann først måtte nedlægge tre små landsbyer. I 
1664 havde han færdiggjort et anlæg med 24 brede 
gader, der krydsede hinanden i rette vinkler og var 
omgivet af svært befæstede volde. Flådens tilstand 
syntes derimod ikke at bekymre kongen. I 1650 be
stod den af 24 større skibe, i 1660 kun af 14, hvortil 
kom nogle mindre fartøjer. Ligeledes havde kongen 
ikke styrke eller vilje til at få hæren bragt på fode, og 
adelen saboterede de nye bestemmelser om udskriv
ning og eksercits.

I Sverige abdicerede dronning Kristina i 1654. 
Hun konverterede til den katolske tro og bosatte sig i 
1656 i Rom, hvor hun døde i 1689. Det var noget nær 
uforståeligt for det svenske folk, at en datter af Gustav 
Adolf, der var faldet i kamp for den protestantiske 
sag, på den måde kunne svigte fanen. Hun efterfulg
tes 1654 af en fætter, Carl 10. Gustav (1622-60), som 
havde udmærket sig i Trediveårskrigens felttog. Kort 
efter sin tronbestigelse angreb han Polen, hvor han 
vandt det ene slag efter det andet og erobrede Wars
zawa.

I Danmark-Norge var der hos de fleste, høj som 
lav, opstået et krav om revanche. Tolv år efter Brømse- 
brofreden erklærede Frederik 3. Sverige krig 1. juni 
1657, men han havde som antydet kun en svækket 
flåde og en ufuldstændg hærstyrke til sin rådighed. 
Krigserklæringen kom yderst tilpas for Carl Gustav, 
der opgav en uholdbar position i Polen og hurtigt 
sendte en styrke på 6,000 veltrænede mand mod Jyl
land. Hertug Frederik 3. af Gottorp sveg uden tøven 
sin lensherre og lod svenskerne passere, og allerede 
23. august kunne svenskerne etablere deres hoved
kvarter på Koldinghus. Den ufærdige fæstning Frede
ricia blev forsvaret af rigsmarsken Anders Bille, der 
faldt sammen med 1100 soldater i en forbitret kamp 
den 24. oktober.

En foreløbig trøst var det, at det var lykkedes flå
den at forhindre svenske troppeoverførsler til øerne. 
Men så skete det helt usandsynlige: En vedvarende 
streng frost isdækkede de danske farvande, hvorpå 
den handlekraftige konge lod Wrangel føre 12,000 
mand over isen fra Hejis til Iversnæs (Wedelsborg) på 
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Fyn den 30. januar 1658. Den 5. februar gik kongen 
videre over Tåsinge og Langeland til Lolland, og 11. 
februar stod han i Vordingborg. Der var intet andet at 
gøre end at slutte fred, hvilket skete på præstegården 
i Høje Tåstrup, afsluttet med endelige underskrifter i 
Roskilde 26. februar 1658. Danmark-Norge måtte af
stå Skåne med Hven!, Halland, Blekinge, Bornholm, 
Bohuslen og Trondhjems Len. Derudover skulle Cor
fitz Ulfeldt have sine beslaglagte godser tilbage, lige
som sundtolden skulle lempes.

Carl 10. Gustav drømte imidlertid om helt at knu
se Danmark, og at omdanne Danmark og Norge til 
svenske provinser. I august 1658 lod han friske trop
per gå i land ved Korsør og marchere mod Køben
havn i et eklatant brud på tro og love og den nyligt 
afsluttede fred i Roskilde. Frederik 3. kom med sit 
berømte »Jeg vil dø i min rede« og sammenkaldte 
stænderne for at forberede forsvaret af hovedstaden. 
Samtidig udstedtes der en række privilegier for Kø
benhavn og Christianshavn.

Forstæderne blev brændt af, voldene blev udbed
ret, palisader blev bygget og spanske ryttere tømret, 
alt under hektisk aktivitet fra høj og lav og bivånet af 
kongen og dronningen, der ledsaget af 16 drabanter 
red fra bastion til bastion og opmuntrede folk. Des
værre blev Kronborg erobret 6. september af feltmar
skal K.G. Wrangel (1613-76), der i mere end 25 år 
havde været blandt Sveriges bedste hærførere. Det 
lykkedes ham dog ikke at stoppe en hollandsk flåde, 
der i oktober undsatte København. Hollænderne 
havde forhandlet med den danske rigsråd Christoffer 
Gabel (1617-73), der under påberåbelse af traktaten 
af 1649 opfordrede hollænderne til at yde hjælp. Det 
gjorde de: 35 orlogsskibe konvojerede 28 fartøjer med 
forstærkninger og rigelig proviant, hvilket betød en 
stor opmuntring for byens forsvarere. Fra Norge kom 
der bud om at svenskerne i Trondhjem havde måttet 
overgive sig, og at deres angreb på Halden var slået 
tilbage i december. På Præstø egnen styrede kaptajn 
Svend Poulsen, Gøngehøvdingen, sine guerillastyr
ker, og på Bornholm havde Poul Ancher og Jens Koe- 
foed tvunget den svenske besætning på Hammershus 
til at nedlægge våbnene. I Nordsjælland opererede de 
kongelige ridefogeder Lorenz Tuxen og Hans Rost

gård, støttet af Birkerøds sognepræst Henrik Gerner, 
mod den svenske besættelse og bragte vigtig viden til 
den indesluttede by.

Endelig, i natten 10.-11. februar 1659 kom hoved
stormen. Iklædt hvide skjorter rykkede svenskerne i 
snefog frem fra Valby Bakke og løbegravene og satte 
stærkt ind langs hele volden, men især over isen ved 
Kalvebod Strand. Alle angreb blev slået tilbage af de 
forenede borgere, studenter, adelige, sømænd, regu
lære soldater og hollændere. Før daggry var kampene 
overstået, med store tab, omkring tusinde for angri
berne, men med forbløffende få faldne, måske et par 
snese, på forsvarernes side. Et stort krigsbytte kunne 
også bjerges.

Frankrig, England og Holland arbejdede intensivt 
på at stifte fred, men hverken Frederik 3. eller Carl 
Gustav var interesserede. Så sent som oktober-novem
ber 1659 samledes en stor styrke, sammensat af jyder 
og fynboer, samt nogle brandenburgere og polakker, 
for at gå i land og tilbageerobre Fyn. Under komman
do af feltmarskallerne Hans Schack (1609-76) og 
E.A.von Eberstein (1605-76) ødelagde man fuldstæn
dig feltmarskal G.O. Stenbocks (1614-85) svenske 
hær i slaget nord for Nyborg 14.-15. november 1659. 
Men så døde Carl Gustav pludselig 12. februar 1660, 
mens han i Göteborg planlagde et angreb på Norge. 
Han efterfulgtes af sin søn Karl IL, der kun var fem år 
gammel og derfor i mange år var under en formynder
regering, ledet af Magnus de la Gardie, Carl 10s svo
ger.

Omsider var begge parter rede til forlig. Kongens 
svoger, Hannibal Sehested (1609-66), en fortrinlig or
ganisator med en højst ejendommelig løbebane, blev 
mellemmand mellem kongen, kommissærer og rigsrå
der. Forhandlingerne afsluttedes 26. maj 1660 i Kø
benhavn med at Roskildefredens bestemmelser stad- 
fæstedes, dog med de ændringer at Norge beholdt 
Trøndelagen og kong Frederik Bornholm, til gengæld 
for hvilken han måtte opkøbe 8500 tønder hartkorn af 
det danske adelsgods i Skåne og overdrage det til den 
svenske krone. Endvidere måtte fremmede orlogsski
be - i praksis hollandske og engelske - fremdeles pas
sere Sundet uden hindringer. Freden var meget hård. 
Dobbeltmonarkiet var lemlæstet.
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Freden var sluttet, landet var hærget, landsdele og øer 
var for evigt gået tabt. Nu skulle regnskabet gøres op 
og byrderne fordeles. Corfitz Ulfeldt, som måske kun
ne være blevet adelens fører, dukkede pludselig op i 
København, men kong Frederik lod både ham og hu
struen arrestere og overføre til Hammershus. Kort ef
ter, 10. september 1660, åbnedes den berømte stæn
derforsamling, hvor 100 adelige, 15 rigsråder, 5 bisper, 
5 kapitelrepræsentanter, 15 provster, 2 universitets
professorer og 60-70 købstadsborgere, i alt godt 200, 
var mødt frem.

De mest fremtrædende var biskoppen Hans Svane 
(1606-68), Københavns borgmester, Hans Nansen 
(1598-1667) og rigsråden Otte Krag (1611-66), hvor 
den sidste kom til at stå ret svagt i sit forsvar for ade

lens synspunkter. Svane, der som andre lutherske teo
loger var opfyldt af kongedømmets høje værdighed, 
blev enig med Nansen, der havde hovedstadens 
kamplystne borgerskab i ryggen, om at billige kon
gens og dronningens planer om at indføre en arvelig 
regering. Kontakten med hoffet er formentlig gået 
gennem Hannibal Sehested og Christoffer Gabel. 
September og oktober bød på lange møder, men var 
heller ikke fri for dramatiske situationer. På et tids
punkt, da adelens repræsentanter havde svært ved at 
bøje sig, blev byportene lukket, og borgerne gik på 
volden med musketter og tændte lunter.

Omsider blev man enige om at annullere kongens 
håndfæstning. Kongen fik den tilbagegivet den 17. 
oktober, hvorefter herolder red byen rundt for at an-

188. Arvehyldningen 1660. Maleri af Wolffgang Heimbach 1666. Tv den nye Holmens Kirke og Holmens Kanal, stopfuld 
af flagsmykkede skibe. Th det gamle Københavns Slot. Foto Lennart Larsen 1997. Rosenborg Slot.
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189. Vægte og priser på søm og spigre til skibsbygning, 
som fremstilles i den kongelige smedie på Bremerholm. 
Hundrede otte-tommers søm skulle f.eks.veje 3 lispund og 
6 skålpund, eller 3x8 + 6x% = 27 kg. Berntsen 1656.

•Stftnb 
æ«a c< 
Taxt,

190. Et udvalg af søm og spigre fra 1600-tallet. Vægte og 
længder fra højre til venstre 187 g (23 cm), 379 (21), 1860 
(39), 202 (25) og 86 g (14 cm). Det store, som er smedet 
med modhager og hvis hoved er dannet af en påsvejset 
jernring, stammer fra Roskilde Domkirke. Foto Erik 
C.Buchwald, 2014.

noncere den højtidelige arvehyldning, der skulle fin
de sted næste dag på slotspladsen. Arvehyldningen 
foran Børsen og Slottet er ved sin orden og stilfærdig
hed enestående i Europas historie. Stænderrepræsen
tanterne afleverede efter rangfølge deres troskabsed 
til kongen. I stor hast fik man indkaldt nogle amager
bønder, som kunne optræde på fjerdestands vegne. 
Dem havde man nær glemt under de hastige forbere
delser. Enevælden blev først en formel realitet med 
Suverænitetsakten af 10. januar 1661.

I sommeren 1661 bekræftede Frederik 3. de privi
legier, som han havde lovet hovedstaden under be
lejringen. Man fik et bystyre, som i spidsen havde en 
kongeligt udnævnt præsident med borgmestre, råd- 
mænd og en forsamling af »32 af de bedste og for
nemste borgere«. Denne magistrat havde direkte 
adgang for henvendelser til kongen, et resultat af 

hans klare opfattelse af byens betydning for rigets 
redning.

Det var en lykke at Enevælden kunne gennemfø
res uden blodsudgydelse. Det var dog nærved, for 
kongen var stadig på vagt overfor forræderen Corfitz 
Ulfeldt. Han og Leonora Christina, som var blevet 
løsladt fra Hammershus, var i 1662 rejst sydpå. Under 
opholdet i udlandet blev Ulfeldt beskyldt for at plan
lægge et dansk statskup. Man rejste sag mod ham, 
som endte med en dødsdom. I mangel af ham selv 
gennemførtes der en henrettelse af en dukke, der fore
stillede forræderen, hvorpå man nedrev hans gård på 
Gråbrødretorv og opstillede en stenstøtte til evig 
skam og vanære. Den står nu i Nationalmuseets indre 
gård. Leonora Christine blev udleveret af den engel
ske regering og uden rettergang og dom sat i forva
ring i Slottets Blåtårn, hvor hun sad i 22 år. Efter si-
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191. Lektion i anatomi ved 
professor Willem Roell, 1728. 
Maleri af Cornelis Troost 
(1697-1750). Amsterdams 
Historiske Museum 1974.

gende gik dronning Sophie Amalie imod hendes 
benådning.

Hæren og flåden måtte bringes på fode. Man ene
des om at kongeriget fra 1662 skulle disponere over 
en hvervet styrke på 5600 mand og 870 ryttere, hvortil 
føjedes en landmilits på 5000 mand. Den hollandske 
ingeniør Henrik Ruse forbedrede Københavns be
fæstning og mindes i dag ved Rysensteens Bastion. 
For sin indsats var han i 1671 blevet baron og kaldte 
sig herefter ved sit nye navn Rysensteen. Med hensyn 
til flåden var man så heldig, at man i 1663 kunne an
sætte nordmanden Cort Adeler (1622-75), som ved 
rejser til Holland var i stand til at skaffe dygtige skibs
byggere og officerer. 1 1666 vendte han sågar hjem fra 
Holland med otte orlogsskibe, som han havde fået 
stillet til Danmarks rådighed.

Rigets gæld var et kæmpeproblem for det nye 
Skatkammer, som blev forvaltet af Hannibal Sehe- 
sted. Han foreslog, at kreditorerne skulle tilfredsstil
les ved at få overdraget noget af kronens jordegods. 
De nye ejere, hvoraf kun hver sjette hørte til adelen, 
fik ret frie hænder med hensyn til at nedlægge eksiste
rende ejendomme, hvorved meget jord nu kunne sam
les under store hovedgårde. Således opstod f.eks. 
Nysø og Juelsberg. Den hollandske storkøbmand, 

Gabriel Marselis (1609-73), fik overdraget Havreballe 
ved Aarhus, og hans søn fik ejendommen ophøjet til 
baroniet Marselisborg. Den københavnske finansfyr- 
ste, rentemester Henrik Müller (1609-92) fik overdra
get over 2000 tønder hartkorn nær Roskilde og opret
tede hovedgården Lejregård. Den blev i 1740’erne 
ombygget af statsminister, grev J.L.Holstein, som 
grundlagde stamhuset Ledreborg. Oprettelsen af dis
se hovedgårde kom til at hvile tungt på flere slægtled 
af hovbønder, der måtte levere deres arbejdskraft til 
godserne.

Danmark havde fået den regeringsform, det be
holdt i næsten 200 år. Den hidtidige forfatning med 
rigsrådet som indehaver af suveræniteten og med fød
selsadelen som dominerende i statens styrelse var på 
én gang forsvundet. Peder Schumacher (1635-99) ud
arbejdede Kongeloven, som blev beseglet 1665. Schu
macher, opvokset i København som søn af en vin
handler, nød kongens fortrolighed. Han blev en rig 
mand, erhvervede store godser i Norge og blev i 1671 
adlet med navnet Griffenfeld, en af de første, som i 
kraft af deres dygtige indsats for landet af kongen 
blev optaget i den nye stand.

Kong Frederik og dronning Sophie Amalie (1628- 
85), som kom fra det lille »enevældige« hertugdøm-
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192. En svensk trækulsmile 
(svensk, resmila), som 
introduceredes i Sverige 
af vallonerne så sent som i 
1600-tallet. Fyrretræs-stave 
stables systematisk til en mile 
på 100-150 m3, der brænder en 
uge. Buchwald 2008.

me Braunschweig-Lüneburg, var veltilpas med den 
nye regeringsform. Dronningen blev ved sin livlighed 
og pragtglæde det naturlige midtpunkt ved hoffet. 
Ved sin begavelse og aktivitet har hun grebet mere 
ind i dansk historie end mange andre dronninger. 
Hun så sin datter Ulrika Eleonora (1656-93) blive gift 
i 1680 med Sveriges Karl 11., og hun nåede at blive 
bedstemor til deres søn Karl (1682-1718), den senere 
Karl 12.

Frederik skabte en stor bogsamling, som blev 
grundstammen i det senere Kongelige Bibliotek. Han 
har muligvis hørt organisten ved den tyske kirke (St. 
Marie) i Helsingør, Diderik Buxtehude (1637-1707), 
før denne i 1668 fik den ærefulde stilling som organist 
i Mariakirken i Lübeck. Kongen fulgte med interesse 
anatomen Thomas Bartholin (1616-80), der i 1640’erne 
og 1650’erne gjorde en række epokegørende opdagel
ser ved dissektion af dyr - og sommetider af forbry
dere. Han skrev lærebøger i medicin, som blev brugt 
flere steder i Europa, og han opdagede bugspytkirt
lens og lymfekarrenes funktion. Som professor ved 
Universitetet demonstrerede han sine fremskridt i det 
nybyggede Domus Anatomica, hvor man ved at Fre
derik 3. undertiden var til stede i »Kongelogen«. Men 
som mange i samtiden var kongen også optaget af al

kymi og guldmageri og kunne tilbringe timer i diskus
sion med den italienske kemiker Francesco Borri, der 
fabulerede om »De Vises Sten«. Næste dag kunne 
han være lige så engageret i dybsindige teologiske dis
kussioner med de gejstlige. Han døde 9. februar 1670 
og blev begravet i Christian 4S Kapel i Roskilde, hvor 
også dronning Sophie Amalie hviler.

Mølleåen

Mølleåens første spæde begyndelse, udløbet fra Ba
strup Søs østlige ende, hed i ældre tid Hestetangsåen, 
og her lå omkring 1600 to små kornmøller uden større 
betydning. På sit videre løb passerer Mølleåen Farum 
Sø, Furesø og Lyngby Sø. Slår derpå et sving nordpå 
forbi Brede og Ørholm for at løbe de sidste fem km 
østpå forbi Rådvad til udløbet ved Strandmøllen. 
Hele længden er 25 km og faldet fra Bastrup Sø til 
Øresund kun 33 m. Langs Mølleåen opstod der efter
hånden ni vigtige møller eller værker, fra vest mod 
øst: Frederiksdal, Lyngby, Fuglevad, Brede, Ørholm, 
Nymølle, Stampen, Rådvad og Strandmøllen. Pro
duktionen omfattede mel og krudt, jern-, kobber- og 
messingvarer, læder og skind, uniformer, vadmel og 
papir. Under svenskekrigene blev møllerne gentagne
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193. Det kræver samarbejde, kræfter og næsten atletiske færdigheder at lægge et glødende jernbånd om et vognhjul. Un
derjernets afkøling trækker det sig sammen og klemmer hjul og eger på plads. Diderot&Alembert Encyclopedic. 1776.

gange ødelagt, men atter genopbygget. Efter 1700 har 
de vistnok ikke lidt under krigshandlinger, men der 
var englændere indkvarteret på Strandmøllen i 1807.

Fra Frederik 2S tid var kronens vigtigste krudtværk 
Ørholm Mølle (Christensen 1943). Man var i den 
heldige situation at dobbeltmonarkiet selv rådede 
over alle råvarerne til en produktion af sortkrudt. De 
bedste trækul fremstilledes af hjemlig hassel, el, tørst 
og tjørn, mens svovlet kom i stangform fra Island. 
Salpeter, der udgjorde 70-78% af krudtet, kom fra 
de kongelige stalde. I 1560 ansatte kongen den før
ste salpetersyder. Han havde ansvaret for at opgrave 
staldjorden og behandle den, så han kunne levere 
rent kaliumnitrat, kali-salpeter, KNO3 Ved forma
ling og forsigtig blanding i vægtforholdet 6 salpeter, 

1 svovl og 1 trækul fik man sortkrudt, der egnede sig 
til datidens kanoner. Man fulgte de metoder, der var 
gængse i Holland, og pålagde de danske lensherrer 
at sørge for tilstrækkelig med salpeterjord fra lenenes 
hestestalde. Omkring 1640 udnævntes den tidligere 
salpetersyder i Malmøhus Len Claus Hansen til at 
have indseende med alle rigets salpetersydere. Blandt 
andet skulle han besøge hvert værk to gange årligt.

Meget senere, omkring 1757, anlagde general 
Classen et krudtværk i Frederiksværk. Det produce
rede tillige sprængkrudt ogjagtkrudt efter forskellige 
recepter og eksisterede til 1965. Krudtværksmuseet i 
Frederiksværk har bevaret mange af de gamle bygnin
ger og fortæller i en fortrinlig udstilling om proces
serne og de mange forholdsregler, der måtte træffes 
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for at undgå gnistdannelse. F.eks.gik arbejderne i siv
sko for ikke at slæbe grus ind på det krudtstøv, der 
kunne ligge på gulvet. Ved dørene fandtes jordfor
bundne messingkugler, man skulle gribe om for at 
blive afladet for statisk elektricitet.

Brede Mølle går tilbage til Middelalderen, men lå 
øde ved 1600-tallets begyndelse. 1 1633 fik Henrik Ro- 
senmayer genopbygget møllen med henblik på krudt
fremstilling, men fra 1682 fungerede møllen som kob
berværk. Der var to vandhjul - ved Mølleåen var det 
altid underfaldshjul - hvoraf det ene drev blæsebæl
gene for smelteovnen og det andet hammerværket. 
Kobberpladerne solgtes som tagplader, som plader 
for kunstnernes kobberstik, eller de var udgangs
punkt for kobbersmedenes fremstilling af køkkenud
styr eller dekorative elementer for de nye barokbyg
ninger. Under en senere ejer, Poul Badstuber 
(1685-1762), smeltedes messing; kobberet kom fra 
Røros i Trondhjems Len, og zink kom især fra Neder
landene og Harzen.

Ved Hjortholm, hvor Mølleåen starter sit løb fra 
Furesø til Lyngby Sø, lå allerede på Valdemar Sejrs tid 
en borg, der tilhørte Roskilde Bispestol. Den blev 
ødelagt i 1535 under borgerkrigen Grevens Fejde. Der 
er kun en borgbanke tilbage, men arkæologerne har 
kunnet påvise genbrug, for mange af Virums gamle 
bygninger indeholder munkesten og andre dele fra 
borgen. I nærheden lå der en mølle, men den fik først 
metallurgisk betydning med rentemester Henrik Mül
ler, der i 1650 opnåede retten til at fremstille messing
tråd og kobbervarer. Vandhjulene drev hamre og sak
se, og færdigvarerne var plader, kedler, pander og 
varmebækkener. Værket havde store leverancer til 
staten, i 1667 f.eks.tagplader til Frederik 3S bibliotek i 
København og til Frederiksborg Slot. Fakturaen lød 
på 150 skippund å 90 rigsdaler, eller den ikke helt 
ubetydelige sum af 13,500 rigsdaler for 24 ton kob
berplader.

Da værket ikke længere kunne udvides på stedet, 
købte Müller omkring 1660 Nymølle som et anneks: 
»Den ny mølle med den store kobberhammer«. Ikke 
længe efter overdrog han hele sit kompleks til Frede
rik 3. Ved dennes død overtog dronning Charlotte 
Amalie (1650-1714) værkerne og lod kobbervarerne

194. Essesvejst samling af flere parallelle stangjern. For
neden er samlingen ikke lykkedes. De lyse fibre er 
ferritiske. Jo mørkere, des mere perlit. PÆS. 5 cm 
tyk stang, ca.1840.

stemple med sit monogram. Så sent som 1703 blev 
disse varer falbudt i hele landet, og samtidig opkøbte 
»kobberførerne« gamle kobbersager, som de tog med 
til omsmeltning. I 1730’erne forsøgte man sig med 
den første danske jern- og ståltrådsfabrik på Nymølle. 
En tysk ståltrådstrækker, J.G. Rotthaus, fik opgaven, 
men måtte i 1746 opgive. Han gik fallit med en gæld 
på 60,000 rigsdaler.

Rådvad Mølle blev anlagt 1643, men førte i be
gyndelsen en omtumlet og usikker tilværelse som 
hammermølle og valkemølle. I 1672 overtog Christi
an 5. møllen og indrettede den som krudtmølle. Den 
sidste krudtmester, David Rose, havde embedet i 40 
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år, lige til værkets nedlæggelse i 1757, da krudtfabri
kationen flyttedes til Frederiksværk. I 1765 erhverve
de de københavnske isenkræmmere Raadvad, som 
blev ombygget og indrettet med hammer- og valse
værker, slibe- og poleremaskiner, samt ben-, horn- og 
trædrejerværksteder, så at fabrikkens mangeartede 
produkter kunne forsynes med passende skaft. Der 
blev fremstillet økser, hamre, knive, file og andet 
værktøj. Tillige nagler, sporer, strygejern, låsetøj, vin
duesbeslag og meget mere.

Raadvad, som også blev kaldt Fileværket, trivedes 
og omfattede efterhånden 17 bygninger, alle med 
tegltag. Der opstod en helt lille by med 150 menne
sker, der lå så isoleret fra omverdenen, at kroen i 1759 
fik ret til brændevinsbrænding. Det var de køben
havnske isenkræmmere, der var andelshavere i vær
ket, og det var dem der udpegede de tre direktører. 
Trods vanskelige år ved Statsbankerotten i 1813 kla
rede værket sig indtil 1862, da den nye næringslov 
medførte Isenkræmmerlavets nedlæggelse i 1862. 
Den senere historie ligger udenfor bogens tema, men 
det skal nævnes at Rådvad Knivfabrik lukkedes 1973, 
og at bebyggelsen blev fredet i 1983. Fabriksbygnin
gen rummer nu Nordisk Center til Bevarelse af Hånd
værk.

Mølleåens sidste værk var Strandmøllen, der i 
1643 bortforpagtedes af Christian 4. til papirfabrikan
ten Johan Ettersen. Fabrikken fik eneret på indsam
ling af klude over hele riget og lavede håndgjort papir 
med vandmærker samt karduspapir til flådens kano
ner. Før man fremstillede særligt papir til dette formål 
brugte man løs af arkivernes mange håndskrifter, 
hvad man kun kan beklage. I 1693 overtog en tysk 
papirmager Johan Drewsen den Ældre (ca.1666-1734) 
både Strandmøllen og Frederiksdal, men koncentre
rede sin indsats om Strandmøllen, så han i 1718 blev i 
stand til at købe hele virksomheden af Kongehuset. 
Da han i 1734 omkom ved en arbejdsulykke, overtog 
nevøen Johan Drewsen den Yngre fabrikken. Indtil 
1889 var papirfabrikken i den kendte Drewsenske fa
milies eje. I flere generationer var direktørboligen 
samlingssted for kendte forfattere, politikere og skue
spillere, bl.a. Oehlenschlæger og Rahbek. I 1820 in
stallerede man en dampmaskine, og i 1828 opstillede 

man en engelsk papirmaskine, den første i Danmark. 
1 1840 skiftede man navn til I.C. Drewsen og Sønner, 
og man anlagde et papirværk ved Silkeborg, så man 
kunne udnytte Gudenåens vandkraft. Strandmøllen 
selv lod sig dog ikke ombygge til en moderne papirfa
brik, så den nedlagdes i 1899.1 1917 overtog Christian 
Nielsen (1877-1967) ejendommen og begyndte i 1920 
en produktion af ilt. 1 1928 udvidede han med også at 
producere acetylen til den nye acetylen-gassvejsnings- 
proces (Raaschou 1949). Kort før sin død så han sin 
gamle drøm, den vanskelige proces at fremstille brint, 
gå i opfyldelse. Virksomheden ejes i dag af Christian 
Nielsens Fond, men produktionen af industrigasser er 
flyttet til Ejby på Fyn.

Som det vil være fremgået af dette lille afsnit, spil
lede jern, stål og støbejern en yderst beskeden rolle 
i Mølleåens danske industriperiode. Her drejede det 
sig om krudt, læder, tekstiler, papir og lidt kobber- 
og messing manufaktur. Metallerne kom som råvarer 
fra Udlandet, især Norge, eller de blev indsamlet og 
genbrugt. Fremstillingen af jern, stål og støbejern 
fandt i 1600-og 1700-tallets dobbeltmonarki sted i 
Norge.

Bærum Jernverk, vest for Oslo
I Middelalderen var ingen interesseret i Norges jern
malme, hvad der har undret flere moderne historike
re. Men måske er det ikke så mærkeligt, for så længe 
Kalmarunionen varede, var man jo velforsynet med 
jern fra det svenske Bergslagen. Først ved Unionens 
skibbrud var der nogen som grundede over om de 
norske fjelde mon rummede rigdomme, der lignede 
de svenske. Det var især de to konger, Christian 3. og 
Christian 4., som tog de initiativer, der førte til brug
bare løsninger. Med den spændte situation i 1500- og 
1600-tallet mellem Danmark-Norge og Sverige-Fin
land kunne man ikke vente saglig støtte fra de erfarne 
svenskere, så man søgte i stedet hjælp i tyske bjerg
værkskredse.

Christian 4. inviterede mester Tobias Kupfer fra 
Freiberg i Sachsen til at bygge Norges første højovn 
1622 i Bærum, 15 km vest for Oslo centrum. Det gik 
ikke godt i begyndelsen, men i 1643 købte Gabriel
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195. En vallonsk højovn fra 
1700-tallet. Vandhjulet driver 
de to kæmpestore blæse
bælge, hvis skafter stikker 
ud af hytten. Råjernet løber 
ud i 6 m lange stænger, der 
vejes. Fra kulhuset tv er der 
let adgang til højovnens top, 
hvor påfyldningen finder sted. 
Diderot&Alembert Encyclo
pedic 1776.

Marselis (s. 200) værket og lod opføre en dobbelt høj
ovn, der egnede sig til kanonstøbning. I 1652 varede 
kampagnen 19 uger, hvori der blev produceret 100 
skippund kanoner (ca.10 stk), 300 skp kanonkugler 
og 200 skp stangjern. Jernmalmene blev brudt ved 
Arendal og Langø og sejlet i pramme til kysten neden 
for Bærum.

I mange år ejedes Bærum af familien Krefting, 
men fra 1791 til 1824 var værket i statsminister Peder 
Ankers (1749-1824) besiddelse. Den 9,6 m høje dob
belte højovn var i drift fra 1767 indtil 1874, hvor virk
somheden indstilledes. På stedet er der nu et besøgs
center med et museum, der har en stor samling af de 
støbejernsovne (vindovne), som sendtes på markedet, 
især i Danmark, i 1700- og 1800-tallet. De har som of
test navnet Bærum Verk og et årstal indstøbt.

Tabel 9.1 viser analyser af de mest gængse norske 
jernmalme. De første ni har meget store ligheder med 
de svenske malme fra Bergslagen. De to sidste er ret 
specielle. De stammer fra Fen-feltet nær Ulefos og in

deholdt så meget fosfor, at de nødigt anvendtes til 
fremstilling afjern og stål, men til gengæld var veleg
nede til støbejernsovnene.

Som man vil huske kører højovnen uafbrudt i uger 
eller nogle få måneder, den såkaldte kampagne, idet 
den løbende fyldes ovenfra med knust jernmalm og 
trækul. I visse udenlandske ovne tilsattes der tillige 
nogle procent kalksten og/eller dolomit for at frem
kalde en god gang og en passende slagge. I Norge 
brugtes normalt intet tilslag, da man havde erfaret at 
malmene i sig selv indeholdt tilstrækkeligt med CaO 
og MgO, jvf Tabel 9.1.

Med nogle timers mellemrum lukkede man en 
portion slagge og en portion støbejern, såkaldt råjern 
ud, som glødende floder, der løb som vand. Slaggen 
havde i reglen ingen kommerciel interesse og skulle 
blot skaffes bort, f.eks. som vejfyld. Råjernet kunne 
enten fyldes på skeer, som førtes til færdige forme for 
ovnplader, kedler og pander, eller det kunne ledes di
rekte til en dyb grube ved siden af ovnen, hvori der
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196. Bærum Jernverk. Chargeringsloftet, hvor ovnen fodres gennem gigten. To mand bærer malm frem, en kurv med 
trækul står th, flammerne slår op i fri luft, så højovnen kan ses langt bort. Se også Fig.195, 213 og 225. Gravering af 
J.J.G.Haas efter et maleri af C.A.Lorentzen (1749-1828).

stod en lodret form for et kanonrør. Den dobbelte 
højovn, som en tid var i Bærum, bestod reelt af to ens 
ovne, der var stillet op ryg mod ryg. De kunne smelte 
samtidig og tømmes samtidig og med deres dobbelte 
kapacitet derfor levere nok flydende jern til de største 
kanoner på flere ton.

I Tabel 9.2 findes en række analyser af slagger fra 
forskellige norske højovne. Slaggerne er i reglen glas- 
agtige og skøre, og de kan være grønne, blå, sorte og 
grå. Forfatteren fik for mange år siden af en ven et par 
manchetknapper fremstillet af en meget smuk blå høj
ovnsslagge. De knapper kan nemt kappes med kost
bare smykker. Slaggerne er i øvrigt relativt rige på ti
tan og vanadin, hvilket er et særkende i forhold til 
svenske og finske højovnsslagger.

I Tabel 9.3 findes en række analyser af støbejerns
plader for ovnbygning med samme funktion som de 
norske, men fremstillet i Liege af nederlandske mal
me, der var rigere på fosfor end de norske. Karakteri
stisk for støbejern er det store kulstofindhold på 3,5- 
4% og det ikke ubetydelige siliciumindhold, der sikrer 
at jernet størkner som gråt, brugbart støbejern, og 
ikke som hvidt, skørt støbejern, der ikke kan files, og 
hvori der ikke kan bores huller.

En meget betydelig del af råjernet, og kun det fos
forfattige, gik videre til specielle friskningsovne, tysk
herder, hvor det omsmeltedes så 95 % af kulstoffet 
brændte bort som kuloxider, og man fik smedejern 
med 0,1-0,15 % kulstof. Under denne proces vidste 
man at der var et tab af jern til den nye frisknings-
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197. Side- og frontplade i 
støbejern fra Baasselands c? 
Werck 1732. Christian 6 og 
dronning Sophie Magdalene 
er omgivet af et bånd med tek
sten »Rigernes Glæde«. Foto 
Nes Jernverksmuseum.

slagge på 25 %. Smedejernet blev på en hammer, dre
vet af en vandmølle, strakt ud til stangjern, der typisk 
havde tværsnit på 2 x X tommer og havde længder 
svarende til 12-20 kg pr.stang. For at føre en vis kon
trol med produktion og eksport forordnede Christian 
4. i 1619 at færdigvarerne, stangjernene, skulle stemp
les med et for værket karakteristisk mærke, Fig. 181.

En væsentlig del af disse stangjern eksporteredes 
til Danmark, hvor det var landets smedemestre, der 
var kunderne. Osmundjern var jo ikke blevet fremstil
let siden 1620, og svensk stangjern prøvede man at 
holde ude. I vore dage finder man norske stangjern 
med Bærums mærke i mange danske kirker. De duk
ker ofte op i forbindelse med moderne reparationsar
bejder. Stangjernene blev for 200-300 år siden indbyg
get som forstærkninger, murankre, ofte udvendigt 
dekorativt afsluttet med tal eller kruseduller. På mu-

198. Støbejernsovn (vindovn) fra Fro land Jernværk 1780. 
Indfyringen skete fra den højre smalside. Moltkes Palæ, 
Bredgade, København. På Valdemar Slot står (2012) 
endnu en halv snes lignende ovne fra Fossum og Hassel. 
Buchwald 2008.
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rens inderside, inde i tårnet, greb murankret fat i den 
svære tømmerkonstruktion, der nåede til tårnets 
modsatte side, hvor et andet muranker afjern gik gen
nem ydermuren og sikredes af en sløjfe eller et andet 
dekorativt jern.

I Tabel 9.4 findes analyser af slaggeinklusionerne i 
sådanne murankre, der stammer fra Bærum. F-værdi- 
erne er højere end i Middelalderens norske jern og 
stål, fordi de er fremstillet via en højovnsproces. Ta
bellens fem murankre er ordnet efter stigende silici
umindhold. Som tidligere omtalt fortæller slaggens 
FeO-indhold meget om jernets kulstofindhold: Høje 
jernindhold viser at det omgivende jern er ferritisk og 
relativt blødt, under 135 HV. Lave jernindhold viser 
at det omgivende jern er perlitisk og relativt hårdt, 
over 150 HV. Men som altid med jerngenstande fra 
tiden før 1860 er emnerne uensartede fra tomme til 
tomme, de er heterogene og »fibrede« efter smederet
ningen. Bemærk at alle fem murankre i Tabel 9.4 er 
fra Bærum Værk og formentlig fra samme leverance i 
1700-tallet, og alligevel er de så forskellige i detaljer
ne, men dog næsten ens i F-værdierne.

Næsten alle stangjern blev hamret ud på hammer
værker med 200 kg tunge hammerhoveder. Hvis man 

ser godt efter kan man på et renset stangjern endnu 
erkende hammerslagene. Valsning blev først alminde
lig efter år 1800.

Christian 5. 1670-99

Christian 5. blev født 15.april 1646 på Flensborghus. 
Som kronprins modtog han på sin fars vegne arve- 
hyldningen af de norske stænder i 1661. Han var på 
en længere dannelsesrejse til Holland, England og 
Frankrig 1662-63, hvor han især blev betaget af den 
unge Ludvig 14. og hans hof. Han deltog med iver i 
parforcejagten, en jagtform som han senere introdu
cerede i Danmark. Han anlagde Dyrehaven, hvor 
landsbyen Stokkerup måtte sløjfes, og han byggede 
en jagthytte der hvor Eremitagen blev rejst 50 år se
nere. Han giftede sig i 1667 med Charlotte Amalie 
(1650-1714), en datter af Landgreve Wilhelm 6. af 
Hessen-Kassel.

Da han var den første, der besteg tronen som ene
voldskonge, blev der ved hans kroning og salving ind
ført et nyt, pragtfuldt ceremoniel, og der blev frem
stillet to nye kroner. Den prægtige kongekrone, som 
blev udført af Poul Kurtz i København, findes endnu 

199. De enevældige kon
gers krone blev benyttet af 
kongerne fra Christian 5 til 
Christian 8. Udført af Paul 
Kurtz, København, 1670-71. 
Den blå safir, der sidder fortil 
over panden, vejer 144 karat 
(ca.29 g). Den lyseblå, emalje
rede kugle bærer et kors med 
mange diamanter og, øverst, 
en safir med et usædvanligt 
farvespil. Foto Lennart Lar
sen, Rosenborg.
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og er udstillet i Rosenborgs Skatkammer (Boesen 
1986). Kongeloven havde bevaret den middelalderli
ge salvingsceremoni som den rette indledning til kon
gegerningen. Christian 5S salving fandt sted i Frede
riksborg Slotskirke. Han viste at han virkelig følte sig 
som »Guds stedfortræder her på jorden«, da han selv 
satte de to kroner på først sit eget hoved og derefter 
på dronningens.

Kongen var usikker på den gamle adels pålidelig
hed overfor den nye regeringsform. Han grundlagde 
derfor en ny stand, en hofadel, der modtog sin vær
dighed af kongens hånd på grundlag af ens ejendoms
besiddelser og de tjenester, man havde ydet kongen 
og riget. Finest var greve-titlen, som krævede at man 
havde et gods på mindst 2500 tdr hartkorn. Kongen 
kunne ophøje godset til et grevskab, med den forplig
telse at godset udelt skulle gå i arv til den ældste søn. 
Greven kunne indsætte præster i kirken og udnævne 
dommere, idet godset blev en retskreds, et såkaldt 
birk. Greven skulle tillige forestå udskrivningen af 
bønder til krigstjeneste.

For at opnå titlen baron måtte man eje et gods, der 
omfattede mindst 1000 tdr hartkorn, men man fik 
stort set de samme rettigheder som en greve. Underti
den brugtes »Friherre« synonymt med titlen baron, 
men friherretitlen sås mere almindeligt anvendt i Sve
rige. Denne titel hentydede til den stærkt formind
skede skattebyrde, som påhvilede grever og baroner.

Kongen mindede en del om sin farfar Christian 4., 
og gennemførte som han flere rejser til Norge, hvor 
han vandt befolkningen for sig. Statholderen i Norge 
var hans halvbroder Ulrik Frederik Gyldenløve (1638- 
1704), Frederik 3S og Margrethe Papes søn, som var 
Norge en god mand. Der var i befolkningen bred 
enighed om at de skånske provinser, som fra arilds tid 
havde været danske, ikke uden fornyet kamp skulle 
opgives. De to halvbrødre kom til at stå i spidsen for 
en dansk og en norsk hær, der angreb Sverige og ud
løste »Den Skånske Krig« 1675-79. Christian 5. var 
den sidste danske konge, der aktivt deltog i kampene, 
og som sin farfar viste stort mod, og, som han, tabte 
flere afgørende slag.

Der stod voldsomme kampe om fæstningerne 
Landskrona, Kristiansstad og Helsingborg, og krigen 

bølgede frem og tilbage mellem de jævnbyrdige kom
battanter. Den 4. december 1676 vandt den 21-årige 
svenske kong Karl 11. slaget ved Lund, et af de blo
digste og mest hårdnakkede slag, som Nordens krigs
historie kender. Danskerne mistede hen ved 5000 
mand. 14. juli 1677 vandt Karl 11. endnu et slag ved 
Landskrona. I Norge havde Gyldenløve fremgang, og 
på havet fik Danmark en ny helt i admiralen Niels Juel 
(1629-97). I første omgang hindrede hans flåde en 
svensk landgang, i anden omgang erobrede han Visby 
og Gotland i 1676, og i tredje omgang vandt han sla
get i Køge Bugt 1. juli 1677, hvor den svenske flåde 
mistede otte af deres bedste skibe. Ved Freden i Lund 
27. september 1679 førte Frankrig, Sveriges allierede, 
ordet og dekreterede at de af Danmark vundne øer 
Gotland og Rügen måtte afstås, ligesom vi måtte ind
se at Skånelandene var endelig tabt. Den svenske re
gering havde i mellemkrigsårene benhårdt og intelli
gent gjort en stor indsats for at vinde Skånelandenes 
tillid. Der var indført svensk skole, svenske kirkeskik
ke og opbygget et nyt universitet i Lund, besat med 
uppsvenske professorer.

Under Christian 5. fik vi i 1683 Danske Lov, der for 
første gang stillede alle lige for loven. I meget hvilede 
den på Jyske Lov, men den havde et mildere syn på 
lovbrydere, så den tidligere brug af dødsstraf for min
dre forbrydelser blev afskaffet. Krybskytteri kunne nu 
sones med bøder. Brænding på bål af hekse blev af
skaffet, men anvendelse af trolddom var stadig straf
bart. Majestætsforbrydelser hørte til en særlig kate
gori, hvor misdæderen blev udsat for en grusom straf, 
som man skulle opleve det med Struensee i 1772.

Landet blev undersøgt på alle måder og brugbare 
kort blev tegnet. Al jord blev målt op i tønder land. 
En tønde land var 14,000 kvadratalen, hver lig 0,394 
kvadratmeter. Derpå vurderede man jordtypernes bo
nitet for dyrkning og inddelte landet, så Øerne fik fire, 
men Jylland seks bonitetsklasser. Antallet af tønder 
land pr. tønde hartkorn var forskellig efter jordtypens 
bonitet. Hartkorn var byg og rug, og blev fra gammel 
tid benyttet som en målestok for den afgift eller skyld, 
som jordbrugeren var pligtig at betale. En jordbruger 
med et stort areal af ringe bonitet kom således til at 
betale en mindre afgift end en jordejer med samme
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200. En faikonet set fra to sider. Støbt 1720 i Pippingford 
Furnace, the Weald, England. Det store dødhovede sikrer 
at det flydende støbejern løber ud i alle formens detaljer. 
Bagefter skal dødhovedet saves af og løbet bores ud i et 
boreværk som Figur 201. Buchwald 2008.

201. Boremaskinen er monteret lodret til udboring af 
kanoner. Buchwald 2008.

S3

areal af en bedre bonitet. En oversigt overjordareal 
og vurdering efter hartkorn kan man f.eks. finde i 
Therkel Mathiassens »Vore herregårde« (1943). Re
sultatet af disse opmålinger og overvejelser blev Ma
triklen af 1688, som var ibrug lige til 1844. Hartkorns- 
beskatningen bestod yderligere et halvt hundrede år.

Peder Hansen Resen (1625-88) samlede oplysnin
ger fra hovedstaden og alle købstæderne og foranledi
gede, at der blev tegnet grundplaner af byerne og op- 
stalter af væsentlige bygninger. Han blev ikke helt 
færdig med det fantastiske arbejde »Atlas Danicus«, 
men efter hans død blev samlingen og kobberplader
ne for plancherne overdraget til Universitetsbibliote
ket - hvor de brændte i 1728! På grundlag af prøve
tryk og Resens egne »kladder« er det i vore dage 
lykkedes at trykke det omfattende værk, som er vor 
første store egnsbeskrivelse (Kejlbo 1974).
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202. Jørlunde Kirke, 7 km øst for Frederikssund. Murank
rene i tårnet blev udskiftet 1987-89. Foto 28. august 1989.

Ole Rømer (1644-1710) blev i 1672 ansat ved Ob
servatoriet i Paris og beregnede her lysets hastighed 
ved observation af Jupitermånen lo i dens omløb. Han 
fik et professorat i 1681 med observatorium i Runde
tårn, som han i 1704 udvidede med observatoriet 
Tusculanum i Vridsløsemagle. Han fik utallige store 
opgaver pålagt. Han regulerede rigernes mål-og vægt
systemer. Han udbedrede landevejene og forsynede 
dem med milepæle. Han bragte Regensen på fode, og 
han indførte år 1700 den nuværende gregorianske ka
lender. Han blev medlem af Højesteret og i 1705 Poli
timester og Borgmester i København. Kort sagt en af 
Danmarks dygtigste og nyttigste mænd nogensinde.

En anden stormand i videnskaben var Niels Sten
sen (1638-86), der dog tilbragte størstedelen af sit liv 
udenfor Danmark. I Leyden påviste han at hjertet var 

203. Nogle af de murankre, som blev udskiftet i Jørlunde. 
De længste er en meter lange. Mange blev analyseret i 
forfatterens projekt murankre, hvori mange studerende 
medvirkede. Foto 28. august 1989.

en muskel af samme karakter som legemets øvrige 
muskler, og han opdagede tårekirtlernes bygning og 
virke. Her traf han i øvrigt Griffenfeld, der var medi
cinsk student. I Toscana fandt Steno hajtænder i bjer
gene og var den første, der opstillede teorier for bjerg
kæde-dannelsen. Han målte vinklen mellem siderne 
på perfekte bjergkrystaller og forklarede mineralernes 
krystalopbygning. Men han droges stadig stærkere 
mod teologien og konverterede til katolicismen. Han 
blev præsteviet i 1675 og tilbragte sine sidste år som 
apostolisk vikar i Nordtyskland, hvor han døde.

Thomas Kingo (1634-1703) var i 1668 blevet præst 
i sin fødeby Slangerup. Han skrev lejlighedsdigte, og 
hoffet blev opmærksom på ham, da han skrev smukt 
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om Samsø i anledning af at Griffenfeld fik øen over
draget. Efter udgivelsen af »Åndelige Siunge-Kors« 
første part, som han havde tilegnet kongen, fik salme
digtningen hans navn på alles læber, og i 1677 blev 
han udnævnt til biskop over Fyns Stift. I den Danske 
Salmebog findes der i dag ikke mindre end 82 af Kin- 
gos salmer. På Niels Juels grav skrev han de kendte 
ord »En mand af gammel dyd og dansk oprigtighed. 
Af ja og nej, og hvad man godt og ærligt ved«. Kingo 
er begravet i Fraugde Kirke 8 km sydøst for Odense.

Griffenfeld, som i mange år var kongens ven og 
rådgiver, var uden tvivl mere begavet end kongen, 
men dog ikke så klog, at han kunne styre sin egen ær
gerrighed. Han var nu, som kun fyrretyveårig, Stor
kansler, præsident i Statskollegiet og præsident i Hø
jesteret, og han havde visselig på sin embedsvej 
udrettet store ting. Han havde været imod Kongens 
ide om at indlede den Skånske Krig i 1675. Ved andre 
lejligheder havde kongen følt sig tilsidesat - hvad der 
bestemt ikke huede enevoldskongen. 1 1676 blev Grif
fenfeld fængslet og anklaget for bestikkelser og lands
forræderi. Hans bestikkelser var uomtvistelige og nok 
til at fælde ham og få ham dømt til døden. Først da 
skarpretteren allerede stod klar på skafottet med sit 
sværd, kom kongens benådning: Livsvarigt fængsel. 
Først fire år i kastellet, så på Munkholms Fæstning i 
Trondhjem, hvor han døde. Kongen kan måske have 
haft den løsladte Corfitz Ulfeldts virke i tankerne, da 
han fastholdt Griffenfeld i fængslet?

Christian 5. havde som samtidens fyrster en 
mætresse, »maitresse en titre«, Sophie Amalie Moth 
(1654-1719), en datter af Frederik 3S livlæge. Med hen
de havde han bl.a. sønnerne Christian Gyldenløve 
(1674-1703), der blev stamfar til greverne af Danne- 
skjold-Samsøe, og Ulrik Christian Gyldenløve (1678- 
1719), som førte flåden i 1710 og støttede Torden
skjold ved flere lejligheder.

Kongen døde august 1699. Året før havde han li
gesom talrige gange før deltaget i en parforcejagt i 
Jægersborg Dyrehave. Da han med sin hirschfænger 
ville give kronhjorten dødsstødet, ramte den ham 
med sit gevir så voldsomt, at han året efter bukkede 
under for følgerne. Han blev bisat i højkoret i Ros
kilde Domkirke ved siden af Charlotte Amalie.

Hammermøllen i Hellebæk,
Kronborg Geværfabrik
Den arbejdsplads, hvorpå Caspar Fincke arbejdede 
omkring 1620, Hammermøllen i Hellebæk (s. 186), 
blev ødelagt under krigen i 1658. Christian 5. lod i 
1684 rundsende et opslag, der opfordrede folk til at 
aflevere gammelt jern, alt fra ødelagte våben og ka
nonkugler til nedbrudte ovne, kedler og udslidte he
stesko og værktøj. Meningen var at omsmelte affal
det, der ville blive betalt med IL-2 rigsdaler pr. 
skippund, på kongens nye jernmølle nær Helsingør. 
En købmand i byen, Stephen Hansen (1701-70) købte 
møllen i 1743 og fik privilegier til fremstilling af mu
sketter og paradevåben. En smuk flintlåspistol, frem
stillet af Christian Kunst i 1763, findes nu på Tøjhus
museet.

1 1765 skiftede Hammermøllen navn til Kronborg 
Geværfabrik og købtes - efter visse ikke særlig oplyste 
intriger mod Frederiksværks ejer general Classen - af 
skatmester Heinrich Carl Schimmelmann (1724-82) 
for 70,000 rigsdaler. Han byggede nye arbejderboli
ger, de såkaldte tinrækker, som endnu findes, og virk
somheden forblev i familiens eje, indtil den nedlagdes 
i 1870 (Valentiner 1992).

Møllen havde to brysthjul, 5-6 m i diameter. Det 
ene betjente de to blæsebælge for ovnene, det andet 
betjente de to svanshamre. Musketløbene blev sme
det på en ret simpel måde: Jernemnet var i reglen et 
stykke stangjern fra Nes Jernverk i Norge. Det blev 
smedet ud til en strimmel, 2-3 mm tyk, 75 mm bred og 
1 m lang. Derpå blev kanterne skærpet og strimlen 
foldet over en passende matrice og essesvejst til et rør. 
Man kunne kun svejse nogle få cm ad gangen og måt
te derfor op til et dusin gange genopvarme røret til 
1000° C. En trænet smed kunne fremstille 15 musket
løb på en seksdages uge, hvor man hver dag arbejde
de fra 6 morgen til 6 aften, afbrudt af en times frokost
pause.

I en nabobygning blev løbene præcisionsborede, 
for derefter at blive færdiggjort og monteret i en tred
je bygning. Låsetøj og detaljer blev håndsmedet i en 
fjerde bygning, og bajonetter blev smedet, slebet og 
poleret i endnu en bygning. Efter 1780 blev en del af
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204. Hammermøllen i Hel
lebæk blev restaureret i 
1970’erne. Det venstre vand
hjul driver to blæsebælge, 
det højre to svanshamre med 
hammerhoceder på 100 og 
20 kg.

af løbene riflet for at forsyne hærens skarpskytter med 
præcise våben. Endelig blev de færdige musketter 
prøveskudt. Kassationsprocenten var omkring 18 %, 
hvilket kunne have mange grunde (Kisling 1978). 
Men våbnene tjente deres formål under betegnelsen 
M/1769 og M/1794. Det sidste blev hærens alminde
lige våben under Napoleonskrigene.

Et musketløb fra 1780 viste sig ved metallografisk 
undersøgelse at have en perfekt essesvejsning, hvori 
der kun lå få og ubetydelige slagger. Det drejede sig 
om reaktionsprodukter mellem forbrændt jern, FeO, 
og tilkastet sand, SiO2 altså af typen (Fe2SiO4 +FeO), 
og uden det CaO, A12O3 og MgO, som altid er til stede 
i de små rester af produktionsslaggerne, som lå i 
stangjernet, da det kom fra Norge. Selvejernet er fer- 
ritisk med en smule perlit, og strukturen er normalise
ret. Den seneste færdiggørelse ved koldhamring har 
øget hårdheden lidt til 137-181 HV og knust mange af 
de større slaggeinklusioner.

205. En perfekt essesvejsning mellem to stykker lavkul
let jern løber lodret gennem billedet. Forneden markeres 
essesvejsningen af et mikrohårdhedsindtryk. Flosset 
fosforferrit. PÆS. Billedhøjde 0,24 mm.
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206. Hjullås-, flintlås- og perkussions-geværer. De var i brug i perioderne 1520-1700, 1620-1850 og 1830-1900. Jagt- og 
Skovbrugsmuseet, Hørsholm.

I 1775 var der 600 mand beskæftiget på fabrikken 
og den årlige produktion var omkring 6000 flintlås
musketter. Våben, der blev kasseret af hæren for min
dre fejl, blev ofte medtaget i danske handelsskibe, der 
sejlede i den såkaldte trekantsfart. Man sejlede med 
vinden til Guinea kysten og solgte våben, stoffer og 
perler - og købte slaver. Så fra Guinea til Vestindien, 
hvor slaverne blev solgt, hvorpå det gik hjemad med 
lasten fuld af rørsukker og rom. Slavehandlen blev 
forbudt af den danske regering i 1803.

Frederik 4. 1699-1730

Frederik 4. blev født på Københavns Slot 11. oktober 
1671, og gift samme steds 5. december 1695 med prin
sesse Louise af Mecklenburg-Güstrow (1667-1721). 

Året efter at det enevældige kongepar var blevet salvet 
i Frederiksborg Slotskirke, 25.aug.1699, kom det til 
krig med Sverige og Hertugdømmet Gottorp. Kon
gens forsøg på at knægte hertugen mislykkedes, og da 
Karl 12. (1697-1718) i 1700 overraskende gik i land i 
Humlebæk, måtte danskerne slutte fred i Travental 
nær Segeberg 18.aug.1700, uden landafståelser, men 
med betydelige indrømmelser til hertugen. Den Store 
Nordiske Krig (1700-1720) var begyndt og kom til at 
vare længe, men Danmark-Norge holdt sig foreløbig 
udenfor. Frederik havde allerede som kronprins inte
resseret sig for egnen lige vest for hovedstaden, Valby 
og Solbjerg, med bakken, hvorfra der var en herlig ud
sigt over land, by og hav. Amagerbønder havde i et par 
generationer haft deres små huse langs den senere Al
légade og Smallegade, et område, hvor navnet Hol
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lændervej stadig minder om tilflytterne. Nu iværksatte 
kongen et slotsbyggeri på toppen af Valby Bakke, et 
Maison de Plaisance. Mange arkitekter var involveret i 
byggeriet, der strakte sig fra 1699 til 1710, bl.a. ledet af 
Nicodemus Tessin den Yngre (1654-1728) og Johan 
Conrad Ernst (1666-1750). Samtidig anlagdes Frede
riksberg Have, Frederiksberg Allé og begyndelsen til 
Søndermarken. Frederik 4. boede ofte på slottet, indtil 
torsoen af Fredensborg Slot stod færdig 1722.

Imens havde Karl 12. travlt med at føre sine Karo- 
linere rundt i Europa. I Finland mod russerne under 
Peter den Store (1672-1725), som ønskede adgang til 
Østersøen. I Polen og Livland mod kong August den 
Stærke (1670-1733), som delte sin interesse mellem 
Dresden og Krakow, og i Nordtyskland mod sachser- 
ne, hvor Sverige havde erhvervet Bremen, Rügen og 
For-Pommern. Efter mange brillante sejre, først over 
russerne i et forrygende snevejr ved Narva 20.nov.1700, 
derpå over kong August ved Kliszow i 1702, over sach- 
serne ved Fraustadt i 1706 og over russerne ved Ho- 
lowczin i 1708, gik det til sidst galt. I slaget ved Poltava 
i Ukraine, 300 km SØ for Kiev, 8. juli 1709 tabte Karl 
12. til zar Peters 60,000 mand stærke hær. 14,000 karo- 
linere blev fanger, og kongen måtte flygte til Tyrkiet. 
Det blev vendepunktet i Sveriges historie.

207. Den centrale plads i Krakow, Polens gamle hoved
stad. Bag den gule Klædehal, Sukiennice, ses toppen af 
det gotiske Rådhustårn. Krakow blev i 1978 optaget på 
Unescos liste over bevaringsværdige kulturelle værdier. 
Postkort 2014.

208. Alexander Nevskij 
Klostret ved floden Neva, 
St.Petersborg, 1815. Postkort 
2006.
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Zaren forfulgte sin succes. Han erobrede alle de 
fæstninger i Estland og Livland, som endnu var på 
svenske hænder, og han byggede byen Sankt Peters
borg omkring den fæstning, han i 1703 havde anlagt i 
floden Nevas delta. Zaren flyttede hovedstaden fra 
Moskva til St. Petersborg. Han lod sine galejer hærge 
den svenske Østersøkyst, hvor mange jernværker blev 
jævnet med jorden. I 1713 angreb han Finland, som 
blev forsvaret af Carl Gustaf Armfelt (1666-1736). Re
sterne af den svensk-finske arme måtte i 1714 rømme 
til Våsterbotten efter tabet af Ålandsøerne og et afgø
rende nederlag ved Storkyro nær Vaasa. Den af krigen 
forarmede og af russerne tyranniserede befolkning 
gik en hård tid i møde, og mange flygtede til Sverige, 
mens russerne byggede fæstninger i Viborg og 
Kåkisalmi ved Ladoga.

Vitus Bering (1681-1741) blev født i Horsens og 
stod som ganske ung til søs. Han indtrådte i den ny
dannede russiske flåde i 1703, hvor han gjorde sig så 
fortjent, at zar Peter i 1721 udpegede ham til at lede 
en femårig ekspedition (1725-30) fra St. Petersborg 
til Sibiriens Stillehavskyst. Her byggede han skibet 
»Gabriel«, hvormed han kortlagde Sibiriens østkyst 
fra Kamtschatka til Tjukterhalvøen, nord for Polar
cirklen. Han påviste, at der fandtes en Nordøstpas- 
sage - såfremt ismasserne tillod det. I 1733 forlod 
han på ny St. Petersborg i spidsen for en af verdens 
største ekspeditioner, dels for at uddybe de tidligere 
resultater, dels for at bestemme beliggenheden af 
Nordvestamerika. Det lykkedes, men på hjemvejen 
blev ekspeditionen ramt af storme, og besætningen 
led stærkt under skørbug. I 1741 bukkede Bering 
selv under og blev med mange andre begravet på en 
øde ø, kun 250 km fra udgangspunktet Petropav
lovsk. Det lykkedes den svenskfødte søofficer, Sven 
Waxell (1701-62) at føre de overlevende tilbage og 
redde væsentlige dele af ekspeditionens resultater, 
som han kunne forelægge i St. Petersborg 1749 
(Murphy 2011).- I et samarbejde mellem danske og 
russiske arkæologer besøgte man i august 1991 Be- 
ringøen og undersøgte den grufulde vinterlejr med 
de mange grave. I en udstilling på Horsens Museum, 
Berings fødeby, er ekspeditionens resultater frem
lagt.

Herhjemme skønnede Frederik 4. at den svenske 
stormagt var blevet så svækket, at tiden var inde til at 
generobre Skånelandene. Der overførtes en hær til 
Helsingborg, men den blev slået 28. februar 1710 af 
Skånes guvernør, den fremragende feltherre Magnus 
Stenbock (1664-1717).

Den 4.okt. 1710 lå en dansk flådeenhed under 
kommando af Ulrik Christian Gyldenløve for anker i 
Køge Bugt ud for Gjorslev, da den blev overrasket af 
en svensk flåde under grev H.W. Wachtmeister (1641- 
1714). Chefen for linieskibet Dannebrog, Ivar Huit- 
feldt (1665-1710), sinkede imidlertid Wachtmeister så 
meget, at Gyldenløve nåede at få sine skibe i slagor
den. Men Dannebrog blev heftigt beskudt. Det kom i 
brand og sprang i luften med tabet af 600 mand. Huit- 
feldts lig blev ført til Norge og gravlagt i familiekapel
let ved Hudrum Kirke.

På Langelinie rejstes i 1886 en mindesøjle, udført i 
et samarbejde mellem V. Dahlerup og F.E. Ring. Mo
numentet har ved foden en del defekte bronzekano
ner og støbejernskugler, der er blevet fisket op fra vra
get og dets omgivelser.. På nogle af kanonerne, med 
effigier af Chr.4 og Chr.5. og støbt 1630-75, kan man 
læse deres vægt, f.eks. XIIII S VIIII L, dvs 14 skip
pund 9 lispund, eller 14x160 + 9x8 = 2312 kg. De mas
sive kugler er lidt mindre end 16 cm i diameter, sva
rende til en 32-pundiger kanon, og sandsynligvis 
affyret fra en af fjendens kanoner. Kanonerne har løf
tekroge af delfiner, som flådens kanoner havde, mens 
hærens var formet som elefantsnabler. Disse kanoner 
var store, og svarede til datidens betegnelse »halv kar
tove« (demi-cannon) eller notslange (culverin royal), 
Tabel 8.2.

En forfærdelig katastrofe ramte i 1711 hele Øre
sundsregionen. Pest og epidemier havde i århundre
der plaget landet, i hovedstaden senest i 1654, hvor 
15,000 mennesker mistede livet. Byldepesten i 1711 
krævede 22,000 liv, en tredjedel af Københavns be
folkning! Pesten begyndte i juni og varede til novem
ber. Alene problemet med at få begravet de døde var 
næsten uoverkommeligt. Der anlagdes nye kirkegår
de, bl.a. i Classensgade, hvor man ved senere byggeri 
har fundet i hast sammentømrede kister, kun dække
de af et tyndt jordlag.
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209. Model af et fransk linie
skib fra 1700-tallets midte. Tre 
dæk med i alt 118 kanoner og 
dermed så stort som de samti
dige engelske. Vore største var 
på den tid Fredericus Quin
tus, søsat 1753, og Christian 
den Syvende, søsat 1767, 
begge med 90 kanoner.—En 
lille, men interessant sam
ling af skibsmodeller findes 
i foyeren til Hotel Admiral, 
København. Den franske mo
del i billedet findes i Museo 
Maritima de Barcelona.

Den Store Nordiske Krig gik videre. På et tids
punkt lykkedes det Magnus Stenbock at trænge ind i 
Slesvig, men han blev tvunget tilbage og måtte søge 
ind i fæstningen Tønningen i Ejdersted. Her måtte 
han i 1713 overgive sig med 11,000 mand. Han kom i 
dansk fangenskab, hvor han døde i 1717. Karl 12., 
som forgæves havde søgt at samle en hær i Tyrkiet, 
vendte forklædt hjem til Sverige. Han red med et par 
ledsagere fra Demotika 2150 km på 16 dage og nåede 
23.nov.1714 Stralsund, hvor det lykkedes ham at und
gå de danske vagtskibe og lande i Skåne i 1715. Han 
samlede Sveriges sidste kræfter, gik mod Oslo, men 
blev tvunget tilbage til grænsebyen Frederikshald 
med fæstningen Frederikssten, som han satte under 
belejring.

Peder Wessel, Tordenskjold (1690-1720), ødelag
de ved et kækt angreb den svenske transportflåde i 
Dynekilen, og senere erobrede han i 1719 Marstrand 
med fæstningen Carlsteen. Men da var Karl 12. alle

rede død, dræbt 11.dec.1718 af et musketskud. Det 
er stadig uopklaret, om kongen blev dræbt af en 
fjendtlig kugle eller om den var blevet affyret af en af 
hans egne soldater. Alle svenske tropper trak sig til
bage. Det finske korps på 5000 mand, som Karl 12. 
havde sendt mod Trondhjem under Carl Gustaf 
Armfelt måtte under frygtelige forhold kæmpe sig 
tilbage i vinteren 1718. Kun 870 nåede hjem. I Du
ved i Jåmtland rejstes i 1892 et monument, der kan 
minde en om, at den overmægtige fjende denne gang 
var naturen, fjeldets vildsomhed og østenvindens 
kulde og snestorme.

Sverige sluttede i 1719 fred med England, Hanno
ver og Preussen, hvor det mistede Bremen og Verden, 
Stettin og Odermundingen. I 1720 med Danmark, 
hvor det mistede toldfriheden i Sundet, og i 1721 ved 
freden i Nystad med Rusland, hvor det tabte Livland, 
Øsel, Estland, Ingermanland og det sydøstlige Fin
land (Karelen) med Viborg, Kåkisalmi, Sordavala og
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210. Korrosion. På en poleret overflade (hvid) af jern
meteoritten Ballinger (Buchwald 1975), der på grund af 
hundreder af år i Texas’ jord havde rustfyldte revner (blå), 
har der i løbet af kun 24 timer i stueluft udviklet sig et 
dramatisk rustangreb. Pilene viser angrebets retning. An
grebet skyldes aktive klor-ioner i rusten. Øverst et billede 
i normalt lys, nederst et billede i polariseret lys. Angrebet 
sker under stadig nydannelse af klor-holdig akaganeit, 
der danner flade, cirkulære trin, hvert 0,2 mm i diameter. 
Analyser viser at der er ca. 5% klor i angrebets front, men 
kun 1% i de efterladte trin. Da angrebet nåede revnen 
forneden, drejede det skarpt til venstre for stadig at kunne 
æde af det friske jern på den polerede overflade.

Ladoga. Sverige havde i løbet af tyve år mistet sin 
stormagtsstatus ved én mands dumdristige ærgerrig
hed og stædighed. Sjældent lyttede Karl 12. til sine 
nærmestes råd og vejledning.

I forbindelse med freden havde Frankrig og Eng
land tilsikret den danske konge enebesiddelsen af her

tugdømmet Slesvig. Desværre forstod vi ikke det dan
ske sprogs store betydning i området, og vi forsømte 
en administrativ sammenlægning med det øvrige 
Danmark, så på længere sigt betød ændringen ikke 
noget.

Med en italiensk arkitekt Marcantonio Pelli ved 
roret opførtes Fredensborg Slot 1720-26, et slot, der 
med sin gode beliggenhed og sit charmerende udse
ende nu i tre hundrede år har været et yndet opholds
sted for hoffet, ikke mindst under Christian 9. og 
dronning Margrethe.

I 1722 rejste Hans Egede (1686-1758) som missio
nær til Grønland for at hjælpe de nordboer, som man 
havde tabt forbindelsen med. Han traf kun eskimoer, 
og han grundlagde for dem en kirke og en mission i 
en koloni, som fik navnet Godthåb, nu Nuuk. Ved ar
kæologiske undersøgelser af den boplads, Håbets 
Koloni, hvor Egede først slog sig ned, blev der i 
70’erne fundet en del jerngenstande (Gulløv & Kapel 
1979). Det viser sig at Egede under udrustningen i 
Bergen havde købt mange søm og nagler, fremstillet i 
Vallonien, samt ovndele og små kanonkugler, bereg
net til falkonetter. I Tabel 7.3,nr.5 findes en analyse, 
der er karakteristisk for det vallonske jern ved sit store 
fosforindhold og det ikke ubetydelige kromindhold i 
slaggeinklusionerne.

I 1721 tog Frederik 4. initiativet til oprettelsen af 
240 rytterskoler, der blev indrettet i de 12 distrikter, 
hvor der stod en eskadron rytteri. Der indførtes skole
pligt for alle distriktets børn fra femårsalderen. De 
blev undervist i kristen børnelærdom og læsning, og 
- mod betaling - også i skrivning og regning. Det var 
det første tilløb til et ordnet dansk skolevæsen. Der 
opførtes hurtigt 149 skolehuse af ens type, tegnet af 
overlandbygmester J.C. Krieger (1683-1755), som 
også blev kendt for Moltkes Palæ i Bredgade og for 
Fredensborg Slotskirke.

1 1728 ramtes København af en ny katastrofe, 17 år 
efter byldepesten. Byen brændte i fire dage. Den 20. 
oktober gik der ild i et bindingsværkshus nær Vester
port, omtrent der hvor Lurblæserne nu står. Der blæ
ste en storm fra sydvest, så ilden bredte sig hurtigt til 
Vestergade, Studiestræde og St. Pedersstræde. Vinden 
sprang om i nordvest, og flammerne bredte sig videre 
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over Nørregade og Gammel Torv, hvor byens tredje 
rådhus brændte. Vor Frue Kirkes høje spir styrtede 
ned og knuste alt, og ilden stoppede først den 23. ok
tober. Da var der ødelagt i alt 1670 af byens 4087 huse; 
Regensen, Bispegården, tre kollegier, og fem kirker, 
Vor Frue, St. Petri, Helligånds, Reformert og Trinita
tis var blevet ildens bytte. Universitetsbiblioteket, som 
var indrettet på Trinitatiskirkens loft, gik også tabt, 
med dets samling af uvurderlige håndskrifter og bø
ger, og regnskaber for bl.a. Roskilde Domkirke.

Elendigheden efter branden var stor; ikke et hus 
havde været forsikret, hvilket førte til at man i 1731 
oprettede den væsentlige »Kjøbenhavns Brandforsik
ring«. For at hjælpe på den værste bolignød organise
rede myndighederne i de følgende uger transport i 
vogne af hen ved 500 familier til Nordsjælland og 
Roskildeegnen. Omkring 40 % af byen var ødelagt. 
Den nye by fik færre, men bredere og mere lige gader, 
med grundmurede teglstensbygninger, uden bin
dingsværk (Linde et al. 1929).

Kongen hang over sit skrivebord livet igennem, 
kun afbrudt af rejser, bl.a. for at inspicere hæren og 
landmilitsen. Holberg huskede hans regering som en 
tid, hvor man »talede som i en fri stat...hvor vi kap
pedes i skæmt uden frygt«, og hvor kongen havde 
den holdning »at det sømmede sig for en konge at dø 
stående, og troede at ligesom faklerne holder ilden 
ved idelig at rystes, således bevares kræfterne ved 
fortsat brug, men sløves ved afbrydelse af arbejdet«.

En af Kongens sidste administrative opgaver (8. 
september 1730) var at underskrive en forordning til 
støtte for den norske jernindustri. Der havde man un
der krigene været trængt, og nu ønskede nordmæn- 
dene en vis sikkerhed for deres produktion, en slags 
monopol på det danske marked. Under ledelse af 
grev Ferdinand Anton Danneskjold-Laurvig (1688- 
1754), som var ejer af Fritzøe Jernverk, kom en dele
gation til København, som opnåede gode resultater: 
»§1: Det er forbudt at importere fremmed stangjern 
og støbejern til vore lande, hvad enten til lands eller 
til vands. Hvis man bliver opsnappet koster det 100 
rigsdaler pr. skippund, og skibet vil blive beslaglagt. 
§6: Enhver last stangjern fra Norge skal være ledsaget 
af en erklæring, der omfatter jernstemplet, vægten og

211. Det gamle Kongelige Teater med Gjethuset yderst 
til venstre. Maleri af C.Bayer 1862. Kort efter sløjfedes 
bygningerne for at give plads til det nuværende teater på 
Kongens Nytorv. Postkort 1863.

antallet, og den skal berigtiges af stedets tolder. §10: 
Prisen fastsættes til 10 eller 11 rigsdaler pr.skp norsk 
stangjern, afhængig af kvaliteten. §11: For at sikre 
forsyningerne pålægges det de største producenter at 
bygge jernmagasiner i Danmark.« Som vi skal se 
medførte den sidste bestemmelse at i det mindste to 
magasiner blev oprettet, et i Store Kongensgade i Kø
benhavn og et på Løvenborg gods nær Holbæk.

Det kongelige Gjethus, der lå hvor nu Det Konge
lige Teaters Gamle Scene ligger, havde undgået bran
den. Gjethuset var et bronzestøberi for kanoner, mor
terer og klokker (Hvass & Bill-Jessen 2011). I efteråret 
1729, da kongen overværede en kanonstøbning, rev
nede formen, og bronzen flød ud og antændte den 
tribune, hvorpå kongen stod. Der opstod panik, og
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212. En åben jernmalmgrube 
ved Grundsjö, Nordmark, 
Filipstads Bergslag. Akvatint- 
gravure af J.F.Martin efter en 
lavering af F.A.von Numers. 
1786.

kongen faldt ned, men blev grebet af kammertjene
ren. »Fra den tid kom Hans Majestæt aldrig mere til 
sin forrige styrke og sundhed«. Han havde fået et al
vorligt chok, som kan have medvirket til hans tidlige 
død (Jørgensen 1948:250). Frederik 4. døde 12. okto

ber 1730 på Odense Slot og blev begravet i Roskilde 
Domkirke ved siden af dronning Louise, der var død 
ni år før. De ligger i barokke marmorsarkofager i Høj
koret.
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Fossum Jernverk
Fossum jernverk hører til Norges ældste. Det ligger 
ved Hoppestadelven, 5 km nord for Skien, et sted 
hvor der var mulighed for at bygge passende vand
møller. Under Christian 3. fik den sachsiske mester 
Hans Glaser privilegier for tre rendeværker, og i 1538 
blev der også bygget en hammermølle (Jacobsen 
1939). Fremgangsmåden og bemandingen ved rende- 
værkerne er blevet beskrevet af Thuesen (1974). Ren- 
deværkerne blev imidlertid meget hurtigt forældede, 
da højovnene dukkede op. Christian 4.udstedte i 1624 
privilegier til Jernkompaniet, for hvem det lykkedes 
at konstruere Norges første succesfulde højovn. Alle
rede næste år kunne den levere kanoner, kanonkugler, 
stangjern og jernplader.

Efter nogle turbulente år blev Fossum i 1635 af 
kongen lejet ud til admiral Ove Gedde (1594-1660) og 
Preben von Ahnen (1606-75). De lod bygge en dob
belt højovn til støbning af stort artilleri såsom svære 
kanoner, morterer og haubitsere. En haubitser, som 
kunne sende en 100 pund kugle af sted, er udstillet 
som nr.265 på Tøjhusmuseet (Eriksen 1970). Den ve
jer 3200 kg, men har under støbningen krævet at der 
på én gang var over 4 t flydende råjern til rådighed. 
Der foreligger regnskaber for 1654, der viser at man 
det år smeltede 750 skp (120 t) råjern og hertil brugte 
2000 læster (600 t) trækul, dvs 5 kg kul for hvert kg 
råjern. Hertil kom kulforbruget i hammersmedjerne, 
der lå på 650 læster (200 t). Bønderne i nabolaget var 
forpligtede til at forsørge værket med trækul, hvilket 
forståeligt nok undertiden førte til konflikter.

1 1669 købte Peter Børsting (1626-1702) både jern- 
verket og de nærliggende jernmalmforekomster i Fen. 
Han blev specialist i fremstilling af støbejernskano
ner, som han kunne afsætte til både hæren og flåden, 
men også til de mange fæstninger langs kysten og 
grænsen til Sverige. En ny æra begyndte i 1739, da 
Herman Løvenskjold (1677-1750) købte Fossum. 
Man opgav den dobbelte højovn til fordel for en ny 
højovn af svensk model, der varede lige til 1867. Den 
kendte tyske mineralog J.F.L. Hausmann (1782-1859) 
besøgte Fossum i 1806 og gav en fyldig beskrivelse af 
bedriften.

1 1867 nedlagdes værket, og man byggede i stedet 
vandkraftværker ved elven, og man udnyttede sko
vens tømmer i stedet for at omdanne det til trækul. 
Endnu står den smukke hovedbygning, som i sin tid 
blev bygget af slaggesten (1818). Slaggesten er store 
blokke, støbt i kasseform ved højovnens tømning. 
Også i Sverige findes en række bygninger, der er op
ført af slaggesten, naturligvis især i forbindelse med 
jernværker.

Ulefos Jernverk

Ulefos Jernverk blev grundlagt i 1657 af ejerne af Fos
sum, Ove Gedde og Preben von Ahnen (Hauge 1957). 
Ulefos ligger på vestsiden af Norsjø, 25 km NV for 
Porsgrunn, og man byggede med det samme en dob
belt højovn for støbning af 8 punds kanoner, kanon
kugler og bomber til morterer. Jernmalmen kom fra 
gruberne ved Fen, 4 km øst for værket. 1 1692 fik man 
privilegier til at bygge endnu en højovn ved Bolvig, 
hvor man udelukkende anvendte den fosforfattige 
malm fra Arendal gruberne, så man var i stand til at 
fremstille smedejern af god kvalitet. Bolvig lå i Solum 
Sogn i den inderste del af Frierfjorden, 7 km vest for 
Porsgrunn, så malmene kunne sejles direkte til vær
ket.

1 1724 kom Herman Leopoldus ved ægteskab i be
siddelse af Ulefos og Bolvig værkerne og drev dem 
med fremgang. Han adledes i 1739 med navnet Lø
venskjold, en slægt, der kom til at tælle mange frem
ragende mænd i norsk industri og politik. Det blev 
endog til en komponist, Herman Severin Løvenskjold 
(1815-70), der i 1836 debuterede med musikken til 
balletten »Sylfiden« på Det Kongelige Teater.

I 1739 købtes som nævnt Fossum Jernverk, og 
med tiden blev konsortiet Ulefos-Bolvig-Fossum Nor
ges næststørste jernproducent, efter Fritzøe. Også i 
1739 købte Løvenskjold herregården Birkholm 9 km 
SV for Holbæk. Den kostede 45,000 rigsdaler og blev 
omdøbt til Løvenborg. 1 1773 blev stamhuset ophøjet 
til et baroni, der også omfattede godset Vognserup. 
Familien blandede sig efterhånden kun lidt i jernvær
kernes drift, der i øvrigt gik stærkt tilbage under Na
poleonskrigene, og til sidst i 1820 gik fallit og måtte
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Dansk Tysk Svensk Engelsk

Højovn Hochofen Masugn Blast furnace

Gigt Gicht Uppsättnings- 

mått

Shaft head

Skakt Schacht Pipa Shaft eller

Tunnel

Bug eller Kohlensack Buk Bosh eller

Kulsæk Belly

Rast Rast Rast Bosh

Stellet Gestell Stall Crucible

Herden Herd Herd Hearth

213. Skitse af en højovn med et volumen på 7-8 m3, ca.1760. Ovnens foring med ildfaste, udskiftelige sten er antydet. Der 
er to indblæsningshuller fortil, mens tapningen sker til højre. Ofte beskyttede man ovn og arbejdere med en stor, åben 
bygning udenom, se f.eks. Fig. 195,196 og 225. Målestok 2 m.

214. Elvens vand ledes i fire render til fire 
vandmøller. Den øverste driver to blæse
bælge til en friskningsherd, mens de andre 
driver tre stangjernshamre. Olaus Magnus 
1555, 6.Bog.
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overtages af den norske regering. Efter flere ejerskifter 
stoppedes højovnen i 1875, hvorefter man eksporte
rede jernmalmene til Tyskland. I dag findes kun ku- 
polovne, hvori der smeltes støbejern i mindre omfang. 
For eksempel vil den opmærksomme københavner 
kunne læse producentnavnet Ulefos på et stort antal 
af byens kloakdæksler.

Journaler og dokumenter vedrørende de norske 
jernværker opbevaredes længe, også efter at Norge i 
1907 blev selvstændigt, i det danske Rigsarkiv. Så sent 
som 1995 overleveredes de omsider til det norske 
Rigsarkiv. Det blev derfor nødvendigt at tilbringe 
nogle dage der, på Holmenkollen, for at få et indtryk 
af produktionsforholdene, da det gik bedst, sidst i 
1700-tallet. Forfatteren fandt en 90-sider håndskrevet 
rapport af E.O. Knoph fra 1789, der lå i Briinnichs 
Privatarkiv 171, Fol.107. Heri finder man væsentlige 
oplysninger om Ulefos.

Malmen, som var hæmatit, blev taget fra flere 
»skjerp«, tre km øst for værket. I Adler gruben, som 
var 150 år gammel, arbejdede to mænd med at hamre 
og bore huller for krudtet. I løbet af tre måneder kun
ne de nå 2,2 m frem. Derefter blev mændene overført 
til mindre belastende arbejde og erstattet af to andre. 
I den nærliggende Øvre Ås grube arbejdede tre 
mænd. De producerede 70 tønder malm om måne
den, svarende til ca. 33 ton. Lignende aktiviteter fandt 
sted i gruberne Myrekier og Alvekiel.

Malmene blev ristet i fem »ristebede«, der var 
bygget som store, åbne kasser med mandshøje vægge 
af slaggesten. De var firkantede og rummede hver 400 
tønder malm. Bedene blev fyldt med skiftende lag af 
malm og trækul til en højde af 2% m, hvorpå de blev 
dækket med blade og aske. Efter 8-10 døgns bræn
ding knuste man malmen på stampemøller til valnød- 
destørrelse. Størrelsen var vigtig. For store stykker 
ville i højovnen kun reagere på overfladen, for små 
ville tilstoppe ovnen og hindre luftcirkulationen.

Højovnen var fra 1776. Den var 9 m høj og bygget 
af den lokale glimmerskifer. Ved toppen var ovnens 
indre diameter 120 cm, ved bugen var den 220 cm. 
Forneden havde herden et rektangulært tværsnit på 
40x78 cm. Den var bygget af sandsten, der var impor
teret fra Newcastle. Man håbede, at udmuringen ville

215. Rekonstrueret tyskherd med tænger og ildrager 
smedet af mester selv. Blæsebælgene findes bag venstre 
sidevæg. Den 35 cm dybe esse ses til venstre. Åmots Bruk, 
Gästrikland. Sporback 2003.

holde fire år ligesom sidste udmuring. Indblæsningen 
fandt sted igennem tvirerne (tuyere, blæsehul), der lå 
38 cm over herdens bund. Mellem tvirerne og bunden 
var der taphuller for råjern og slagge.

Højovnen rummede 15 læster trækul (300 hl), 
mens herden som ny rummede 640 kg smeltet råjern 
(ca.90 1). Efter et par år var herden slidt og kunne 
rumme 50% mere. De to blæsebælge, der var placeret 
op ad hinanden på sidevæggen, var 4,5 m lange og 1,2 
m brede. De blev drevet af et brysthjul, der var 3,9 m 
i diameter.

Højovnen blev chargeret med fire trug Alvekiel 
malm, seks trug Myrekier malm og fire trug Fen 
malm. Disse fjorten trug udgjorde i alt 420 kg. Samti-
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216. Jernværkets sværeste hammer (svensk räckhammare, engelsk breast hammer eller belly helve). De fire knaster på 
møllehjulets aksel løfter hammeren (200-300kg), og det svære tømmer øverst virker ved fjedring til et stærkt hammerslag. 
Nedenunder er der 4m fundament. Smeden th styrer vandtilførslen til møllen. Borg 1998.

dig tilsattes en læst, eller ca.400 kg trækul. Hver an
den time efterfyldtes ovnen på samme måde, og hver 
tiende time blev den tappet for slagge og 920 kg rå
jern. Man kan groft regne at jernudbyttet var 
920/5x420 = 44%. Trækulsforbruget var årlig 1800 ton 
for en produktion på 800 ton råjern, eller 2,25 kg kul 
pr kg råjern, en væsentlig forbedring i forhold til Fos
sum 133 år tidligere.

Produktionen var i 1787 4950 skp råjern, eller 792 
t. Heraf blev 700 skp brugt til støbning af 300 vindov
ne, 250 skp blev brugt til gryder, potter, pander, spyt- 
bakker og andet husgeråd. På værkstedet arbejdede 
otte mand med at fremstille forme og modeller, og en 
kunstner tegnede motiverne på ovnpladerne (Ny- 
gård-Nielsen 1944).

4000 skp råjern blev i en tyskherd frisket til 3000 
skp stangjern med et tab på 25%, hvilket var normalt 
for denne operation. Den store hammer på Ulefos 
havde et hammerhovede på 350 kg og blev drevet af et 
brysthjul, 7,5 m i diameter. Tyskherden havde en kva

dratisk bundplade af støbejern på 65 cm og havde 35 
cm høje sider, beklædt med støbejernsplader. Tviren 
rakte 10 cm ind i herden og endte 25 cm over bund
pladen. Blæsebælgene var 3 m lange. Normalt be
handlede man 100 kg råjern ad gangen. Råjernet var 
blevet støbt ud i lange blokke, der skubbedes frem 
mod tvirens kraftige blæst. Herved smeltede råjernet 
og meget jern og kulstof brændte bort. Ligeledes 
brændte det meste af råjernets silicium og mangan 
bort, idet de gik over i slaggen som oxider. Derimod 
kunne eventuelt tilstedeværende fosfor ikke fjernes 
ved friskningen.

Hammersmedens kunst var at samle det friskede 
smedejern i klumper på omkring 20 kg, der var til at 
løfte ud af herden og hen til den store hammer. Her 
formedes jernet og straktes ud til stangjern, typisk 
med tværsnit på 5x1 cm, men større, eller kvadratiske 
tværsnit blev også fremstillet, ligesom en vis portion 
plader. De færdige stangjern vejede 15-20 kg og blev 
stemplet SL for Severin Løvenskjold. Ved frisknings-
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217. Trin A-E i smedningen af 
en jernstang. A luppen kom- 
primeres til en rå blok. I de 
følgende trin B-D tyndes og 
forlænges stangen, for i trin 
E at foreligge som et ensartet 
stykke stangjern på 2-3 m. Ved 
omhyggelig observation vil 
man kunne se mærkerne efter 
de sidste slag. Baraldi 1979.

med i

herden var der beskæftiget en hammersmed, fire hjæl
pere og fire lærlinge.

Man fremstillede også spinklere kvaliteter som 
tøndebånd og hjulbandager, men ikke tråd. Trækul
forbruget i tyskherden var årligt 7300 læster eller 2190 
t for en årlig produktion på 480 t stangjern, båndjern, 
nagler og plader, dvs omkring 4,5 kg kul pr kg færdigt 
smedejern. I Ulefos gik der i 1788 250 skp råjern alene 
til sømproduktionen.

Et tohundrede år gammelt stangjern, som i 1995 
blev udskiftet ved reparation af Odder Kirke, havde 

stemplet SL, Tabel 9.5. Dets tværsnit var 52x11 mm, 
strukturen var heterogen. Store fosforferritkorn med 
op til 0,3% fosfor i fast opløsning skiftede med ferrit- 
perlit partier. Heterogeniteten understregedes af de 
store hårdhedsvariationer fra 103 til 210 HV. Slagge
inklusionerne indeholdt en smule titan og vanadin. 
Jernets og slaggens sammensætning tyder på, at man 
på Ulefos har anvendt blandinger af fosforrig malm 
fra Fen og fosforfri malm fra Langø og Kragerø.
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Jernmagasinet på Løvenborg Gods, 
Holbæk Amt
Som det var blevet bestemt i forordningen af 1730 
(side 219) sørgede Herman Løvenskjold for at der 
blev bygget et jernmagasin i Danmark. Han placerede 
det omkring 1750 på sit gods Løvenborg ved Holbæk 
og benyttede havnebyen Langesund i Oslo Fjord som 
udskibningssted for sine produkter.

I Landsarkivet (København) ligger nogle doku
menter vedrørende dette magasin. Jeg har samlet et 
uddrag af »Registratur VI, Løvenborg Gods, Parcel 
230, Regnskaber for 1780’erne« i nedenstående ske
ma. I kolonne 2 er opført magasinets beholdning pr. 
1. januar 1785, i kolonne 3 er opført den ladning, som 
ankom med skipper Land fra Langesund. Denne lad
ning havde en bogført værdi af 5,420 rigsdaler. Af ar
kivet ses det at lignende ladninger var ankommet med 
skipper Grubbe november 1783, med skipper Ulrich 
Tornøe ijuli 1784, med Grubbe i oktober 1784 og igen 
med Grubbe i november 1786. Af arkivet fremgår det 
også at varerne især blev solgt til købmændene og 
smedene omkring Holbæk og Sorø. Fragtskibene var 

i reglen eenmastede jagter, der kunne føre 20-25 kom- 
mercelæster (å 2,6 ton), eller tomastede galeaser, der 
kunne føre 25-40 læster. Den levering, som kom med 
skipper Land i kolonne 3, synes rigelig stor for disse 
skibe og kan være kommet med en skonnert.

Vægtangivelserne i skemaet er i overensstemmelse 
med det system, som Ole Rømer indførte i 1683. 1 
skippund var delt i 20 lispund, der igen var delt i 16 
skålpund, eller bare pund. Pundet var defineret som 
496 g, så lispundet blev 7,94 kg og skippundet blev 
158,7 kg. 1 1839 blev pundet omdefineret til 500 g, lis
pundet blev 8 kg, og skippundet 160 kg (Aakjær 
1936). I skemaet har forfatteren rundet af og anvendt 
den nyere definition: X-8-160 kg.

Nogle af skemaets poster er angivet i antal stykker; 
det gælder især de mindre søm. De smukke støbe
jernsovne (vindovne) leveredes i mange udførelser. 
De største vejede over 400 kg, mens de mindre kun 
vejede 150 kg. Hele magasinets indhold vejede 1. no
vember 1785 omkring 118 t.

Jernmagasinet på Løvenborg. Skp= skippund (160 kg), L= lispund (8 kg), P= pund (Xkg).

Varenavn På lager, januarSkp-L-P J Leveret, sept 1785
Skp-L-P

Beholdning, i.nov.1785
Skp-L-P kg

Stangjern, store 115-4-1 199-0-5 314-4-6 50,265
Stangjern, standard 174-14-1 128-8-10 303-2-11 48,695
Stangjern 1” og %”□ 0 15-14-10 15-14-10 2,517
Tøndebånd 0 10-5-15 10-5-15 1,648
Ovne, tre-etages 4-14-8 (2 ovne) 15-3-2 (6 ovne) 20-7-10 (8ovne) 3,261
Ovne, to-etages 8-16-11 (5 ovne) 27-18-8 (16 ovne) 36-15-3 (21 ovne) 5,882
Ovne, simple 0-18-15 (1 ovn) Ingen 0-18-15 (1 ovn) 152
Ovne, andre typer 1 stk. 90 stk. 91 stk. (1000)
Potter, pander, kedler 25 stk. Ingen 25 stk. (200)
Søm, 7” 0-2-10 Ingen 0-2-10 21
Søm, 6” 0-1-3 Ingen 0-1-3 10
Søm, 5” 0-2-12 Ingen 0-2-12 22
Søm, 4” 8806 stk 24,000 stk 32,806 stk. (2000)
Søm, 3” 17,652 stk. 24,000 stk. 41,652 stk. (2000)
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218. Bilæggerovn af støbejern fra Huseby Bruk, Småland. 
Den blev fyret fra naborummet. St.Georg med dragen 
på højre side, og Samsons kamp med løven på forsiden. 
Museet på Huseby Bruk, Småland.

Christian 6. 1730-46

Christian 6. blev født 30. november 1699 på Køben
havns Slot, kort før udbruddet af den Store Nordiske 
Krig. Han voksede op under påvirkning af tyske pieti
stiske lærere og af sin tungsindige moder, dronning 
Louise, der var stærkt trykket af Frederik 4S tilbøjelig
heder overfor Anna Sofie Reventlow (1693-1743). Da 
dronning Louise døde, havde kongen i 1721 giftet sig 
med Anna Sofie, hvilket ikke hjalp på kronprinsens 
sindstilstand. Selv giftede han sig samme år på slottet 
Pretzsch i Sachsen med Sofie Magdalene (1700-70) af 
Brandenburg-Kulmbach. Hun var tysk-tysk og stærkt 
påvirket af pietismen.

Ved kroningen af det nye regentpar i 1731 kunne 
der ikke være tale om, at dronning Sofie Magdalene

219 A. Dronningens krone udført til Sophie Magdalene 
af hofjuveler Frederik (I) Fabritius 1731. Sidst anvendt 
1840. Rosenborg Slot.

219 B. Ciselørhammer. En let og elegant hammer anvendt 
af guldsmedene på Fabritius’ tid og formentlig også 
tidligere. Vægt med skaft 87g, længde 24 cm. Foto Erik 
C.Buchwald, 2014.

ville bære den samme krone, som Anna Sofie havde 
besmittet. Der blev derfor bestilt en ny dronninge- 
krone hos hofjuveler Frederik Fabritius (1683-1755) i 
Købmagergade, København. Den fik samme facon 
som Christian 5S kongekrone, men var enklere og med 
genbrug af taffelsten og diamanter fra den tidligere 
dronningekrone. De to nye kroner opbevares i dag i 
Rosenborgs skatkammer. Man kender nøje regnska
bet for og opbygningen af den nye dronningekrone, 
bl.a. fra den »receptbog«, som guldsmedefamilien 
Fabritius førte i fire generationer, fra 1662 til 1749. Bo
gen er gået i arv fra far til søn og er i dag i forfatterens 
eje. Indholdet er blevet publiceret og grundigt analy
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seret. Bogen indeholder bl.a.mange smukke skitser til 
smykker, samt recepter og sådanne, gamle kemiske 
symboler, som blev helt forladt ved den kemiske revo
lution omkring 1800 (Fabritius 1958).

Den pietistiske holdning smittede af på det dagli
ge liv. Aldrig havde København været så kedelig. Bal
ler og hofkomedier var bandlyst. Det Kongelige Tea
ter blev lukket, og hoffet blev så tysk, som det ikke 
havde været i århundreder. Kongen var imidlertid 
pligtopfyldende og hæderlig, og han ønskede at være 
noget for både sine danske og sine norske undersåt
ter. I sommeren 1733 gennemførte han og dronningen 
med et følge på 188 personer en anstrengende, 4L må
neder lang rejse gennem Norge, helt ud til Vestkysten 
og op til Trondhjem. Fra rejsen foreligger der mange 
morsomme panoramaer og perspektiver i form af teg
ninger og akvareller. En direkte følge af den vellyk
kede rejse, der bl.a. havde ført forbi Moss Jernverk og 
Kongsberg Sølwerk, var nogle betydningsfulde re
former for norsk bjergværksdrift og skovbrug.

Landbruget havde stadig trange tider efter de 
langvarige krige. Godsejerne krævede meget hoveri af 
deres bønder, så folkene søgte væk, ind til byerne, til 
skade for opdyrkningen. Kongen måtte derfor i 1733 
indføre Stavnsbåndet på Sjælland for at beholde ar
bejdsstyrken på landet.

Christian 6. brugte mange penge på hovedstaden 
og dens opland. Alene opførelsen af det nye slot, det 
såkaldte Første Christiansborg, 1731-45, kostede 2,7 
millioner rigsdaler. Heldigvis har vi trods brande og 
krige bevaret Ridebanen med Marmorbroen og de til
hørende, lave rokoko bygninger. I Dyrehaven lod han 
Laurids de Thurah (1706-59) opføre Eremitagen, der i 
perioder blev meget brugt i forbindelse med de kon
geligejagter. Bygningen blev 2010-13 grundigt istand
sat, og man fik genskabt de oprindelige interiører. 
Dronning Sofie Amalie oprettede i 1737 Vallø Adelige 
Frøkenkloster og indsatte en tysk grevinde som dets 
første abbedisse. Dronningen lod 1737-43 de Thurah 
opføre det prægtige Hirschholm (Hørsholm) Slot i 
rokoko stil, hvor kongefamilien opholdt sig meget. 
Der er ikke sten på sten tilbage af dette slot.

1 1737 udsendte Christian 6. den Nubiske Ekspedi
tion under ledelse af den franske grev d’Esneval med 

det formål at oprette handelsforbindelser med Ethio- 
pien. Man nåede aldrig frem til målet, for under sejlad
sen op ad Nilen blev man lænset for penge, idet man 
bestandig måtte betale told til de forskellige stammer, 
der levede langs floden. Da man nåede 23° Nord, nær 
øen Philae, blev de nubiske stammer så aggressive, at 
Ekspeditionen måtte vende om. Men den havde ved 
den indsats, som den danske søofficer, kunstner og vi
denskabsmand, Frederik Ludvig Norden (1708-42) 
præsterede, gjort betydelige arkæologiske og topogra
fiske opdagelser. Nordens omhyggelige opmålinger af 
pyramiderne og hans præcise aftegninger af hieroglyf
ferne er noget af det bedste (og første?), man kender. 
Resultaterne blev publiceret på fransk kort efter hans 
alt for tidlige død, og hans værk vakte stor interesse for 
Egyptens monumenter og var med til at indlede det 
kommende arkæologiske gennembrud.

Nordens materiale, dagbøger og tegninger blev 
overdraget til Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab, der netop 1742 var blevet stiftet af historike
ren Hans Gram (1685-1748). I 250-året er materialet 
på ny blevet gennemarbejdet og på smukkeste måde 
udgivet med 109 plancher af pyramider, obelisker, 
hieroglyffer og tempelruiner (Buhl 1992). En interes
sant behandling af selve rejsen er publiceret af Kjøl- 
sen (1965).

Barbaresk-S taterne
Efter Det Osmanniske Riges opløsning i 1500-tallet 
dannedes der en række islamiske stater i Nordafrika: 
Marokko, Algier, Tunis og Tripolis. Indbyggerne var 
berbere, på tysk og dansk kaldtes området under ét 
Barbaresk-staterne. Det var krigerske folk, der med 
forholdsvis små skibe levede af sørøveri. Fangerne 
blev solgt som slaver så langt borte som til Sultanen i 
Konstantinopel. Forholdene bevirkede, at Frederik 4. 
i 1715 måtte oprette en slavekasse, hvis midler gik til 
at løskøbe danske og norske søfolk. I løbet af de næ
ste tyve år udbetalte kassen ikke mindre end 155,000 
rigsdaler for at løskøbe 163 sømænd fra slaveriet 
(Bjerg 1996).

Andre søfarende nationer havde lignende proble
mer, og man kom ind på at købe sig fri ved at oprette
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220. Tunesisk pragtsaddel, 
ca.1750. Formentlig erhvervet 
i den periode, da man måtte 
affinde sig med Barbaresk- 
staterne. Foto Lennart Larsen. 
Nationalmuseet.

traktater med de enkelte Barbaresk-stater. I 1746 un
derskrev Christian 6. en traktat med Algier, ifølge 
hvilken han skulle give deyen af Algier følgende pre
sent:

20 stk. 24 pundige støbejernskanoner
20 stk. 12 pundige støbejernskanoner
2000 bomber å 150 pund og 2000 bomber a 100 
pund
4 støbejernsmorterer og 1000 centner krudt 
8000 kanonkugler
10 12-tommers kabeltove og 30 6-tommers ka
beltove
1000 4-tommers egeplanker og 1000 4-tommers 
fyrreplanker
50 mastetræer.

Desuden skulle Danmark årligt levere en tribut på 
4000 24-pundige og 4000 12-pundige kanonkugler, 
samt store mængder tovværk. Presenterne og ydel
serne blev sendt af sted med flådens fregatter, 
bl.a.»Falster« (40 kanoner, søsat 1742).

Ordningerne var overordentlig kostbare, men de 
forskellige lande betalte for at opnå fri sejlads for de
res handelsskibe. Et forsøg i 1770 fra dansk side på at 
sætte sig i respekt hos deyen af Algier, hvori linieski

bet »Prins Friedrich« (70 kanoner, søsat 1761) og fle
re bombarderskibe deltog, mislykkedes ganske. Ski
bene blev beslaglagt og mandskabet interneret indtil 
1772, da en ny og stærkere dansk eskadre fik skibene 
udleveret og mandskabet frigivet. Sådan fortsatte det 
utrolige spil år efter år indtil 1801, da USA’s flåde be
gyndte at dæmpe barbariet. Men først så sent som 
1830 følte Frankrig sig så provokeret, at det landsatte 
en hær og erobrede Algeriet. Marokko modtog dog 
stadig tribut og presenter fra Danmark!

Endnu en gang sendte Danmark i 1843 en truende 
eskadre af sted, bestående af fregatterne »Gefion« (48 
kanoner, søsat 1843) og »Thetis« (48 kanoner, søsat 
1840), samt briggen »Mercurius« (12 kanoner, søsat 
1837). De langvarige forhandlinger sluttede i 1845 
med at Danmark udbetalte en engangstribut til her
skeren, suppleret med en række presenter til marok
kanske hoffolk og officerer. 1150 år havde man måttet 
affinde sig med barbariet i Middelhavet. Tiden, hvor 
vi havde haft udstationeret 7-8 fregatter og brigger i 
Middelhavet, var endelig forbi.

I dag har vi vel nærmest glemt disse utålelige og 
kostbare forhold, men i datiden var man ganske opta
get af Middelhavets korsarer, et italiensk ord for sørø
vere. Goldschmidt kaldte sit satiriske ugeblad Corsa-
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Fregatten Nayaden commandiafKammerherkf. S.Biu.E og briggen Sarpen af capteinHolk 
i TREFNING MEP SEX TRIPOLITANSKE SKIBE i SIGTE AF STADEN TRIPOLIS, DEN XVI» MAY MDCCLXXXXV)! Go* >«

221. Fregatten Najaden (søsat 
1776, 36 kanoner) og briggen 
Sarpen i en træfning med seks 
tripolitanske skibe nær byen 
Tripolis 16. maj 1797. Akvarel 
af C.C.Parnemann. Orlogs- 
museet. Najaden var blandt 
de skibe, som blev bortført af 
englænderne 1807.

ren. Mozart (1756-91) faldt i 1782 for et spændende 
manuskript om slavehandlen i Middelhavet, som han 
transformerede til den charmerende opera »Bortfø
relsen fra Seraillet«. Her lader han, ganske overra
skende, den tyrkiske Pasha optræde som en forståen
de, alfaderlig hædersmand.

1 1736 indførtes den kirkelige konfirmation, der på 
grund af den dermed tilhørende religionsundervis
ning var den største gevinst for undervisningen i al
mindelighed siden Reformationen. Samtidig forbed
redes forholdene ved Universitetet, hvor Ludvig 
Holberg (1684-1754) var blevet ansat som Universite
tets kvæstor, regnskabschef. På sine gamle dage blev 
han fri for sine trættende forelæsninger og fik til gen
gæld tid til at skrive, bl.a. sin meget læseværdige lev
nedsbeskrivelse (Tre latinske breve, 1897).

Kongen døde på Hørsholm Slot 6. august 1746 og 
ligger bisat i Frederik 5S Kapel i Roskilde Domkirke. 
Dronningen døde 27. maj 1770 og blev bisat ved siden 
af sin mand.

Baaseland og Nes jernværker

I 1665 byggedes der en højovn ved Baaseland, hvor 
man i treds år producerede stangjern og støbejernsov
ne. Da Ulrich Snell købte værket i 1738, besluttede 
han sig dog for en bedre placering og flyttede det 

nogle kilometer til Nes, 20 km SV for Risør. På Båse
lands område er der for ikke mange år siden indrettet 
en 18-huls golfbane: Det siges at banens underlag af 
knuste slagger giver den en særlig charme. For at få 
tilført Arendals malme og kunne eksportere værkets 
produkter udbyggede man Tvedestrands lille både
havn til at kunne modtage større skibe.

I 1799 købte mineralogen og Eidsvold-manden 
Jacob Aall (1772-1844) Nes Jernverk, der siden har 
været i familiens eje. Da de norske havne under Na
poleonskrigene 1807-14 var blokeret af englænder
ne, gjorde Aall alt for at skaffe proviant og forsynin
ger frem til sine folk. En af hans ansatte, Heinrich 
Meldahl (1776-1840), fremstillede nye modeller til 
jernovnene og samlede et meget beundret, stort bib
liotek. I 1811 hjalp Aall ham finansielt med at flytte 
til København og starte et jernstøberi, baseret på ku- 
polovnssmeltning. Det udviklede sig til at blive by
ens største. En søn, Ferdinand Meldahl (1827-1908), 
startede som lærling på støberiet, men læste senere 
til arkitekt. Han blev ansvarlig for Frederiksborg 
Slots genopbygning efter branden i 1859, og var se
nere arkitekt ved bygningen af Marmorkirken (1876- 
94). Familiegravstedet på Frederiksberg Kirkegård 
er indrammet af et støbejernsgitter og har navnepla
der af støbejern, en erindring om det store jernstø
beri.
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222. De korte, sammenkoblede vandrør af støbejern 
forsynede fontænerne i Versailles Park med vand. Støbt 
omkring 1750 i Vennes, Liege. Buchwald 2008.

11830’erne ombyggedes højovnen i Nes til en dob
belt højovn, og man fremstillede bærende elementer i 
støbejern til en bro over Storelven ved Fosstveit. I 
1850’erne specialiserede man sig i fremstilling af 
værktøjsstål, og man anlagde et digelstålværk. Dette 
fortsatte efter at højovnen var blevet nedlagt i 1909. 
Men i november 1959 brød dæmningen ovenfor vær
ket sammen med det resultat, at væsentlige dele af 
produktionsapparatet med maskiner, bygninger og 
broer blev ødelagt af de voldsomme vandmasser. I 
den bevarede hovedbygning bor familien Aall stadig 
og bestyrer Nes Jernverksmuseum, der fortæller om 
den glorværdige fortid.

I det norske Rigsarkiv ligger Knophs rapport, som 
nævnt i afsnittet om Ulefos. Heraf ser man, at Nes i 
1788 fik malmen fra Arendal-gruberne Alveland (13), 
Solberg (7), Lyngvad (5), Næss (4), Fjelds (2) og 
Jordstad (1). Tallene anfører det antal trug, som blev 
fyldt på højovnen hver anden time. Der tilsattes ingen 
flusmidler som kalk eller dolomit. Hver tiende time 
tømtes højovnen for slagge og 800 kg råjern. Ovnen 
kørte uafbrudt året rundt, indtil det blev nødvendigt 
at stoppe for at reparere foringen.

223. Jernbæreren har en skulderpude til fordeling af væg
ten af de fire stangjern, der er vejet ind til 60 kg. Tegning i 
Illustrerad Tidning, Stockholm, 1860.

Ovnen var 9 m høj, 120 cm indvendig diameter 
foroven og 180 cm i bugen, hvor den var bredest. Som 
ny rummede den 240 hl trækul, og herden kunne tage 
880 kg råjern, hvorover der lå slagge. På årsbasis pro
ducerede man 4,500 skp (720 t) råjern med et forbrug 
af 4,420 læster trækul (ca.1600 t), eller 2,2 kg kul pr. 
kg råjern. Man støbte i alt 31 t vindovne i forskellige 
størrelser, 80 t ballastjern til flåden, 18 t gryder og 
pander og 4 t lodder og lignende, alt sammen direkte 
fra højovnen ved hjælp af transportable »skeer«. Ofte 
var der i brugsgenstandene indstøbt værkets navn 
Ness Jernwerk.

De to tyskherder og de to hamre befandt sig på el
vens anden side, så råjernsblokkene for friskningen 
måtte køres i bører over en bro. Hammerhovedet på 
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den store hammer vejede 330 kg. I tyskherden fremstil
lede man to størrelser stangjern, en svær kvalitet på 14- 
15 kg pr. stang og en lettere på 10-11 kg pr. stang. 
Stangjernene var mærket N eller N., hvis de var udsme- 
det på den store hammer, men N.., hvis de kom fra den 
lille. Af 3700 skp råjern fremstillede man årligt ikke 
mindre end 3000 skp (4801) stangjern, med det forbav
sende ringe tab af kun 19%. Forbruget af trækul var 
5000 læster (ca.18001), dvs 3,75 kg kul pr.kg smedejern.

Til kulforbruget på værket må tillægges forbruget 
i ristebedene, mens forbruget ved brydningen i gru
berne efterhånden var ret beskedent, da man nu brug
te krudt til sprængningen af malmen. Nes beskæfti
gede i 1788 389 arbejdere. Forvalteren havde en årsløn 
på 400 rigsdaler, mens mesteren for højovnen fik 192 
rigsdaler og arbejdsmanden typisk 120 rigsdaler.

Egelands Jernverk

I 1705 opnåede C.A. Ginheimer en foreløbig tilladel
se til at oprette et jernværk ved Egeland (Eikeland), 
10 km NV for Risør ved Oslo Fjord. To år senere ud
stedte Frederik 4. de endelige privilegier. Gjerstad el
ven blev opdæmmet for driften af de nødvendige 
vandmøller, og malmene blev taget fra gruber ved 
Svart og Stålkjærn, kun to km mod nordøst. Privilegi
erne indeholdt retten til at pålægge bønderne fra 122 
gårde i omegnen at forsyne værket med trækul og 
fragte malm fra gruberne. Det var forbudt dem at 
hugge skov for salg udenfor distriktet. Faktisk var 
jernværksejerens rettigheder i 1700-tallet meget om
fattende, både vedrørende vandløb og skov, gruber 
og trækul, og over distriktets bønder, der altid måtte 
være til rådighed for kørsel og arbejde. Hvis nogen 
skulle være utilfredse med ejerens afgørelser, måtte 
sagen indbringes for Overbjergamtet i Kongsberg.

I Egeland fandtes der i 1724 en højovn, en tysk
herd, en stangjernshammer og en kornmølle, som eje
des af købmanden Ellef Thommesen. Malmene kom 
dels fra de nære gruber, dels fra Arendal. Der støbtes 
vindovne i tyve forskellige modeller, og man leverede 
stangjern stemplet ETS. I 1799 solgtes værket til 
skibsreder og Eidsvoll-mand Henrik Carstensen 
(1753-1835). Han lod en ny højovn bygge i 1802 og 

forbedrede smedjerne. Efter et par generationer i Fa
miliens eje solgtes værket til Jacob Aall på Nes. Des
værre gik det i anden halvdel af 1800-tallet kun nedad 
for de norske jernværker, og også Egeland gik fallit i 
1884. Tilbage står i dag kun direktørboligen og seks 
huse, der hver havde rummet to arbejderfamilier.

Forfatteren samlede i august 1996 slagger fra de 
forskellige arbejdspladser og kan præsentere nogle 
analytiske data i Tabel 9.6. De massive, glasagtige 
slagger fra tyskherden er noget variable, med svingen
de F-værdier. De er karakteristiske ved lave alumini
um-indhold og med ikke ubetydelige indhold af titan 
og vanadin. Indhold af uforbrændte trækul er almin
delige. Slaggerne virker tunge ligesom andre slagger 
fra en tyskherd, fordi deres jernindhold er stort.

Hassel Jernverk

Jernværket blev grundlagt 1649 nær den nuværende 
Skotselv Station, 20 km NV for Drammen. I det nor
ske Rigsarkiv har Knoph (s.131) også nogle oplysnin
ger om forholdene på Hassel jernværk i 1788. På det 
tidspunkt ejedes det af familien Neumann, og den 
daglige leder var den unge Frantz Neumann. Der blev 
brudt en fosforholdig hæmatitmalm, der lignede mal
men fra Fen (Ulefos). Den månedlige leverance af 150 
tønder malm anvendtes udelukkende til støbning af 
vindovne. For stangjernsproduktionen købte man 
malmene fra Arendal gruberne Vide og Barboe. Bore
stænger for indsætning af krudtladningerne kostede 
10 rigsdaler pr. skp. Hvis man ønskede borene forsy
net med en påsvejset stålspids måtte man betale 12 
rigsdaler pr.skp.

Malmene blev ristet på sædvanlig måde (se Ule
fos). De blev knust i en stampemølle og påsat den 7,8 
m høje ovn. Ovnens indre diameter foroven var 120 
cm. Den var foret med en glimmerrig sandsten fra et 
stenbrud ved Sætersbrug 7 km borte. Herden var 
78x40 cm og 42 cm dyb, og var foret med sandsten fra 
Newcastle. Når ovnen var helt fuld rummede den 210 
hl trækul og herden 640 kg smeltet råjern. Blæsebæl
gene var 4,8 m lange og blev drevet af et 4,2 m over
faldshjul. En del af den årlige produktion, ca.800 skp 
(1281) råjern tømtes direkte ud i forme for støbejerns-
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tf

224. Højovn i Annevoie-Rouillon, 15 km syd for Namur 
ved floden Meuse. To store bælge tv, udslag vinkelret 
mod blæserne som normalt. Svær murstenskonstruktion. 
I Angersteins skitse (1755) har han på en sjov måde anty
det højovnsanlæggets ydervægge.

plader til vindovne. Når man ønskede en ny model 
skåret i træ for støbejernspladerne, inviterede man en 
kunstner til at tegne modellen. Hans løn var værdien 
af den nye vindovn, normalt i omegnen af 15-22 rigs
daler.

Hovedparten af råjernsproduktionen, 2000 skp, 
blev frisket på de to tyskherder, der lå 15 km syd for 
højovnen. Tyskherden havde en kvadratisk kasse med 
en side på 60 cm og 32 cm dybde, og var som sædvan
ligt foret med støbejernsplader. Herden fik luft fra 3,3 
m lange blæsebælge, der blev drevet af et 3,6 m vand
hjul.

Hammersmeden smeltede 130-140 kg råjern ad 
gangen og fik dem hamret ud til stangjern, der i reg
len vejede mellem 13 og 15 kg. Stængerne blev stemp
let med Hassel mærket, to hjerter, der var flettet sam
men. Produkterne blev normalt eksporteret via 
havnen i Drammen. Hassel Jernverk blev nedlagt om
kring 1860.

Frederik 5. 1746-66
Frederik 5. blev født på Københavns Slot 31. marts 
1723. Mens han var barn blev det gamle slot revet ned 
for at give plads til det første Christiansborg. Han fik 
en række tyske lærere, men lærte dog bedre dansk 
end sin fader. Hans natur lå langt fra faderens og mo
derens tungsindighed, og han omgav sig med muntre, 
nogle mente for muntre, venner. I 1743 blev han gift 
med Louise (1724-51), en datter af den engelske Ge
org 2. (1727-60). Samtidig traf han den kloge beslut
ning at ophøje sin kammerpage Adam Gottlob Molt- 
ke (1710-92) til hofmarskalk. Der havde mellem 
kronprinsen og Moltke udviklet sig et venskab, der 
kun blev stærkere med årene.

Ved tronbestigelsen 1746 blev Moltke hoffets leder 
og landets mest indflydelsesrige mand. Uden hans 
samtykke kunne kun lidet udrettes. Kongen forærede 
ham det store gods Bregentved, der i 1750 ophøjedes 
til et grevskab efter at Moltke havde udvidet sit gods 
med Turebyholm, Sofiendal og flere andre sjælland
ske ejendomme. I Bregentved Slotspark står en smuk 
avnbøg (Carpinus betulus) med en bred krone, der 
ser så gammel ud, at den kan være plantet i Moltkes 
tid, måske af ham selv?

Kongen og hans usædvanligt indtagende dron
ning var meget vellidt, og deres popularitet er næppe 
blevet mindre, da de hjalp teaterlivet i gang igen. På 
dronning Louises fødselsdag 18.dec.1748 åbnedes det 
første kongelige teater på Kongens Nytorv, lige op ad 
Gjethuset, kongens bronzestøberi. Holbergs komedi
er kunne på ny spilles.

I 1749 lagde kongen grundstenen til Frederikskir- 
ken (Marmorkirken), der skulle være kernen i den 
nye »Frederiksstad«, området nordpå fra Kongens 
Nytorv og Nyhavn til Kastellet. Her byggede hofbyg
mester Niels Eigtved (1701-54) og Thurah Frederiks 
Hospital 1752-57 (siden 1926 indrettet som kunstin
dustrimuseum). Velstående borgere kunne erhverve 
grunde, når de blot overholdt de af kongen og Eigt
ved approberede retningslinier. Man kunne købe 
byggematerialer på favorable vilkår, men man skulle 
gå i gang med byggeriet inden fem år.

I 1754 stiftede kongen Det Kongelige Kunstaka
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demi. Det indrettedes på Charlottenborg, der var ble
vet bygget af hollænderen Evert Jansen for Ulrik Fre
derik Gyldenløve i 1672-83 som »zirat« for det 
dengang nye Kongens Nytorv. En af de første, der fik 
Akademiets guldmedalje, var maleren Peder Als 
(1727-76), der for det medfølgende stipendium stude
rede og malede fem år i Rom. Moltke blev præses for 
Akademiet og var det en god støtte i dets første tid. På 
hans foranledning traf man aftale med den franske 
billedhugger Saly (1717-76) om at rejse en ryttersta
tue af kongen på den nye plads i Frederiksstaden, 
hvor Eigtved havde planlagt fire palæer, for familier
ne Moltke, Levetzau, Brockdorff og Schack. Palæerne 
blev efter Christiansborgs brand i 1794 erhvervet af 
kongefamilien under navnet Amalienborg. Moltke 
formåede det Asiatiske Handelskompagni til at betale 
broderparten af de store udgifter, der var forbundet 
med de tyve års arbejde med rytterstatuen.

En anden betydelig mand, som kongen støttede 
sig til, var hannoveraneren Johan Hartvig Ernst Bern- 
storff (1712-72), en fremragende politiker, der i 1732 
var kommet til Danmark. Han blev ansat i Tyske Kan
celli, hvor han hurtigt steg i graderne til udenrigsmi
nister. Bernstorff ønskede for enhver pris at holde 
Danmark uden for de europæiske konflikter. »En krig, 
som begyndes uden retfærdig grund, ja uden nødven
dighed, forekommer mig at være den frygteligste af 
alle beslutninger, som mennesker kan tage«. Udbyt
tet af Bernstorffs neutralitets-politik var at Danmark i 
årtier kunne opretholde en uforstyrret handel og 
skibsfart på alle have, i en periode hvor England, Hol
land, Frankrig og Nordamerika førte opslidende kri
ge. Kun handelen på Middelhavet blev stærkt generet 
af Barbaresk-staternes korsarer (side 228).

Freden var dog nær blevet brudt i sommeren 1762. 
Karl Peter Ulrik (1728-62), søn af hertugen af Gottorp 
og Anna Petrovna, zar Peter den Stores datter, var i 
1745 blevet gift med Sofia Augusta (1729-96) af An- 
halt-Zerbst. Karl Peter Ulrik blev af kejserinde Elisa- 
bet (1741-62) udpeget til at efterfølge hende, hvilket 
bl.a. medførte at hans hustru lod sig optage i den or
todokse kirke under navnet Katharina (2.). Næppe 
var Karl Peter som Zar Peter 3. i januar 1762 kommet 
på tronen, før han besluttede at bruge Ruslands magt 

til at ordne det gamle mellemværende mellem huset 
Gottorp og Danmark. Katharina, som længe havde 
været stærkt utilfreds i sit ægteskab og nu var helt 
uenig i krigserklæringen, foranstaltede en paladsrevo
lution, afblæste krigen og lod Peter fængsle. Han blev 
fundet myrdet i sit fængsel juli 1762.

I det mere fredelige Danmark var Hans Adolf 
Brorson (1694-1764) blevet præst i Tønder, hvor me
nigheden kun sang tyske salmer. For at hjælpe det 
danske sprog prædikede han på dansk og udgav man
ge hefter med egne digte »Den yndigste Rose er fun
den«, »Op al den ting, som Gud har gjort«, »Her 
kommer, Jesus, dine små« og »Her vil ties, her vil 
bies«, mange præget af hans ungdoms pietistiske 
holdning. Han blev i 1741 biskop i Ribe, hvor han lig
ger begravet i Domkirken.

Erik Pontoppidan (1698-1764) begyndte allerede i 
30-års alderen sin store samling af topografiske og hi
storiske data, som kom til at danne grundlaget for 
»Danske Atlas«, hvoraf han dog kun nåede at udgive 
de to første bind. Andre fuldførte det. Et moderne op
tryk fylder 8 nyttige bind, hvor man herred for herred, 
sogn for sogn kommer ned i detaljen. Han var en tid 
biskop i Bergen, men sluttede sit liv som prokansler 
ved universitetet.

Jacob Langebek (1710-75) blev student fra Aarhus 
og gennemførte sine studier i teologi og historie un
der stor fattigdom. Hans flid bragte ham i kontakt 
med datidens lærde, og Hans Gram (1685-1749) for
skaffede ham en plads ved det Kgl. Bibliotek. Ved 
sine publikationer af hidtil utrykte dokumenter, som 
han fandt i arkiverne, har han beriget dansk forsk
ning. På en rejse i Sverige afskrev han med sin tydeli
ge håndskrift en række dokumenter, der havde relati
on til Danmark. I 1748 afløste han Hans Gram som 
geheimearkivar. Nærværende forfatter har haft gavn 
af hans 300-sider »Anledning til en historie om de 
norske bergverkers oprindelse« fra 1758, hvori der 
findes uvurderlige afskrifter af middelalderens doku
menter. Langebek betragtede selv publikationen som 
en indledning. Desværre kom der aldrig mere.

Carsten Niebuhr (1733-1815) var født i Hannover 
og studerede landmåling i Göttingen, da han blev 
headhuntet af Bernstorff til at deltage i den ekspedi-
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225. Amerikanske højovne var omkring 1800 otte til elleve meter høje. De blev i reglen bygget ved foden af en bekvem 
bakke, så adgangsvejen for trillebøre blev lettet. Slaggen løber til en grav, mens råjernet løber ud fra ovnens laveste del 
og ender som grise, pig iron. De to blæsebælge drives af et brysthjul. Brochure fra Hopewell Furnace, Virginia.1969.

tion til Yemen, Arabia Felix, som var under planlæg
ning. Niebuhr skulle være astronom og naturhistori
ker under ledelse af filologen EC. van Haven. Man 
sejlede fra København 7. januar 1761 og nåede Alek- 
sandria i september 1762. Allerede i begyndelsen af 
1763 døde van Haven og Linné-eleven Peter Forsskål 
(f. 1732), og året efter tegneren W. Bauernfeind og læ
gen C.C. Cramer. Niebuhr fortsatte alene, tegnede, 
målte og samlede, og nåede via Bombay, Persepolis 
og Jerusalem omsider hjem i 1767 ad landevejen fra 
Konstantinopel. Han udgav udførlige rejseberetnin
ger og blev hyldet fra alle sider, men han foretrak at 
leve langt fra hovedstaden. Han fik embede i Ditmar- 

skens hovedby Meldorf, og her ligger han begravet. 
Foran kirken står en meget smuk buste af ham.

Johan Georg von Langen (1699-1776) var opvok
set i Braunschweig, men indkaldtes i 1737 til Norge 
for at ordne Kongsbergs skovdistrikt med henblik på 
en sikrere forsyning af trækul til bjergværkerne. I 
1763 kom han som »Oberjägermeister« til Nordsjæl
land for også her at forbedre skovbruget. Han boede 
på Jægersborg Slot og gik i gang med et større re
formarbejde. Han etablerede vor første forstkandidat
uddannelse, især baseret på lærdom han havde fra 
Universitetet i Kiel. I de tolv år von Langens forstord- 
ning stod ved magt, blev der forynget knapt 1000 ha
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226. Dansk galease udenfor 
Marseille, ca. 1800. Galeaser 
var vigtige i transporten af 
jern- og tømmer fra Norge til 
Danmark. De lastede 20-36 
læster. Akvarel af N. Cammil- 
lieri. Søhistorisk Billedbog, 
Helsingør 1967.

skov fordelt på 30 pladser (Fritzbøger 1994). I Dyre
havens sydøstlige hjørne ved Peter Lieps Hus kan 
man mindes hans indsats ved »von Langens kæmpe
graner«, der står fra hans tid. I 1754 var Dyrehaven 
blevet åbnet for almenheden og forsynet med de 15 
Røde Porte. Lige nord for Galopbanen ligger Dyre
havsbakken, der er verdens ældste (?), eksisterende 
forlystelsespark. Den opstod i 1583 som et marked 
tilknyttet valfartsstedet Kirsten Piils Kilde.

11761 besluttede kongen, at der »såvel til agerdyrk
ningens, handelens og den indre samfærdsels fremme 
som til bekvemmelighed for de rejsende« skulle anlæg
ges hovedveje i alle provinser. Bernstorff indkaldte en 
erfaren fransk vejingeniør, Jean Marmillod, til at lede 
arbejdet. Han blev senere afløst af en dansker, den 
næstkommanderende, løjtnant Rosenberg. Vejene an
lagdes med en 4 m bred kørebane, som nederst havde 
store, tætpakkede sten, øverst brosten og grus. På beg
ge sider af den brolagte vej var der 4 m brede jordveje. 
Vejene blev udført som pligtarbejde af de lokale bøn
der, til tider understøttet af militæret. Ved passagen af 
mindre vandløb blev der bygget stenkister af kløvede 
sten, ved større måtte der udføres broer af tilhugne 
sten. Den første strækning, der stod færdig, omkring 
1770, var København-Hørsholm. I mange år opkræve
des der bompenge for at færdes på vejene.

Vor Frelsers Kirke blev påbegyndt under Christi
an 5. i 1682 efter tegninger af den meget aktive byg
mester Lambert von Haven (1630-95). På grund af 
pengemangel og problemer med at sikre fundamen
terne på den noget bløde grund, kunne kirken først 
færdiggøres i 1752 af Eigtved og Laurids de Thurah 
(1706-59). Thurah havde fået ideen til det snoede spir 
fra kirken Sapienza i Rom, men da Thurah anvendte 
en tømmerkonstruktion i stedet for romernes buttede 
stenkonstruktion, opnåede spiret den smukke, slanke 
form, som vi alle kender.

At spiret allerede dengang vakte opmærksomhed 
kan man læse i Københavnske Danske-Post Tidender 
(Berlingerens anden årgang) for 9. marts 1750, hvor 
man får at vide, at »den store, firkantede jernstang, der 
skal bære den forgyldte Frelserstatue, er smedet af hof
smeden Michael Vig, som bor i Springgaden«. At Spi
ret de foregående dage var blevet inspiceret og god
kendt af flere ankersmede og andre mestre. At stangen 
var 35 fod lang og forneden 5-6 tommer tyk, men for
oven bare 2-3 tommer tyk. Og at den vejede 15 lispund 
og 2 pund, dvs omkring 920 kg. Ugen efter kunne man 
læse, at den forgyldte kugle var 8 fod i diameter og 
vejede 2 skippund 14 lispund og4 pund (430 kg). Det 
står der ikke, men det var i reglen Holmens riggere, 
der assisterede med arbejdet på byens spir.
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I 1990’erne blev tårn og spir grundigt renoveret. 
Civilingeniør Niels Vest optog en 50 minutters spille
film, der dokumenterede forløbet. Det massive spir 
blev taget ned og erstattet af nyt stål. Forfatteren fik 
lov at fjerne et lille midterstykke af det gamle spir. 
Den metallografiske undersøgelse viste, at spiret var 
essesvejst af 6 parallelt forløbende stangjern, der 
hvert især havde tværsnit på omkring 100x25 mm 
(4x1 tommer). Svejsningerne var fine, og der var ikke 
trængt vand ind i løbet af de 250 år, det havde været 
udsat for vejr og vind. Spirets yderside var derimod 
korroderet, idet der var dannet tommelfingerstore, 
flade gruber over hele længden. Stangjernsstempler 
var ikke at se, men analyser af slaggeinklusionerne ty
der på at stangjernene er blevet leveret af det norske 
Fritzøe Jernverk.

Dronning Louise døde i barselsseng 1751, dybt 
begrædt. I 1752 giftede kongen sig igen med Juliane 
Marie (1729-96), datter af hertug Ferdinand Albert af 
Braunschweig-Wolfenbüttel. Juliane Marie førte en 
tilbagetrukken tilværelse, i skyggen af forgængerens 
minde, og hun fomåede ikke at mindske kongens inte
resser for Bacchus og Venus. Først efter kongens død 
trådte hun i karakter ved sine indgreb i den nye rege
rings førelse.

Kongen døde ung, kun 43 år gammel. Han havde 
fra ungdommen af budt sit spinkle legeme mere end 
det kunne holde til. Men folk savnede ham og det 
glade liv og den optimisme, der var kommet til landet 
efter det forrige regimente. Det er næppe tom smiger, 
men må tages for sit fulde pålydende, når Johannes 
Ewald kunne digte en kantate til hans ligfærd, hvori 
det hed:

»Hold, tåre, op at trille, 
og du, min cithar stille. 
Så bær da Norden 
din største skat til jorden.... 
Nu bæres kongen bort til graven.«

Han bisattes i Frederik 5S Kapel i Roskilde Domkirke 
ved siden af dronning Louise.

Bremerholm, Orlogsværftet, Holmen
Bremerholm var en lille holm, næppe over 150 m i 
diameter, der lå lige nordøst for den Slotsholm, hvor 
Absalon havde lagt sin borg. Den var helt omgivet af 
farbart vand, og har sikkert fået sit navn af, at det var 
her skipperne fra Bremen lagde til i middelalderen. 
På landsiden indenfor Bremerholm grundlagdes før 
1250 St.Nikolaj Kirke, viet til de søfarendes værnehel
gen. Dybet kaldtes det smalle stræde, der skilte Bre
merholm fra fastlandet, mens Holmens Kanal skilte 
Bremerholm fra den noget større Gammelholm, der 
lå øst og nord for.

Kong Hans havde interesseret sig stærkt for flåden 
og har formentlig ladet nogle skibe bygge på Bremer
holm. Sikre oplysninger har man først fra Christian 3S 
tid, da der oprettedes et kongeligt værft på Bremer
holm. Med tiden skete der omfattende opfyldninger, 
Dybet forsvandt, og Bremerholm blev landfast på 
»indersiden« mod byen. På et hollandsk kobberstik 
fra 1600 har man et godt billede af Christian 4S skibs
værft, hvor skibe er under bygning og andre ligger i 
vandet for udrustning eller reparation. De ligger i 
Holmens Kanal, og kongens ankersmedje ses i venstre 
billedkant. Ankersmedjen blev flyttet omkring 1620, 
og bygningen blev i flere trin ombygget til Holmens 
Kirke (Figur 188).

Der blev i 1615 indkaldt 1500 søfolk fra både Dan
mark og Norge til tjeneste i de nye værftsbygninger 
og på Reberbanen. Det var oprindelsen til »Holmens 
faste stok«. Under Christian 4. voksede virksomhe
den, og man inddrog Gammelholm, mellem den nu
værende Havnegade og Nationalbanken. På grund af 
flådens stærke udvikling påbegyndte kongen i 1630 et 
en-etages rækkehusbyggeri, Nyboder, IL km nord for 
Gammelholm for at kunne huse værftets arbejdere og 
funktionærer. Senere, da værftet helt havde forladt 
Bremerholm og Gammelholm, blev Nyboder især be
folket af søværnets faste mandskab af alle grader.

Under Christian 5. flyttedes store dele af værftet til 
nogle opfyldte arealer på Nyholm lige overfor Nordre 
Toldbod, og der etableredes en gangbro mellem Told
boden og Nyholm for arbejderne. Det blev kimen til 
det kommende Orlogsværft, der 6. oktober 1692 kun-
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227. Den store ankersmedje i Söderfors. I baggrunden tyskherden med to blæsebælge. Yderst th en mindre herd. Man 
er i færd med at lade Herkules-hammeren falde på et anker. En hjælper triller en bør trækul hen til tyskherden. Maleri af 
Pehr Hilleström, 1787.

ne søsætte sin første nybygning, linieskibet »Danne
brog«, det skib, som sprang i luften i Køge Bugt atten 
år senere. På Nyholm byggedes der fra 1692 til 1699 8 
linieskibe og 2 fregatter. Lige udenfor værftsbygnin
gerne havde man »Flådens Leje«, der var afspærret 
med flydebomme og en »hønsebro«. Et linieskib kræ
vede en besætning på 500-600 mand. En fregat en be
sætning på 300-400 mand. Linieskibene gik ofte un
der synonymet Orlogsskibe.

På Nyholms nordspids byggedes batteriet Sixtus 
(ni kanoner) 1744-48, og lidt sydligere opførtes den 

smukke Hovedvagt, tegnet af arkitekten Philip de 
Lange (1700-66). Han er også ansvarlig for den karak
teristiske Mastekran, rejst 1748-50. Han kom fra Hol
land og hørte til de mange udenlandske mestre, som 
strømmede til København, da det efter branden i 
1728 blev tilladt udlændinge at tage arbejde her uden 
lavstvang. 11741 forbød Christian 6. af hensyn til ma
gasinernes sikkerhed enhver anvendelse af straffefan
ger på flådens værksteder. På det tidspunkt har der 
været omkring 1000 arbejdere på værftet. På Orlogs- 
værftet projekterede man, byggede og vedligeholdt 
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flådens skibe. Tillige byggede man en del for Fyr- og 
Vagervæsenet.

Den nye, store ankersmedje kom til at ligge tværs 
over den nuværende Niels Juels Gade. Som illustrati
on af ankrenes størrelse kan nævnes - ganske vist fra 
en noget senere tid - fregatten Jyllands ankre. Jylland 
blev søsat 1860, havde et deplacement på 2450 t, var 
64,1 m lang og havde et dybgående på 6,0 m. Det var 
forsynet med fire jævnstore ankre, hvert af en vægt på 
2,5 t. Derudover havde det fire mindre varpankre med 
vægtene 715 kg, 480 kg, 300 kg og 215 kg. Alle havde 
ankerstokke af egetræ. Hvert af de fire store ankre 
havde tunge ankerkæder afjern på henholdsvis 17 t, 
11 t, 7,5 t og 1,8 t! (Kure 1996).

Den berømte tyske mineralog Hausmann (1782- 
1859) sagde, efter at han havde besøgt den store, sven
ske ankersmedje på Söderfors Bruk omkring 1810 
»Ved intet andet smedearbejde, ja ved intet andet 
menneskeligt arbejde overhovedet, ser man en sådan 
samlet kraftpræstation som når smedene arbejder 
med at fremstille et anker og må slås med 3000-5000 
kg tunge jernmasser« (Rønnow 1929). På den tid ve
jede ankrene til flådens linieskibe omkring 3700 kg. 
Og der var flere for hvert skib.

I 1600- og 1700-tallet har Holmen uden tvivl an
vendt norske stangjern som udgangspunkt. De vejede 
gennemsnitligt 15 kg, så der skulle bruges nogle styk
ker for et anker. Læggen og armen lavedes hver for 
sig. Man bandt et bundt stænger sammen med jern
tråd, varmede bundtet til over 1000° C og essesvejste 
det hele sammen til én svær, massiv stang. Den van
skeligste operation var samlingen af læg og arm. Her 
kunne smedene hjælpe sig med den såkaldte Herku
les- hammer, en ophængt 100 kg tung hammer, som 
man lod falde på samlingen. I 1804 købte Værftet en 
Boulton & Watt dampmaskine, hvilket lettede sme
dene for det tungeste arbejde.

Ankeret var oprindeligt fastholdt af et tov af ham
pereb, men i hvert fald i 1600-tallet begyndte man at 
anvende jernkæder. Hvert led på 1-2 kg var en oval 
smedejernsring. Da man erfarede at sådanne ringe 
ved et stærkt træk havde tilbøjelighed til at klappe 
sammen, essesvejste smeden en tværstang af støbe
jern på plads midt i hvert led. Støbejernet tåler det

228. Et enkelt led i en svær ankerkæde. Den ovale del 
er af sejt smedejern, som kan være op til tommetyk. 
Tværstangen er af trykstærkt støbejern, der er svejset på 
plads. Metoden var vistnok kendt allerede omkring 1700. 
Målestok 8 cm.

tryk, der opstår når leddene strækkes, hvorfor hele 
kæden fastholder sine oprindelige dimensioner. Det 
har været et kæmpearbejde at fremstille en ankerkæ
de på flere ton, og det må have krævet specialiserede 
smede.

I 1807 besatte englænderne Gammelholm, Ny
holm og Kastellet, udplyndrede magasinerne og øde
lagde, hvad de ikke kunne tage med sig. I de følgende 
år blev alle aktiviteter overflyttet til Nyholm, hvor 
»Orlogsværftet« nu blev det almindelige navn, brugt 
jævnsides med »Holmen«. I 1864 blev Holmens Ka
nal opfyldt, og i 1872 blev Gjethuset (af tysk Giess- 
haus) brudt ned. Siden 1672 havde det ligget omtrent 
der, hvor nu Det Kongelige Teaters Gamle Scene lig
ger (Fig. 211). I Gjethuset, der var et bronzestøberi, 
havde man i tidens løb støbt mange af flådens kano
ner, og ind imellem også mange kirkeklokker. Samt 
Salys rytterstatue.

Jernet, som blev brugt på Bremerholm og i An
kersmedjen kom i 1500-tallet især fra Jylland og Hal
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land i form af kloder, men der blev også importeret 
stangjern fra Vallonien og købt færdige kanoner fra 
England. Med de norske jernværkers succes i 1600-tal- 
let og senere, er hovedparten sikkert blevet købt i 
Norge, dels som stangjern, dels som kanoner, morte
rer og haubitsere. Skibenes ballastjern var svære stø
bejernsblokke, som formentlig også måtte købes i 
Norge, med mindre man i København omsmeltede 
kasserede støbejernsgenstande. En smule jern og ma
nufaktur kom fortsat fra Antwerpen og Lübeck

Linieskibene havde 50-110 kanoner, således »Dan
nebrog« (1692) 94, hvor de største var 24-pundige, og 
»Jylland« (1760) 70, hvor de største stadig var 24-pun- 
dige. Fregatterne havde 18-48 kanoner, således »Sorte 
Ørn« (1694) 20, hvor de største kanoner var 4-pundi- 
ge, og »Falster« (1760), 30, hvor de største kanoner 
var 12-pundige. Der var ofte både norske støbejerns
kanoner og danske bronzekanoner om bord, det er 
lidt svært at udrede. Men vi kender bestykningen af 
fregatten »Jylland«, søsat i 1860 som Orlogsværftets 
sidste træskib. Det var med i kampen ved Helgoland 
9. maj 1864 under ledelse af orlogskaptajn Edouard 
Suenson (1805-87), og førte på batteridækket 30 stk 
30-pundige kanoner (der hver vejede 2,5 t) og på det 
åbne øverste dæk 14 stk 30-pundige kanoner (der 
hver vejede 2 t). Af disse var fire kanoner af bronze. 
Alle var forladere.

Orlogsværftet udvidedes til stadighed ved opfyld
ning af havnen: Nyholm, Frederiksholm, Arsenaløen 
og Dokøen. På Dokøen indrettedes 1854-58 en tørdok 
med maskinhus for pumperne. Tørdokken eksisterer 
stadig. Den adskiller Den Kgl. Operas Nye Scene 
(Henning Larsen 2005) fra parkeringspladserne. 
Kongeskibet »Dannebrog« byggedes i 1931, 75 m 
langt med et deplacement på 1130 1.1 1970 afleverede 
Orlogsværftet som sin sidste nybygning U-båden 
»Nordkaperen«. Derefter fungerede det som repara
tionsværft, indtil det i 1992 blev endeligt nedlagt, og 
området blev åbnet for offentligheden. Siden er de 
fleste danske krigsskibe blevet bygget ved civile dan
ske værfter.

Frederiksværk
Flyvesandet i Nordsjælland begravede i 1600-tallet 
Asserbo Slot og den nærliggende, lille landsby Torup, 
og samtidig tilstoppede sandet Arresøs naturlige af
løb nordpå til Kattegat. Sandflugten blev standset 
ved en energisk indsats af amtmand Frederik Gram 
(1664-1741) og skovrider Johan Ulrich Røhl, en ind
sats, der har efterladt os en Asserbo Plantage og et 
Tisvilde Hegn (Fritzbøger 1994). Et nyt afløb fra Ar- 
resøen, mod vest, etableredes ved gravning af en ka
nal, hvor Frederik 4. satte danske soldater og svenske 
krigsfanger til arbejdet 1717-19. Søens vandspejl lå 4 
m over Roskilde Fjords, så man allerede i 1728 kunne 
udnytte faldet til at anlægge et agatsliberi, drevet af 
en vandmølle. Det blev begyndelsen til byen Frede
riksværk, der nu i snart 300 år har været hjemsted for 
så væsentlige industrier som krudtværker, støberier, 
Anker Heegaards Fabrikker og Det Danske Stålvalse
værk.

Agatmøllen blev nedlagt 1746, hvorpå regeringen 
i 1751 på meget favorable vilkår overlod franskman
den E.J. de Peyrembert at anlægge et værk til fremstil
ling af smedejernskanoner. På trods af at han hævde
de, at han havde udmærkede erfaringer fra Frankrig, 
lykkedes det ham ikke i fem år at fremstille én færdig 
kanon. Han havde pådraget sig en kæmpegæld på 
50,000 rigsdaler, blev afskediget af kongen og måtte 
forlade landet. I stedet kom en ny mand på scenen, 
Johan Frederik Classen (1725-92), dansk industris 
grundlægger.

Classen var født i Oslo som søn af en søndeijysk 
organist og en norsk moder. Han har formentlig som 
ung arbejdet ved et norsk jernværk, men han kom til 
København og blev teologisk kandidat fra Universite
tet. Han var i 1749 med i følget på Frederik 5S rejse til 
Norge, hvor han kom i forbindelse med repræsentan
ter for jernindustrien. I 1750 optoges han som med
ejer af Moss Jernverk og en krudtmølle i Ljan, 5 km 
SØ for Oslo. Som handelsmand kunne han nu tilbyde 
både krudt og kanoner, men han har under indtrykket 
af krigene mellem Østrig, Rusland, Preussen, Frank
rig, England og Nordamerika nok fornemmet, at der 
var flere penge i selv at producere varen.
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229. Tværsnit af et linieskib 
omkring 1800. Vandlinien er 
markeret med et par streger. 
Skibsbordene er 3,5-4 cm 
tykke egeplanker. På skan
sedækket, eller halvdækket, 
kunne der også stå flere 
6-pundige kanoner. — I 400 år 
holdt flåden sammen på det 
dansk-norske rige. Skitse efter 
tegning af Helge Andersen 
1993.

18-pundig kanon

18-pundig carronade

24-pundig kanon

Banjer

Ballast (Sten, Støbejern)

Skanse

Øverste batteri

Underste batteri

Jernknæ

Reparations løbegang

Da Peyrembert måtte rejse i 1756, afleverede Clas
sen, sammen med vennen, storkøbmanden Just Fabri- 
tius (1703-66), leder af landets første bank, en anmod
ning til kongen om at overtage værket for at oprette en 
krudtmølle. I august 1756 bestemte kongen, støttet af 
A.G.Moltke, at Classen og Fabritius frit kunne over
tage de eksisterende værker og kanaler, mod at frem
stille indtil 250,000 kg krudt årligt, hvoraf staten i 
fredstid skulle have 50,000 kg, mens resten kunne sæl
ges frit. De nye ejere opnåede tilladelse til at benytte 
navnet Frederiksværk for deres anlæg. Fabritius skød 
kapital til, mens Classen blev den egentlige leder.

Classen var en handlekraftig mand; allerede i 1757 
var den første krudtmølle i gang. Der blev anlagt nye 
kanaler, flere møller, og plantet lindetræer langs ho
vedkanalen. Der var også kræfter til at plante træer og 
buske om værket for at hæmme sandflugten, og 
krudtmagasinerne blev anlagt i sikker afstand fra fa
brikationen. Da Classen begyndte at interessere sig 
for kanonstøbning, fik han overladt en kasseret bron
zekanon, 3200 kg kobber og 250 kg tin, og han lod 
bygge en smelteovn, der kunne rumme 5% t bronze. 
Støbemesteren Henrik Hornhaver fra Gjethuset i Kø
benhavn flyttede til Frederiksværk, og både krudt-og 
kanonproduktion fik en flyvende start. Krudtmøllen i 
Rådvad blev snart nedlagt, og Gjethuset på Kongens 
Nytorv fik i mange år nok at gøre med fremstillingen 
af Saly’s rytterstatue.

På Frederiksværk støbtes i 1757 24, i 1758 36 og i 

1759 54 bronzekanoner, i alt 114 kanoner med en sam
let vægt på 28 ton, så de var relativt små 1- og 3-pun- 
dige kanoner. Da Classen mente, at hans kanoner var 
bedre end dem, der hidtil var blevet fremstillet på 
Gjethuset, befalede Frederik 5. at der skulle afholdes 
en konkurrence. Fra d. 6. april 1759 afprøvedes en 
række 3-pundige kanoner, begyndende med Frede- 
riksværks. Den første klarede 187 skud før fænghullet 
var udbrændt, den næste klarede 263 skud, mens den 
tredje klarede 375 skarpe skud, med affyring hvert 
fjerde minut. Så afprøvedes Gjethusets kanoner. Da 
man havde affyret lige så mange skud som med Frede- 
riksværks stod regnskabet lige, og da man ikke havde 
bragt flere skarpe skud med sig, måtte konkurrencen 
afbrydes (Eriksen 1956). På Frederiksværk har man 
opstillet den kanon, »Prøven«, der klarede de 375 
skud, som et trofæ midt i byen, hvor kanalen krydser 
Gjethusgade. Oven på kanonmundingen har man op
stillet en buste af Classen, modelleret af Johannes 
Wiedevelt (1731-1802).

Da Fabritius i 1761 ønskede at trække sig tilbage, 
købte kongen værket for 130,000 rigsdaler, men be
holdt Classen som leder. Han blev generalkrigskom
missær og kunne købe godset Corselitze på Falster. I 
1769 påbegyndte han et helt nyt støberi for støbe
jernskanoner. Ved siden af smelteovnen gravedes en 
grube 2,5 m i kvadrat og 4 m dyb, hvori støbeformen 
kunne nedsænkes lodret, med kanonmundingen 
opad. Classen fik overladt udtjente støbejernskano
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ner fra arsenalerne i Oldenburg og Holsten, samt kas
serede støbejernsgenstande. Til hver støbning an
vendtes 15-16 tønder stenkul fra Newcastle og 
3000-3500 kg gammelt støbejern. Man regnede nor
malt med at smelte 2-3 gange så meget jern som den 
færdige kanon skulle veje (Eriksen 1956).

Det gik dog ikke godt med de store 12-pundige 
kanoner, som viste sig umulige at udbore. Så fremstil
lede støberiet i stedet gryder, spytbakker og kakkel
ovne, samt gelændere og maskinstativer. Mange ar
bejdere i støberiet måtte afskediges i 70’erne, men 
mesteren Andreas Sorge, der var kommet fra Altona i 
1768, blev og uddannede mange jernstøbere på Dan
marks ældste støberi. I Classens tid var der 200-400 
arbejdere ansat i de forskellige sektioner. Hertil kom 
en snes soldater af militærvagten, som efter behov 
kunne deltage i arbejdet, og en række hoveripligtige 
bønder, der anvendtes ved kørslen. Arbejdslønnen for 
en smedesvend var i 1773 104 rigsdaler om året. Ar
bejdstiden var fra 6 til 12 og fra 13 til 18 seks dage om 
ugen, og ferie kendtes ikke. Men der var 52 søndage 
og ikke mindre end 18 yderligere helligdage - indtil 
Struensee afskaffede en del af dem

For at kunne modtage stenkul og forsende sine 
produkter blev det nødvendigt for Classen at anlægge 
en passende havn nedenfor værket. Han grundlagde 
også Liseleje, der i 1984 kunne fejre 200-året med en 
stor fest. Af godset omkring værket oprettede han ho
vedgårdene Arresødal og Grønnesøgård. Han giftede 
sig ret sent med en datter af Just Fabritius, mens hans 
yngre broder, Peter Hersleb Classen (1738-1825), gif
tede sig med en datter af Just Fabritius’ broder.

Classen døde i 1792 efter flere års svækkelse og 
sygdom og blev begravet i Vinderød Kirke. Hans ef
terladte formue blev opgjort til over 1 million rigsda
ler, hvoraf noget over halvdelen faldt på Frederiks
værk og det falsterske gods. En fjerdedel var i 
værdipapirer og kontanter, mens resten var varebe
holdninger, skibe, indbo og en bogsamling på 20,000 
bind. Testamentet indeholdt bestemmelser om at 
godsernes bønder skulle have hjælp til at udflytte de
res gårde, og at alle restancer skulle eftergives. Hove
riet skulle udøves på en hensynsfuld måde, og der 
skulle oprettes en landbrugsskole og flere folkeskoler.

Der blev oprettet et Fideicommis, som skulle hol
des adskilt fra Frederiksværk, og som fik broderen 
som direktør. Værket gik i de næste 50 år gennem flere 
hænder med skiftende resultater. I 1830 opgav man 
helt støbningen af såvel bronze- som jernkanoner, da 
man erkendte, at det var billigere at købe kanonerne i 
Sverige. Fra 1830 til 1850 indkøbtes omkring 1500 ka
noner og morterer til den danske hær og flåde, mens 
man i Frederiksværk fortsat smedede lavetter og støb
te kugler og granater, ligesom krudtfabrikationen 
fortsatte. Under Treårskrigen 1848-50 støbtes således 
årligt omkring 300,000 projektiler af forskellig art.

Efterhånden omstillede man værket til produktion 
for borgerne: Hollandske, franske og kølnske gryder, 
indmuringskedler til hospitaler og storkøkkener, stege
pander og æbleskivepander, spytbakker, stryge- og 
pressejern m.m. Hertil kom en produktion afkomfurer 
og kakkelovne på omkring 30 om ugen. Endelig kan 
nævnes de støbte rammer til tag- og staldvinduer, som 
var blevet almindelige. Mange af værkets (smedede) 
genstande fra denne periode blev stemplet F med en 
krone over. Man leverede f.eks. ulo’er, kvindeknive, til 
Grønland, stemplet på denne måde.

1 1856 stadfæstede Frederik 7. en lov om, at Frede- 
riksværks forskellige værksteder skulle sælges til pri
vate med undtagelse af Krudtværket, som forblev un
der staten. I 1857 købte Anker Heegaard (1815-93) 
ved en auktion hovedparten af værkstederne for 
188,000 rigsdaler. Han blev en af de mænd, som var 
med til - efter tabet af Søndeijylland - indadtil at vin
de, hvad udadtil var tabt.

Heegaard havde stået i lære hos sin fader, maskin- 
fabrikant Mathias Heegaard (1776-1837), som drev et 
mindre jernstøberi på Nørrebro. Samme år som han 
købte Frederiksværk, overtog han et lerbrænderi i 
Blågårdsgade ved siden af faderens jernstøberi. Efter 
bygningernes nedrivning i 1898 anlagde Københavns 
kommune her Blågårds Plads. I 1840’erne havde 
Heegaard arbejdet med at fremstille saltglaserede rør, 
hvilket førte ham ind på hemmelige eksperimenter 
med at fremstille emaillerede støbejernsgryder. Fir
maets hvidemaillerede gryder blev en langvarig suc
ces, som forfatteren endnu husker fra sin barndom 
som en uundværlig del af husmoderens køkken.
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230. Valdemar Slot, Tåsinge. 
Storkøkken. Omkring det 
gamle ildsted fra 1639 helt i 
baggrunden anes to granit
søjler, der stammer fra den 
sløjfede middelalderborg 
Kærstrup. I forgrunden et 
støbejernskomfur fra anden 
halvdel af 1800-tallet. Post
kort. 2004.

På Frederiksværk moderniserede Heegaard ma
skinparken. Hær og flåde var også ude for betydelige 
ændringer. Man bad Heegaard om at forsyne de for 
ikke længe siden indkøbte svenske støbejernskanoner 
med riffelgange. Således nåede fregatten »Jylland« 
før slaget ved Helgoland 1864 at få ombyttet et dusin 
gamle kanoner med 8 stk 18-pundige og 4 stk 12-pun- 
dige, riflede kanoner. De riflede kanoner havde vist 
deres overlegenhed i den fransk-østrigske krig i 1859. 
Heegaards støberi fortsatte efter krigen i 1864 med 
at levere granater, også til de nye typer bagladeskyts, 
som indførtes til Feltartilleriet 1876. Men i øvrigt 
fortsattes den påbegyndte omstilling til produktion 
af forbrugsvarer, samt af maskinstativer og dampma
skiner. I 1865 udtog Heegaard patent på sit nye lo
komobil til brug for landbruget, og han indledte et 
langvarigt samarbejde med den nyoprettede Landbo
højskole (1858), hvor docent N.J. Fjord (1825-91) var 
i færd med at gennemføre vigtige forsøg vedrørende 
den rette fremstilling og opbevaring af mejeriproduk
ter.

Omkring 1807 havde man gjort forsøg med vals- 
ning i stedet for udhamring af kobberplader. Det gik 
ikke så godt, før købmændene I.P. Suhr og K.A. Lar

sen i 1828 anskaffede en dampmaskine på 20 HK, der 
gjorde fabrikationen mindre afhængig af den noget 
svingende vandkraft. Den arbejdede til 1890, men al
lerede i 1830 kunne man levere 1965 skp (314 ton) pla
der, der afsattes til kobbersmede, kunstnere og tag
dækkere. Der opstilledes i 1831 tre maskinhamre til at 
udhamre hvælvede bunde til store kobberkar, bl.a. til 
bryggerierne, og der indkøbtes yderligere en 16 HK 
dampmaskine til at drive smedehamrene (Eriksen 
1956). Under nye ledere, bl.a. købmanden Bendstrup, 
anskaffede man i 1888 fra Krupp i Tyskland et meget 
kraftigt valseværk. Det havde 200 cm lange valser 
med en diameter på 62,5 cm og gjorde god fyldest 
indtil det i 1907 blev købt af Nordiske Kabel- og Tråd
fabrikker, som opstillede det i Sundby. Her blev det 
brugt til at valse kobber- og messingplader i henhold 
til nogle engelske patenter, som man ejede. Værkets 
bygninger i Frederiksværk blev revet ned, og arealer
ne blev solgt til byggegrunde (Kisling 1978).

Allerede i Classens tid var der blevet støbt en del 
kirkeklokker, af hvilke den største med en diameter på 
194 cm blev ophængt i Frue Kirke i København. Un
der Heegaard fremstillede nordmanden J.G. Krog i 
hvert fald 13 klokker indtil 1873, da Krog blev med
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ejer af Frederiksberg Jernstøberi. Klokkeproduktio
nen fortsatte imidlertid, og en kæmpeklokke på 3040 
kg kunne afleveres til det genopbyggede Frederiks
borg Slot. Denne side af Frederiksværks virksomhed 
ophørte i 1884. Kort før var Anker Heegaard afgået 
ved døden, højt æret som industriens mand, og etats
råd, Ridder og Dannebrogsmand. Sammen med sin 
hustru hviler han på Assistens Kirkegård.

Christian 7. 1766-84 (-1813)

Christian 7. blev født på det første Christiansborg 
Slot 29. januar 1749. Hans moder, dronning Louise, 
var død i barselsseng 9. december 1751, men kongen 
hævdede senere, at han kunne huske sin mor. Han var 
på sin egen måde en følsom natur og glad for dans, 
musik og skuespil, men det blev også ret tidligt klart, 
at han havde arvet nogle uheldige gener. Senere læger 
har diagnosticeret hans sygdom som ungdomssløv
sind, Dementia præcox. Kun seks år gammel kom 
han under en streng og uforstående opdrager, grev 
Ditlev Reventlow (1712-83), der havde været over
præsident i Altona. Som en modvægt, desværre alt 
for sent, i 1760, blev schweizeren E.S.F. Reverdil 
(1732-1808) antaget som kronprinsens lærer. Reverdil 
vandt sin forskræmte elevs hengivenhed og forstod at 
indflette almendannelse i den obligatoriske franskun
dervisning.

231. Dansk Asiatisk Compagnis fregat »Norge« af Kø
benhavn, 1798. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. 
1966.

Som 17-årig overtog Christian tronen, og han gjor
de Reverdil til sin kabinetssekretær. Samme år, 1766, 
indgik han et arrangeret ægteskab med sin kusine, 
den 15-årige Caroline Mathilde (1751-75), yngste sø
ster til den engelske kong Georg 3.(1760-1820). Kro
ningen af kongeparret fandt sted 1. maj 1767 i Christi
ansborg Slotskirke. Ægteskabet blev ikke lykkeligt; 
kongen fortsatte med at komme i dårligt selskab og 
var ofte helt ude af balance, når han med vennerne 
turede byen rundt, smadrede vinduer og kom i slags
mål med byens natvægtere. Som enevældig konge 
morede det ham at ydmyge veltjente mænd med »at 
gøre springet«, som han sagde: Først blev hærens 
chef, grev St. Germain, afskediget, så kom turen til 
faderens trofaste støtte, grev A.G. Moltke, og i 1767 
måtte Reverdil forlade landet. Kongen var upålidelig 
og utilregnelig.

Nogle måneder efter at dronningen i januar 1768 
var nedkommet med en søn, den senere Frederik 6., 
foretog kongen med et stort følge, fra maj 1768 til ja
nuar 1769, en rejse til England, Frankrig og Tyskland. 
Grev J.H.E. Bernstorff, der som statsminister ledede 
rejsen, var i begyndelsen bekymret for at kongen skul
le komme galt af sted, men mod alles forventning op
trådte kongen overalt, hvor han kom, ulasteligt, inte
resseret og slagfærdig i sine replikker. I en kreds af 
lærde filosoffer som Diderot og d’Alembert under
holdt han sig med hver og én om deres skrifter og blev 
beundret for sin fyrstelige anstand (Bobé 1944).

Som rejselæge for kongen havde man i Slesvig an
taget Johan Friederich Struensee (1737-72), der var 
uddannet som læge og ved den tid passede sin rige 
praksis i Altona. Ved sit tiltalende ydre og sit vinden
de væsen blev han ven med kongen og ved hjemkom
sten fast ansat som kongeparrets livlæge. Under dron
ningens sygdom i sommeren 1769 fungerede Struensee 
på kongens befaling som hendes læge, og først ved 
denne lejlighed synes det at de har gjort hinandens 
bekendtskab. Struensee vandt dronningens tillid, 
som forøgedes da Struensee gennemførte en heldig 
koppeinokulation på den to-årige kronprins.

Struensee afskedigede Bernstorff, opløste statsrå
det og lod sig selv udnævne til »statsminister«. Han 
blev den, der alene forelagde den viljeløse konge
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232. Tapslagge fra en blæsterovn i Llwyn Du, Gwynedd, 
Wales, ca 1400. Tv første slaggeløb, th næste slaggeløb 
ovenpå det første. De sintrer sammen og danner finkorne
de krystaller i grænseområdet. De primære sorte, kubiske 
krystaller er hercynit, belagt med lyse jern-aluminium 
oxider. PS. SEM. Målestok 0,1 mm. Buchwald 2008.

233. Kalotslagge fra Halmstad, ca.1400. Veludviklede ku
biske krystaller af magnetit på en baggrund af fayalitbjæl- 
ker og glas (sort). Slaggen reagerer lokalt på en magnet 
på grund af magnetit indholdet. PS. SEM. Målestok 
0,1 mm.

statspapirerne, og hans underskrift fik samme gyldig
hed som kongens. I seksten måneder styrede han ene
rådigt landet. Den ene reform afløste den anden, så 
man nåede i hans tid op på over 1000 nye love og ka
binetsordrer. Mange var ganske fornuftige og udstedt 
med et godt kendskab til forholdene i Nordtyskland, 
men med et ret ringe kendskab til dansk sædvane.

Da hans temmelig åbenlyse omgang med dronnin
gen, hvor de ofte boede på Hirschholm Slot, førte til 
fødslen af en datter, Louise Augusta, 7. juli 1771, be
gyndte man at reagere. Man harmedes over hans ero
tiske forhold, hans uhørte magtfuldkommenhed og 
hans ringeagt for dansk sprog og sædvane. Kræfter 
ved hoffet arbejdede på at gøre en ende på miseren. 
En sammensværgelse mellem enkedronning Juliane 
Marie, hendes søn arveprins Frederik (1753-1805) og 
dennes lærer, Ove Høegh-Guldberg (1731-1808) førte 
til paladsrevolutionen natten mellem 16. og 17. januar 
1772, hvor Struensee, vennen Brandt, og enkelte an
dre blev ført til Kastellet, efter at den forskræmte kon
ge havde måttet underskrive fængslingskendelsen. 
Dronningen blev ført til Kronborg. En hastigt nedsat 

kommission forhandlede med England, og man ene
des om at Caroline Mathilde skulle sendes til byen 
Celle i staten Hannover, der på det tidspunkt var en
gelsk. Her tilbragte hun nogle gode år på slottet, dog 
uden nogensinde at gense sine børn. Hun døde alle
rede i 1775, efter at være blevet smittet med kopper.

Struensee og Enevold Brandt (1733-72) blev dømt 
til døden. Skafottet blev rejst på Øster Fælled, ud for 
Nøjsomhedsvej, omtrent hvor nu Stadion ligger, og 
under 30,000 københavneres udelte opmærksomhed 
blev først Brandt, derefter Struensee halshugget om 
morgenen 28.april 1772. Først blev grevernes kårde 
knækket, så afhuggedes højre hånd, derpå hovedet. 
Ligene blev kørt til byens murede galge langt ude ad 
Vesterbrogade, på Amerikavej. Kroppene blev lagt på 
to stejler (to møllehjul på toppen af to stager), og 
hænder og hoveder blev anbragt dekorativt på stager 
udenom. Det er usikkert, hvad der blev af resterne.

Efter den bratte omvæltning tiltog Juliane Marie 
sig magten, støttet af Ove Høegh-Guldberg. Fra 1773 
blev udenrigspolitikken ledet af grev Andreas Peter 
Bernstorff (1735-97). Han bragte det af hans farbror, 
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J.E. Bernstorff, arrangerede mageskifte til afslutning, 
hvorved Danmark afstod grevskaberne Oldenburg og 
Delmenhorst til huset Gottorp, mod at vi fik tre øst
holstenske grevskaber med Segeberg og Kiel. Bern
storff fortsatte onklens neutralitetspolitik og holdt 
hovedet koldt overfor Englands overgreb på vore 
neutrale skibe.

Under Høegh-Guldberg vedtog man en ny Skole
forordning. Arbejdet med at udarbejde den nye læse
bog blev i 1775 overdraget til den unge huslærer Ove 
Malling (1748-1829). Allerede to år efter kunne han 
fremlægge den opdragende og indflydelsesrige bog 
»Store og gode handlinger af danske, norske og hol
stenske«. I kapitler med overskrifter som Religion, 
Højmodighed, Kærlighed til Fædrelandet, Troskab, 
Tapperhed, Sindighed m.m. fremdrog han høje og 
lave for deres prisværdige indsats. Han anfører kil
derne for hver episode, f.eks. Saxo, Snorre og senere 
forfattere som Pontoppidan, Schiønning og Holberg. 
Bogen kom i fem oplag i forfatterens levetid. Han 
blev direktør for Det Kongelige Bibliotek og hædret 
med Elefantordenen!

På Christian 7S fødselsdag 29. januar 1776 prokla
merede man under store festligheder Indfødsretten, 
en lov om statsborgerskab. Ifølge denne kunne kun 
de, som var født inden for Danmarks, Norges, Sles- 
vigs og Holstens grænser, opnå et embede i staten. 
Loven blev modtaget af befolkningen med begej
string, men mænd som Reventlow, Bernstorff og 
kredsen om dem var bitter, både over den måde, hvor
på loven var blevet til, og over dens bestemmelser, 
som var egnet til at skabe splid. Loven hjalp da heller 
ikke til at udrydde den danske uvilje mod kongens 
tysktalende undersåtter, som i årevis var kommet fra 
især Hannover, Brandenburg, Pfalz og Mecklenburg. 
Men nationale digtere som Johannes Ewald havde 
travlt med at skrive hyldestdigte til Indfødsretten.

I april 1784 blev kronprinsen konfirmeret, og- sek
sten år gammel- deltog han i sit første statsråd. Her 
forlangte han at Høegh-Guldbergs kabinet skulle gå 
af og erstattes af et kabinet under forsæde af A.P. 
Bernstorff. Det fik han kongens underskrift på, og 
dermed var den tredje omvæltning indenfor få år ble
vet gennemført, til triumviratets (enkedronningen, 

arveprinsen og Høegh-Guldberg) totale overraskelse. 
De var herefter udenfor indflydelse.

Bernstorff arbejdede indtil sin død som statsmini
ster for Danmark og Norge, hvortil han havde noget 
kendskab fra sit tidligere arbejde i Bjergværksdirekto- 
ratet. Den amerikanske frihedskrig, der sluttede med 
Uafhængighedserklæringen i 1776, og den franske 
revolution i 1789 gjorde det imidlertid politisk van
skeligt at manøvrere mellem venskab med Rusland, 
fjendskab overfor Sverige, neutralitet overfor Eng
land og usikkerhed overfor Frankrig. Han forsøgte at 
fastholde princippet om at et neutralt skib kan føre en 
fri ladning, men både engelske og franske orlogsskibe 
passede ofte de neutrale skibe op.

I 1784 var kronprins Frederik blevet myndig, og 
fra nu af var han i realiteten konge, selvom Christian 
7. til sine sidste dage stadig deltog i statsrådsmøderne 
og underskrev papirerne. De blev dog først gyldige, 
når også kronprinsen havde sat sin underskrift. Fikti
onen om at Christian 7. var kongen opretholdtes lige 
til hans død. Af statssager begreb han intet. Han blev 
undertiden på grund af sygdommen ondskabsfuld, 
og til andre tider blot drilagtig ved spillebordet, eller 
sløvt henfalden. Han døde 13. marts 1808 i Rends
borg, da kronprins Frederik af sikkerhedsgrunde hav
de ført ham væk fra hovedstaden under englændernes 
huseren. Han blev begravet i Frederik 5S Kapel i Ros
kilde Domkirke, hvor også Juliane Marie var blevet 
begravet i 1796. Derimod ligger Caroline Mathilde 
begravet i Slotskirken i Celle. Der findes udmærkede 
portrætter af dem alle, malet af tidens bedste kunst
nere C.G. Pilo (1711-93) ogjens Juel (1745-1802).

Fritzøe Jernverk
Fritzøe - eller Laurvig - Jernverk blev anlagt 1649 ved 
Farriselven, 100 km syd for Oslo. Efter at grev Ulrik 
Frederik Gyldenløve (1638-1704), søn af Frederik 3. 
og Margrethe Pape, var blevet statholder i Norge i 
1664, købte han i 1670 Fritzøe Jernverk med ladeste
det Larvik og så meget gods, at grevskabet Laurvig 
blev Danmark-Norges største og rigeste. Gyldenløve 
blev en afholdt statholder, og han udviklede Jernver- 
ket. Ved hjælp af den dobbelte højovn, bygget i 1693,
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234. Ovnplade af støbejern fra Fritzøe. I de første år, som 
her 1679, markedsførtes ovnene med mærket Laurvi- 
gen. Tv Eva skabes af Adams ribben. Th Jesu fødsel. En 
bilæggerovn mærket »Laurvigen 1679« står på det nylig 
restaurerede Eremitage slot, juli 2014.

støbte han store massive kanoner, som han med held 
lod udbore i et horisontalt boreværk. Kanonerne, 
som var støbt efter »det nye rids«, leveredes under 
den Store Nordiske Krig (1700-20) til Norges fæstnin
ger og til flåden. Indtil 1823 producerede man efter de 
samme modeller 2000 kanoner af alle kalibre, fra 
36-pundige til 1-pundige. På Fritzøes Museum er der 
bevaret en 24-pundiger. På museet opbevares der 
også ovnplader og modeller fra 1680’erne og en me
get svær hammer fra 1800-tallet.

Foruden kanoner og kugler leverede Fritzøe et 
stort antal vindovne og andet støbegods, især til Dan
mark. Malmene kom fra gruberne langs Oslo Fjord 
ved Arendal og Langø. Statholderen havde ofte ærin
de i København, hvor han tog ivrig del i nybyggeriet 
omkring Nyhavn. Her blev »Hallandsåsen« omdan
net til det elegante Kongens Nytorv med dets monu
mentale rytterstatue af Christian 5. (Lamoureux 1688). 
Den blev støbt i bly og forgyldt, men med årene sank 
hesten i knæ og måtte i 1946 omstøbes i bronze under

235. Stempler, som forfatteren har fundet på jern fra 
Fritzøe, anvendt i Danmark. 1. Laurvig, Larvik, vistnok 
kun på gryder og pander.- 2-6 på stangjern. 2, gitteret om 
Frederiks Hospital mod Bredgade og Amaliegade,1760.
3, Fuglsanghus, Hørsholm, 1750. 4, Frederik 5S Kapel, 
Roskilde Domkirke, 1778. 5, Svindinge Kirke, Svendborg 
Amt, 1800. 6, T for W.FTreschou, 1850. Buchwald 2008.

tilsyn af billedhuggeren Einar Utzon-Frank (1888- 
1955). Gyldenløve opførte sit eget palads, hvortil han 
anvendte stenene fra det nedbrudte Kalø Slot. Bag 
ved anlagde han en barokhave med Orangeri. I 1700 
solgte han paladset til dronning Charlotte Amalie, 
som døde der i 1714. Paladset skiftede navn til Char- 
lottenborg og har siden bl.a. huset Kunstakademiet. 
Dekorative udsmykninger i smedejern rundt om i 
Charlottenborg bærer stadig signaturen VF for Ulrik 
Frederik (Gyldenløve). Senere tjente barokhaven i 
mange år som Universitetets botaniske have.

Ved Gyldenløves død arvedes Fritzøe af sønnen 
grev Ferdinand Anton Danneskjold-Laurvig (1688- 
1754). Han giftede sig i 1713 med Frederik 4S sviger
inde, Ulrika Reventlow, og købte godset Skjoldenæs-
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236. Lancashire smede på Iggesunds Bruk, 10 km syd for Hudiksvall, Hålsingland. De bærer hjemmevævede, fodlange 
kapper og demonstrerer deres tænger og ildragere. Foto 1902.

holm, hvor de ofte opholdt sig. Fritzøes produktion 
var fritaget for afgifter, hvorved ejeren sparede 1-2% i 
forhold til andre norske jernværker. Til gengæld skul
le han årligt levere 300 centner (15,000 kg) kanonkug
ler til Tøjhuset. De vigtigste produkter var kanoner, 
ovne og stangjern. Det var grev Ferdinand, som i 1730 
ledede delegationen af norske jernproducenter, som 
plæderede for lettelser for deres afsætning (s. 219). 
Som konsekvens heraf er det meste støbejern og sme
dejern, der blev anvendt i Danmark i 1700-tallet ble
vet leveret af de norske jernværker, når man ser bort 
fra de relativt små mængder af sekundært jern, som 
man fik ved omsmeltning af nedslidte genstande.

Grev Ferdinand lod i 1740’erne Overlandbygme- 
ster Johan Cornelius Krieger (1683-1755) opføre en 

beboelsesejendom, Store Kongensgade Nr.68, hvor 
han i de nederste etager indrettede sit jernmagasin. 
Laurids de Thurah omtaler og bringer tegninger i 
Hafnia Hodierna (1748) af denne ejendom, hvor gre
ven oplagrede sine vindovne og sit stangjern med 
henblik på videresalg.

Situationen i 1752 var at Fritzøe Jernverk, foruden 
den gamle, havde en helt ny, 7,8 m høj dobbelt høj
ovn, og ved Barkevik, nogle få kilometer mod sydvest, 
endnu en højovn, og i alt elleve tyskherder for frisk- 
ningen af råjern til stangjern. De tre højovne kørte 
uafbrudt i mere end 12 måneder, hvorpå de skiftevis 
lå stille for reparation. Der blev i alt produceret 10,000 
skp (1600 t) råjern om året, hvoraf de 320 t gik til stø
bejernsprodukter som ovne, mens resten blev frisket 
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til stangjern. Fra en lidt senere periode findes der nog
le oplysninger i det norske Rigsarkiv (Rentekamme
ret, Realistisk ordnet afdeling, Bergverksvæsen, Pak
ke 27). Heraf fremgår det at gruberne i Arendal i 
august 1807 leverede 633 tønder malm, mens gruber
ne i Kalstad og Langø leverede 86 tdr, i alt 719 tdr. 
Normalvægten for en tønde malm var 480 kg, så leve
rancerne udgjorde i alt 345 t malm pr. måned, som 
blev smeltet til råjern i de tre højovne. Man brugte 
hverken kalk eller dolomit som tilslag.

Fritzøes to højovne lavede 299 skp råjern, mens Bar- 
keviks ene ovn lavede 319 skp, i alt 618 skp eller 98,9 t 
råjern om måneden. Udbyttet var således 98,9/345 eller 
28,7%, omtrent det samme, 30%, som nævnes i en be
skrivelse af værkerne (Vogt 1908: 30). Trækulsforbruget 
ved højovnene var nu, i 1807, faldet til omkring 2 kg pr. 
kg råjern. I 1848, efter at man havde erstattet de store 
blæsebælge med Bagges blæsemaskiner, og man tillige 
forvarmede blæseluften til 200° C, faldt trækulsforbru
get yderligere til kun 1,5 kg pr.kg råjern.

1 1835 købte den danske politiker Willum Frederik 
Treschow (1786-1869) grevskabet Laurvig med jern
værk, savværker og havn. Han byggede i 1848 en af 
den nye type cylindriske, jernbeklædte højovne og 
øgede produktionen til 1200 skp råjern om måneden. 
1 1850’erne producerede Fritzøe i alt 2085 t råjern om 
året, ud af hele Norges produktion på 9090 t. Bærum 
Jernverk var det næststørste med 1350 t og Nes num
mer tre med 11001. En stor del af stangjernet blev eks
porteret til USA, hvor det havde et godt renommé og 
ofte blev foretrukket for det svenske. I 1860’erne ver
serede der en sag, anlagt af Fritzøe mod Charlotten
berg Bruk i Värmland, hvori man anklagede svensker
ne for at misbruge Fritzøes stempel. Sagsanlægget 
blev dog opgivet, da Fritzøe af andre grunde nedlag- 
de produktionen af stangjern.

Som for de andre norske værker var 1800-talets sid
ste årtier meget svære. Bessemer- og Siemens-meto- 
derne var ved at vinde overtaget, trækul var for dyre, 
og man disponerede ikke over koks som i England og 
Tyskland. Det kunne bedre svare sig at udnytte skoven 
på en anden måde. Fritzøe måtte stoppe, og bortset 
fra det ovennævnte museum er der i dag kun bagatel
ler tilbage af Norges i århundreder største jernværk.

Men produkterne har overlevet. Hundreder af de 
smukke støbejernsovne pryder herskabsboliger og 
slotte rundt om i landet, og stangjern sidder i tusind
vis som armering, murankre, i danske bygninger. En 
del af disse murankre er blevet tilgængelige for forfat
teren, da de i forbindelse med reparationer blev kas
seret i 1980’erne, efter at have gjort tjeneste i hen ved 
200 år. I Tabel 9.10 findes analyser af en halv snes 
stangjern, som er stemplet med Fritzøes karakteristi
ske stempel, der i reglen indeholder et VF under en 
grevekrone, for grev Vlrik Frederik Gyldenløve. Un
der Treschows ejerskab tilføjedes et T i stemplet, 
Fig.235. Analyser af stangjern fra andre norske værker 
findes her i Tabel 9.7.

Stangjernene er alle hamret ud; så vidt man kan 
dømme er ingen af dem fremstillet ved valsning. De er 
heterogene, med strukturer fra ferrit, over ferrit-perlit 
til perlit, der kan skifte fra mm til mm, hvilket også 
afsløres af de betydelige hårdhedsvariationer inden
for samme prøve på 1-2 cm2. De lave værdier på om
kring 100 HV forekommer i ferritiske områder, de 
høje på over 200, i perlitiske områder. Slaggeinklusio
nerne er karakteristiske ved deres relativt store ind
hold af titan og vanadin og ved F-værdier på 5,5-7,5, 
der er dobbelt så høje, som i norsk middelalderjern, 
der blev fremstillet på basis af myremalm.

Norge eksporterede i 1700-tallet væsentlige mæng
der af sin jernproduktion til Danmark. Det kan man 
få et øjebliksbillede af ved at blade i Berlingerens al
lerførste årgange, fra 1749-50. Avisen hed dengang 
Kjøbenhavnske Danske Posttidender. Hvert nummer 
bragte nyheder fra hoffet og handelen, og på de sidste 
sider bragtes der en liste over hvilke skibe, der lå i 
havnen, eller ventedes til byen.

For at illustrere den intensive trafik mellem jern
værkerne omkring Oslo Fjord og Danmark har jeg 
ekstraheret aviserne fra oktober 1749 (avisens første 
årgang) til oktober 1750 for oplysninger om skibe 
med jernlast. Desværre oplyses det ikke hvor meget 
jern, der var med, og Øresundstoldens bøger er også 
tavse på dette punkt, fordi der ikke skulle betales told 
mellem Norge og Danmark. Jern, der sejledes fra 
Norge til Holbæk, Odense, Flensborg eller Kiel, er 
heller ikke med.
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237. Galeasen »Anne Mar
grethe Kirstine« ført af 
kaptajn Jan Carlsen Jans. Th 
ses samme skib fra en anden 
vinkel, som det ofte brugtes 
i datidens afbildninger af 
skibe. Tegnet i Faaborg af 
W.A.Knippel 1832. Dragør 
Museum.

Skibsliste over skibe i fragt mellem Oslo Fjord og København 1749-1750.
Datoerne er for skibets ankomst til og afgang fra København

Dato Skipper Læster Fra Last Retur Last

1749, ankomst Afgang
27. okt S. Rasmussen Langesund Jern 17. nov. The
7. nov. Abraham Dahle (1) 22X Larvik Jern 22. nov. The
21. nov. Kpljt. Morsen (1) Moss Jern, tømmer
28. nov. Jens Davidsen Larvik Jern 16. dec. The
1. dec. Peter Johansen Drammen Jern, tømmer
1750, ankomst
23. jan. Christen Hellesen 84 Langesund Jern, tømmer
3. april Jens Rasmussen Oslo Jern, granit
20. april Jan H. Horn (1) 71 Larvik Jern 4. maj Havre
24. april Abraham Dahle (2) 22X Larvik Jern 8. maj The
24. april Iver Bendsen (1) 24 Langesund Jern 8. maj The
1. maj JensJoensen Risør Jern 22. maj The
8. maj Peder Jensen Drammen Jern
14. maj C.H. Ahlman 30 Drammen Jern, tømmer
15. maj Anders N. Drange Langesund Stangjern
18. maj Hans J. Tofte (1) 25 Oslo Jern 5. juni The

250



SCI.DAN.H. 4- 5 FRITZØE JERNVERK

Dato Skipper Læster Fra Last Retur Last

20. maj Isbrand Jacobsen 19 Drammen Jern, tømmer
29. maj Jan H. Horn (2) 71 Larvik Jern
29. maj Povel Bendsen Stockholm Jern, tjære
6. juli Kpljt. Morsen (2) Larvik Jern
13. juli Hans J. Tofte (2) 25 Oslo Jern 1. aug. The
17. juli Mathias Bock 16 Langesund Jern 31. juli The
20. juli Peder N. Broman Larvik Jern, brændsel
20. juli Povel Hansen 22 Stockholm Jernplader, tjære
31. juli Niels J. Øster Drammen Jern 17. aug. The
31. juli Johan Noreen Stockholm Jern, tjære
? juli Jan H. Horn (3) 71 Larvik Jern 1. aug. Rug og byg
7. aug. Jan Riewersen 22 Langesund Jern
7. aug. Abraham Dahle (3) 22X Larvik Jern 21. aug. The
30. aug. Hendrich Slüter 9 Arendal Jern, tømmer
4. sept. Jens Johnsen 23 Risør Jern, tømmer 14. sept. The
ll.sept. Hans J. Tofte (3) 25 Oslo Jern 2. okt. Sukker
11. sept. Niels Nielsen 20 Risør Jern, tømmer
ll.sept. Jan H. Horn (4) 71 Larvik Jern, tømmer 2. okt. Malt
9. okt. Iver Bendsen (2) 24 Langesund Jern, tømmer
9. okt. Jens H. Tornøe 21 Oslo Jern
10. okt. Ole Hansen 18X Risør Jern, tømmer 19. okt. i ballast
16. okt. Jan H. Horn (5) 71 Larvik Jern

Man ser, at flere skippere nåede to og tre rundture til 
København, ja, en enkelt, Horn, ikke mindre end 
fem, før besejlingen måtte indstilles fra sidst i novem
ber til jævndøgn, 21. marts. Med hensyn til udskib
ningshavnene drejede det sig om Oslo, der betjente 
værkerne i Bærum, Eidsvold og Hakedal (117X læ
ster). Dernæst om Drammen, der udskibede jernet 
fra Hassel og Kongsberg (109 læster). Fra Larvik 
kom jernet fra Fritzøe (482L læster). Fra Langesund 
kom jernet fra Ulefos og Fossum (234 læster) og fra 
Risør jernet fra Nes og Egeland (71X læster). Moss 
eksporterede også jern, men i den analyserede perio
de figurerer kun eet skib, formentlig med tømmer og 
kanoner. Det kan i øvrigt ikke udelukkes, at det me
ste af den militære produktion, kanoner, kugler osv, 
er blevet sejlet på flådens egne skibe, direkte til Hol

men eller til Tøjhuset, og dermed ikke figurerer i op
gørelsen.

Hvis man forsøger at skønne den totale eksport
mængde, må man gøre et par antagelser 1) at skibene 
var fuldlastede, og 2) at de skibe, hvis størrelse ikke er 
angivet, var relativt små. De er her regnet som jagter 
med 20 læster. En læst er regnet som 2,6 ton. Når man 
summerer, kommer man - ikke overaskende - til at 
Fritzøe var den dominerende med i alt 482L læster, 
eller ca. 1250 ton. Derpå følger de to værker Ulefos og 
Fossum med ca.608 t. Det skal indrømmes at tallene 
er meget omtrentlige, men de er taget med for at give 
et indtryk af den aktivitet, der var i handelen mellem 
Norge og Danmark for 250 år siden.

Skibene bragte jern, tømmer, tjære og granit til 
København, og de returnerede med the, the og atter
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238. Yachten »Attenhundre- 
de« af Marstal, kaptajn Ole 
Frandsen. Bygget i Marstal 
1800. 21 (kommerce)læster. 
Akvarel af O.J.Seboy. Søhi
storisk Billedbog, Helsingør 
1967.

the, og sommetider med korn, sukker og malt. Avisen 
omtalte skibstyperne som jagter, galeaser, krejerter og 
galioter, der var en- og tomastede (Landstrøm 1961). 
Hovedparten var jagter, der fragtede fra 9 til 22 læ
ster, mens en galease og en krejert fragtede 22-45 læ
ster og en galiot måske 40-75 læster. Risør må have 
været en ret lille havn, da den besejledes af skibe på 
18-23 læster.

Det Asiatiske Kompagni havde på Moltkes tid i 
1750’erne sin base i København, og der kom regelmæs
sigt store handelsskibe, riggede som fregatter, hjem fra 
Kina og Indien, med the, porcelæn, tømmer og silketø
jer, pakket i silkepapir, deraf udtrykket for denne pa
pirtype. I avisens skibsliste kunne man læse hvilke ski
be, der i øjeblikket lå på Helsingørs red og ventede på 
en gunstig vind for at nå frem til Hovedstaden, så det 
kunne udlosse sine efterspurgte varer, f.eks. 400 baller 
Ceylon the, 300 baller Daijeeling the, 100 baller grøn 
the og 50 baller Assam the! Vore dages journalister har 
sandelig rettet deres opmærksomhed andetsteds hen.

Det kan være ganske spændende at jagte de gamle 
jernværksstempler. Et godt sted er som nævnt sådan

ne murankre, som fjernes ved reparationer. Her kan 
det være nødvendigt at rense overfladisk korrosion 
væk med en stålbørste eller sandblæsning for at kun
ne se stemplet. Et andet sted at søge er på byens man
ge, ældre smedejernsgitre. For eksempel er de mands
høje gitre på begge sider af Kunstindustrimuseet mod 
Bredgade og Amaliegade stemplet VF med en greve
krone over, hvilket beviser at stangjernene er leveret 
af Fritzøe jernverk, og at de næsten ikke har været 
udsat for smedning efter at de er kommet til Køben- 
havn-for så ville stemplerne gradvis forsvinde. Med 
andre ord, de må være bestilt på Fritzøe på færdigmål 
omkring den tid, da Frederiks Hospital blev bygget 
omkring 1750. Stemplerne kan være svære at se, fordi 
senere tiders vedligeholdelse med sort maling har slø
ret mange af dem.

Skjoldenæsholm

I november 1992 fik forfatteren et brev fra historike
ren Marianne Fornander ved Grythyttans Værk i Sve
rige. Hun var ved at redigere Angersteins dagbøger
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239. Reinhold Rücker Anger
stein, et portræt, som hænger 
i Jernkontoret, malet af Olof 
Arenius. Mange i Angersteins 
familie gjorde sig gældende i 
svensk jernindustri.

fra 1700-tallet med henblik på udgivelse. Reinhold 
Angerstein (1718-60) var en erfaren jernfabrikant, der 
endte som direktør for Jernkontoret, det centrale 
svenske organ for al svensk jern-og stålproduktion 
(Buchwald 2008: 272). Han har besøgt og i sine dag
bøger omhyggeligt beskrevet og tegnet talrige jern
værker i Tyskland, Østrig, Frankrig, Belgien, Luxem
burg og England, og han havde ofte passeret 
Danmark. Hans dagbøger og observationer er enestå
ende ved sine præcise skildringer af datidens meto
der, som vi ellers ikke ved så meget om. Hvad han 

bemærker om Danmark er måske noget perifert, men 
for os dog ganske interessant. I marts 1749 rejser han 
fra København til Ringsted: »Frederiksberg Slot lig
ger smukt på toppen af en bakke 3 km vest for byen 
med en fremragende park. Ved siden af er der en dyre- 
park med løver, tigre og andre eksotiske dyr.... Mel
lem Roskilde og Ringsted, lidt fra hovedvejen, ligger 
grev Larvigs stålværk. Der findes to smedjer og fire 
herder ved en lille strøm. Smedjen er godt udstyret, 
men vandmøllen får ikke vand nok på grund af en 
nærliggende kornmølle......
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240. Snit gennem en typisk, pimpstensagtig slagge fra 
beslagsmedens esse, en såkaldt sinder. De runde »kugler« 
er luftbobler i den glasagtige slagge. Sinder er let, dels 
på grund af porøsiteten, dels på grund af et meget lavt 
jernindhold. PS. SEM. Målestok 1 mm.

Problemet, der havde rejst sig for den svenske for
fatter, var hvilket stålværk, der skulle have ligget mel
lem Roskilde og Ringsted. Det var ukendt for mig og 
mine kolleger indenfor teknik og historie. Omsider 
fandt jeg en antydning i Pontoppidans Danske Atlas 
(1767), bind 3, s.80, hvor der står: »En stålsmedje blev 
anlagt på Skjoldenæsholm for nogle år siden, men 
hvilke udsigter den har for at overleve er usikkert«. I 
en samtale med den nuværende ejer af Skjoldenæs
holm, Vilhelm Bruun de Neergård, viste det sig at 
godsets arkiver var blevet afleveret til Landsarkivet, 
og at der måske kunne trækkes nogle oplysninger ud 
deraf. I Landsarkivet fandt jeg Pakken Cial med et 
par vigtige dokumenter. En kontrakt, nr. 60, mellem 
grev Ferdinand og murermester Thomas Jensen Ring 
af 21. september 1747 drejede sig om »reparationer på 
de seks kirker, der lå under godset, samt om reparatio
ner på stålværkets fire bygninger«. Nr.73 indeholdt 
årsregnskabet for 1752. Ifølge dette var en af værkets 
store bygninger blevet revet ned om sommeren, og 
der var en opgørelse over inventar, varer og værktøj, 
samt ambolte. Mit generelle indtryk heraf var, at vær
ket befandt sig under afvikling. I arkivets pakke Dia5 

for årene 1765-1822 var værket ikke omtalt med et 
ord. Både greven og hans hustru døde i 1754 i Køben
havn, hvilket kan have været en medvirkende grund 
til at værket blev nedlagt.

Men værkets beliggenhed var stadig uopklaret. 
Gennem Skjoldenæsholms jorder løber flere åer, og 
der fandtes endnu i 1800-tallet fire kornmøller ved 
disse, Ske, Kiøls, Jystrup og Nebs. Hamre og blæse
bælge må have krævet et par stærke møllehjul, så må
ske stålværket skulle søges på et af disse steder? Og 
eftersom arbejdet med jern og stål normalt vil efterla
de nogen slagger, var det måske værd at søge i felten?

Så i juli og august 1993 tog min kone og jeg gum
mistøvler på og hammer og magneter med og travede 
igennem åerne og langs åløbene. Ved Skee, Jystrup og 
Ortved var søgningen frugtesløs, men ved Nebs, 4 km 
syd for herregården, var der gevinst. I selve åløbet 
samlede vi en snes slagger, men vi kunne have bragt 
mere med os. Dette skulle dog være nok til en afgø
relse. Der var intet murværk, ingen ruiner, nu stod der 
moderne villaer og et børnehjem i nærheden. Da vi 
udspurgte beboerne var der ingen, der havde nogen 
anelse om fortiden eller om slaggerne.

Jeg undersøgte tolv af de medbragte slagger, der 
vejede fra 30 til 170 g. De hørte ikke til de to typer, der 
opstår ved produktion og rensning afjern, men var af 
den tredje type, manufakturslagger eller sinders, som 
opstår, når smeden forarbejder allerede færdigt jern. 
Slaggerne havde intet med den type slagger at gøre, 
der ligger ved ovne med jernfremstilling ud fra myre
malm. De stammede fra behandlingen af stangjern 
for at fremstille landbrugsredskaber. De havde høje 
indhold af aluminium og titan, hvilket viser, at der var 
blevet anvendt stenkul i smedjen, Tabel 9.8. I nogle 
slagger var der indesluttet jernpartikler med indtil 4% 
nikkel i fast opløsning, hvilket peger på at jernet hav
de en norsk oprindelse. Angerstein skrev i sin dagbog, 
at da værket gik bedst havde man produceret land
brugsredskaber med en samlet vægt på 15-20 t om 
året, men han noterede også, at der ved hans besøg 
havde været en pessimistisk stemning, og at nogle af 
de ansatte var rejst bort for at søge arbejde i Sverige.

En opfølgende søgning i litteraturen ledte frem til 
en kort, men vigtig omtale i Aarbog for Historisk Sam-
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fund for Sorø Amt 1950, bind 37, side 151-52, hvor 
Fritz Jacobsen refererer et dokument fra 1748, der in
deholder sætningen »Stålfabriquen ved Nebs Mølle«.

Man må konkludere at grev Ferdinand som konse
kvens af jernmonopolet fra 1730, i 1740’erne byggede 
jernmagasinet i Store Kongensgade og oprettede en 
stor stålsmedje ved Nebs Mølle på sit gods Skjol
denæsholm. Mens støbejernsovnene forhandledes fra 
København, fragtede han en del af sine stangjern de 
50 km til Nebs Mølle. I en ti-årig periode 1742-52 
fremstillede han her leer og andre landbrugsredska
ber. Foruden de lokale trækul af bøg måtte han købe 
og lade fragte stenkul fra Newcastle til Nebs Mølle. 
Værkets korte levetid kan skyldes de store omkostnin
ger og besværet ved fragten afjern og kul på datidens 
veje, og måske også mangel på trænede smede. Det er 
ikke enhver, der kan fremstille en le, eller forståle en 
økse. Hvorvidt værkets produkter var stemplet eller 
mærket er forfatteren ubekendt. Mine konklusioner 
blev accepteret og brugt af Grythyttans Marianne 
Fornander. Dagbogen er blevet udgivet af Jernkonto
ret, Stockholm, i 1993.

Margrethespiret på Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke er blandt de første danske byg
ninger, der er opført af teglsten, datidens store mur
sten, munkestenene. Den påbegyndtes af biskop Ab
salon omkring 1170, men som flere af vore store kirker 
havde den sine uheld med brande og nedstyrtninger, 
både i 1282 og i 1443, hvor dele af kirken styrtede sam
men. Det såkaldte Margrethespir sidder midt over 
tværskibet og stammer ifølge traditionen fra Erik af 
Pommerns tid, de første årtier af 1400-tallet. Spiret er 
blevet repareret mange gange, første gang i 1657, da 
det ottekantede spir blev beklædt med nye kobber
plader (Kruse 1984). Næste store reparation var i 
1788, da tømmerkonstruktionen var nedbrudt. Af lig
nende årsager blev spiret nybygget i 1966, men var 
næppe færdig før en brand raserede spiret. På ny rej
stes det i en blandet konstruktion af armeret beton og 
brand-imprægneret tømmer. I 1980’erne opstod der 
helt uventet alvorlige huller i kobbertaget, så man på 
ny måtte reparere.

241. Margrethespiret blev repareret 1657,1788, 1966, 
1969 og 1998-99. Den svære jernstang, som bærer kuglen, 
kronen og vindfløjen, blev nedtaget og undersøgt. Den er 
af norsk stangjern og er formentlig opsat 1788. Buchwald
2008.

De underlige skader blev opklaret af Korrosions
centralen, nu Force Technology. Utilstrækkelig venti
lation af spiret havde fået kondensvand til at dryppe 
ned på det imprægnerede tømmer. Her opløste van
det nogle salte, hvorefter det aggressive vand dryp
pede videre ned på kobberpladerne og perforerede 
dem indefra. I årene 1997-98 blev der efter megen om
tanke bygget et nyt spir. Det gamle 18 m høje og 14 t 
tunge spir blev 19. marts 1999 hejst ned og erstattet af 
det nye. Det sidder endnu - og vil forhåbentlig holde 
i et par hundrede år.

På toppen af Margrethespiret har der »altid« sid
det en ca.4 m lang jernstang, der bærer en hul, for
gyldt kugle, en krone og en vejrhane. Da man i 1997 
havde besluttet at udskifte den gamle stang med en 
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ny af rustfrit stål, fik jeg af inspektør Anette Kruse lov 
til at udskære to stykker af den gamle stang. Jeg vidste 
at dronning Margrethe i 1404 (side 147) havde modta
get flere hundrede tønder osmund, så jeg drømte-lidt 
naivt-om at stangen kunne gå helt tilbage til den tid. 
Det havde da været interessant at kunne undersøge 
sådan et gammelt, ukendt materiale.

Margrethespirets gamle jernstang var smedet rund 
og havde forneden en diameter på 90 mm, foroven på 
50 mm. Totalvægten af den 4 m lange stang skønnede 
jeg til 125 plus/minus 5 kg. To sektioner midt på stan
gen, en på 50 og en på 60 cm længde, blev skåret fri og 
undersøgt. Overfladen var koparret af korrosionsgru
ber, men der hvor kuglen havde dækket stangen, gik 
korrosionen dybere ind. Stangens omkreds var her 
mindsket fra 220 til 192 mm, og stangen havde paral
lelle, dybe furer fra kondensvand, der var løbet ned 
ad den. Øjensynligt har mikroklimaet inde i den ret 
tætsluttende kugle været mere aggressivt end uden
for, hvor sol og vind kunne holde stangen tør det me
ste af tiden.

For at løse spørgsmålet om jernets oprindelse blev 
de to udtagne stænger skåret igennem på langs, og 
snitfladerne blev fræset, poleret og ætset (tak til civil
ingeniør Hans Peter Nielsen, Force Technology, som 
stod for arbejdet). Overfladerne blev behandlet med 
standard metallografiske metoder, og en færdig stang 
blev overdraget til Roskilde Domkirkes lille museum 

ovenpå Helligtrekongers Kapel, en anden til Teknisk 
Museum i Helsingør. Det viste sig, at spirstangen ikke 
var smedet af osmunder, men meget senere, i 1700-tal- 
let af norske stangjern, næsten ligesom spiret på Frel
sers Kirke (S. 236) De enkelte, flade stangjern havde 
haft tværsnit på 2 x X”, og essesvejsningerne var lyk
kedes godt. Selv om der lokalt var mindre huller og 
spalter, havde de ikke kontakt til overfladen, og der
for var der ingen indre korrosion at spore. De gamle 
smede mestrede deres fag.

Der blev udtaget 14 prøver på vidt forskellige ste
der af stængerne for mikroskopering. Fire af disse er 
vist i Tabel 9.9. Analyserne er ordnet efter faldende 
jernindhold. Spiret har en heterogen struktur og ud
viser de for norske stangjernsslagger typiske titan- og 
vanadin-indhold, samt F-værdier, der med en vis 
sandsynlighed peger på Bærum Jernverk som leve
randøren. Desværre indeholder Domkirkens bøger 
ingen oplysende regnskaber. De fra før 1728 gik tabt 
ved storbranden i 1728, hvor arkivet på Trinitatis kir
keloft udbrændte, og de senere regnskaber siger intet.

Man må forsigtigt konkludere, at jernstangen på 
Margrethespiret blev smedet af stangjern fra Bærum 
Jernverk og opsat i forbindelse med den reparation, 
der fandt sted i 1788. Alle stangjernsstempler for
svandt i forbindelse med smedningen og formgivnin
gen af den svære, runde stang.



KAPITEL 10

Revolutionernes tid 1789-1860

Bogens sidste kapitel står i revolutionernes og borger
krigenes tegn. Kravene om liberale og frie forfatnin
ger var kampenes samlingsmærke i både Europa og 
Amerika. Her skal blot i kronologisk rækkefølge erin
dres om de begivenheder, der i reglen førte til grænse
ændringer eller oprettelsen af nye stater. Også for 
Danmark betød det smertefulde omvæltninger, af en 
størrelse, som vi ikke før havde oplevet.

Det startede med den Franske Revolution og Ba- 
stillens fald 14. juli 1789. Ludvig 16. og Marie Antoi
nette blev guillotineret i 1793, hvilket vakte opstan
delse og sorg i vide kredse. Napoleonskrigene varede 
til 1814, da Napoleon (1769-1821) blev forvist til Elba. 
Han vendte tilbage i hundrede dage, men tabte til 
Wellington i slaget ved Waterloo 18. juni 1815 og blev 
forvist til St. Helena, hvor han døde. Efter Fredskon
gressen i Wien 1815 så Europa-kortet meget anderle
des ud. Danmark havde mistet Norge til Sverige, 
mens Sverige havde måttet afstå Finland til Rusland.

I 1817 krævede tyske studenter samling af Tysk
land og en fri forfatning, dog foreløbig uden resultat. 
I 1822 indledtes den græske frihedskrig mod Tyrkiet, 
som førte til oprettelsen af den nye stat Grækenland i 
1829.1 1830 kom Julirevolutionen i Frankrig, og i 1831 
blev Belgien selvstændig. I 1836 rev staten Texas sig 
løs fra Mexico, og i 1843 erklærede Chile sig uafhæn
gig efter krige med Peru og Argentina. I Kina førte 
England den såkaldte Opiumskrig, der bl.a. førte til 
den engelske erobring af Hongkong. 1 1846-47 erobre
de USA staterne New Mexico og Californien fra Me
xico, og i 1848 var der flere revolutioner rundt om i 
Europa, samtidig med at Karl Marx sad i London og 
udarbejdede det Kommunistiske Manifest. Danmark 
måtte igennem Treårskrigen i Søndeijylland 1848-50.1 
1854-56 havde man Krimkrigen og i 1861-65 Den Ame
rikanske Borgerkrig mellem Nord- og Sydstater. I 
1864 kæmpede vi mod Østrig og Bismarcks Tyskland 
og tabte Søndeijylland. 11866 ydmygede Bismarck sin 

tidligere allierede Østrig, og i 1870-71 Frankrig, som 
tabte Alsace-Lorraine. 1870 opstod et samlet Italien, 
og Pave Pius 9. erklærede sig som fange i Vatikanet.

Frederik 6. (1784) 1808-39

Frederik 6. var som 22-årig kronprins blevet gift med 
Marie Sofie Frederikke (1767-1852), datter af land
greve Karl af Hessen og Christian 7S søster Louise. 
Som nævnt s. 244 havde han siden han blev myndig i 
1784 reelt været den som med sin underskrift afgjorde 
statssagerne, så hvis man tæller disse 24 år sammen 
med hans 31 år som konge, er han den monark, som 
har siddet næstlængst over Danmark-Norge. Han 
havde et ægte og solidt menneskeligt væsen og var i 
stand til at anlægge sit eget sunde skøn på de sager, 
der mødte ham, men han tog som alle vi andre en
gang imellem alvorligt fejl.

Efter regeringsskiftet i 1784 indtrådte tre af rigets 
bedste mænd i styret. Grev Christian Ditlev Revent- 
low (1748-1827) blev chef for Rentekammeret, grev 
A.P. Bernstorff var tilbage som udenrigsminister og 
grev Ernst Schimmelmann (1741-1831) blev chef for 
Kommercekollegiet. De var født ind i rigdom, havde 
gennemført de obligate, flerårige udenlandsrejser, og 
de ejede store godser, henholdsvis Christianssæde 
nær Maribo, Bernstorff i Charlottenlund og Linden- 
borg sydøst for Aalborg. De talte og skrev tysk og 
fransk, men var så fædrelandssindede som nogen. De 
var grebet af liberale ideer og iværksatte, stærkt op
fordret af kronprinsen, den bevægelse, der i 1788 førte 
til Stavnsbåndets ophævelse, bondens frigørelse, og 
landsbyernes opløsning og udstykning. Uden for Ve
sterport rejstes Frihedsstøtten efter tegning af Nicolai 
Abildgaard (1743-1809). På dens ene side står »Stavns
båndet skal ophøre, Landbolovene gives orden og 
kraft, at den fri bonde kan vorde kjæk og oplyst, flittig 
og god, hæderlig borger, lykkelig«.

257



REVOLUTIONERNES TID 1789-1860 SCI.DAN.H. 4- 5

242. Sven Rinman. Portræt graveret 1920 af E.Lindberg 
til Jernkontorets Rinman medalje. Original af billedhug
geren Tobias Sergel (1740-1814).

I metallurgiens verden publicerede den svenske 
»Bergsvetenskapens Fader«, Sven Rinman (1720-92) i 
1782 sit enestående værk om jernets og stålets metal- 
lurgi. På 1083 sider diskuterede han smeltningens og 
forbrændingens problematik. Det var lige før revolu
tionen i den kemiske forståelse (Bostrup 1996). Det er 
en guldgrube for os, fordi vi her kan få et klart indblik 
i hvordan man i flere hundrede år, uden viden om de 
kemiske reaktioner, havde forstået at fremstille jern og 
stål. Rinman udgav et stort antal afhandlinger i det 
Svenske Videnskabs Akademi, som han var medlem 
af. Man får helt ondt af ham, fordi han kæmpede hårdt 
for at forstå forbrændingsprocessen og foraskningen. 
Han anstillede utallige, yderst fornuftige forsøg, men 
var ude af stand til at forklare sine målinger af de vægt
tab og luftforbrug, som fandt sted under jernets for
brænding. På hans tid var man stærkt påvirket af den 
fejlagtige Flogistonteori, og man kendte simpelt hen 
ikke grundstofferne silicium, mangan, calcium og ilt, 
og man opfattede ikke kulstof som et grundstof.

Havde Rinman levet nogle få år længere, ville han 
have oplevet den Kemiske Revolution, anført af den 

svenske kemiker Carl Wilhelm Scheele (1742-86) og 
den engelske kemiker Joseph Priestley (1733-1804), 
der uafhængigt af hinanden i 1780’erne opdagede il
ten, et grundstof, der udgør 20% af den atmosfæriske 
luft og er væsentlig for forbrændingen. Den franske 
kemiker Antoine de Lavoisier (1743-94) skrev en ele
mentær lærebog i kemi 1789, og herhjemme fordybe
de Henrik Steffens (1773-1845) sig i de nye teorier og 
udgav i 1794 en afhandling, der er central i dansk 
kemihistorie. At jord, vand, luft og alle genstande var 
opbygget af 92 stabile grundstoffer, blev efterhånden 
klart. Svenskeren J.J. Berzelius (1779-1848) og hans 
elever i Uppsala fandt en række nye grundstoffer, 
bl.a. silicium i 1823, og H.C. Ørsted (1777-1851) fandt 
i 1825 grundstoffet aluminium. 1 1863 kunne russeren 
D. Mendelejev (1834-1907) opstille det periodiske sy
stem, der omfattede alle de dengang kendte grund
stoffer. Da man på basis af dette system blev i stand til 
at forudsige ukendte grundstoffers eksistens - og 
fandt dem, f. eks. grundstoffet hafnium, opdaget 1922 
i København og opkaldt efter København, af G.von 
Hevesy (1885-1966) - havde systemet endelig fastslået 
sin berettigelse.

Årene fra 1784 til 1797, da Bernstorff døde, udgør 
måske den lykkeligste og mest optimistiske tid, som 
Danmark-Norge har oplevet. Indenfor handel og 
landbrug havde man en betydelig økonomisk frem
gang, og skole og universitet gjorde gode fremskridt. 
Et skår i glæden var dog de to store brande, som hær
gede København. Den 26. februar 1794 brød ilden ud 
fra en kakkelovn på Christiansborg Slot, der endnu 
kun var 50 år gammelt. Ud på natten var hovedfløjen 
et kæmpebål. Tårnet styrtede ned, mens brandfolk og 
godtfolk gjorde hvad de kunne for at redde slottets 
indbo og værdier. Husene langs Gammelstrand over
levede, fordi de blev oversprøjtet, så branden bredte 
sig ikke videre fra Slotsholmen. Allerede i marts flyt
tede Christian 7. ind i Moltkes Palæ på Amalienborg. 
Schacks Palæ blev købt til kronprinsen, og arveprin
sen fik Levetzaus Palæ. Brockdorffs Palæ var allerede 
kongelig ejendom og indrettet som kadetakademi. I 
1799 rejstes Kolonnaden tegnet af C.F. Harsdorff 
(1735-99), der på genial måde løste opgaven at for
binde to palæer, så kronprinsen kunne besøge og
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243. Udsnit af Bjørn Nør- 
gaards gobelinserie på Christi
ansborg Slot. Yngre Enevælde 
med slaget på Reden 1801. 
Vævet i »Manufactures Natio
nales des Gobelins (opretstå
ende væve) et de Beauvais« 
(vandretliggende væve), 
1990-2000.

hjælpe sin far, Christian 7. Samtidig indrammer Ko
lonnaden på elegant måde slotspladsen.

Den 5. juni 1795 udbrød der, efter at Holmens ar
bejdere var gået hjem, en voldsom brand på tømmer
pladsen i Dellehaven, hvor nu Nationalbanken ligger. 
I løbet af et par dage ødelagde en ildorkan fra øst Ni
kolaj Kirke og kvarteret deromkring, derefter Højbro 
Plads, Amagertorv, Rådhuset og dele af St. Peders- 
stræde. Over 900 ejendomme blev lagt i aske og 6000 
borgere blev husvilde. Brandforsikringen kunne kun 
dække halvdelen af skaderne; kronprinsen dækkede 
den anden halvdel. Men man lærte af skaderne. Huse, 
der var mere end 5 fag brede, skulle have to trapper. 
Træ skulle erstattes afjern i vidt omfang, og tagrender 
af træ, der var foret med beg, blev forbudt. Oprydnin
gen medførte at dæmningen mellem St.Jørgens Sø og 
Peblingesøen blev betydeligt bredere, og at Farimags- 
gaderne blev forstærket af bygningsaffaldet.

På Verdenshavene truedes den givtige handel af 
franske og engelske krigsskibe, der forlangte at visi
tere alle handelsskibe fra de neutrale lande. Ved A.P. 
Bernstorffs død havde sønnen Christian Bernstorff 
(1769-1835) overtaget forvaltningen som statssekre
tær. Han hævdede fremdeles princippet at »Neutralt 

land giver fri ladning«, og lod fra 1798 vore handels
skibe konvojere af flådens fregatter og brigger. Des
uden forstærkede han bevogtningen af de Dansk 
Vestindiske Øer og den vigtige naturhavn Charlotte 
Amalie. Da engelske krigsskibe i sommeren 1798 op
bragte en stor konvoj fra det neutrale Sverige, blev 
Bernstorff nervøs for sin tidligere beslutning, men 
kronprinsen mente at det gjaldt landets ære og fast
holdt, støttet af folkestemningen, det ubetingede visi
tationsforbud.

Den 25. juli 1800 stod fregatten »Freya« (40 kano
ner), ført af kaptajn Krabbe ned gennem den Engel
ske Kanal som konvojskib for seks handelsskibe. 
Konvojen blev stoppet af en engelsk eskadre på fire 
fregatter, og da Krabbe i henhold til sine instrukser 
modsatte sig inspektionen udviklede det sig til en me
get ulige kamp mod de engelske fregatters 130 kano
ner. Konvojen førtes til engelsk havn, men blev efter 
forhandling frigivet og kunne fortsætte til Middelha
vet (Feldbæk 2001: 33). Bernstorff og kronprinsen 
følte sig i denne situation tvunget til at indgå et væb
net neutralitetsforbund med Sverige og Rusland i ef
teråret 1800, men den russiske zar Paul (1796-1801) 
meddelte kategorisk at »Jeg er den, hos hvem isen
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244. Scene fra Slaget på Re
den den 2.april 1801. Maleri 
af Chr.Mølsted (1862-1930). 
Orlogsmuseet.

sidst bryder op. Hvis englænderne kommer med en 
flåde i april, vil jeg ikke kunne komme i rette tid«.

Og englænderne kom. Slet ikke uventet. Men de 
danske orlogsskibe lå endnu i Flådens Leje, og var 
ikke taklet til, da havnen stadig var isdækket. Bag 
kronprinsen og regeringen stod et enigt folk, som 
Oehlenschlæger (1779-1850) skrev i sine erindringer: 
»Følelsen af den gamle helteære til søs havde ganske 
bemestret sig nationen og især hovedstaden.... Frem
mede mennesker, som ikke havde set hinanden før, 
trykkede begejstret hinandens hånd.....En ubeskrive
lig munterhed udbredte sig over hele staden«. Man 
bugserede fjorten udtjente linieskibe ud i sundet langs 
Amagers nordkyst fra Trekroner ned til hvor nu olie
havnen Prøvesten ligger. Det var de såkaldte blokski
be, som hvert blev fortøjet ved fire ankre. Herimellem 
lå pramme, flådebatterier med 10-20 svære kanoner. 
Midt i linien lå linieskibet »Dannebrog« (søsat 1772; 
60 kanoner) som flagskib for kommandanten Olfert 
Fischer (1747-1829) og sydligst lå linieskibet »Prøve
stenen« under kaptajn Lorentz Lassen (1756-1837). 
Indsejlingen til havnen dækkedes af Kastellet, det ny
byggede, men ufærdige søfort Trekroner og batteriet 
Sixtus på Holmens nordspids (Feldbæk 2001).

For at tvinge Danmark ud af Neutralitetsforbundet 
havde England i marts 1801 afsendt en flåde til Øre
sund under kommando af Sir Hyde Parker med Hora
tio Lord Nelson (1758-1805) som næstkommanderen
de. Nelson, sejrherren fra Abukir ved Aleksandria i 
1798, fik overdraget at angribe med 12 linieskibe og 24 
fregatter og mindre skibe. Han sejlede først - uventet 
- sydpå gennem Hollænderdybet og drejede så 180° 
nordpå for at placere sine skibe på linie gennem Kon
gedybet. Den 2.april fra klokken halv ti morgen bom
barderede man hinanden på kort afstand, veltrænede 
britter mod et uerfarent dansk-norsk mandskab sup
pleret med »15-Rigsdalers frivillige«. Den danske li
nies armering bestod af 690 kanoner; en lovet svensk 
undsætning med en svær eskadre nåede ikke frem i tide 
på grund af vinden i Østersøen. »Prøvestenen« blev 
efterhånden sønderskudt, og »Dannebrog« gik i 
brand, så Chefen måtte hejse kommando på naboski
bet.

Nelson havde lovet Parker at gøre aktionen færdig 
på en time, men efter fire timer var kampen ikke af
gjort. Parker signalerede, at Nelson skulle afbryde sla
get, men Nelson - om bord på linieskibet »Elephant« 
med 74 kanoner - satte kikkerten for det blinde øje og 
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fortsatte. Da seks af hans linieskibe og flere af hans 
fregatter var sat ud af spillet, greb han til en krigslist. 
Han sendte en parlamentær i land til kronprinsen, der 
befandt sig ved batteriet Sixtus, med den besked at 
hvis man ikke straks overgav sig, ville han sætte ild til 
de erobrede danske skibe uden hensyn til deres mand
skab.

Uden at rådspørge Olfert Fischer, der aldeles ikke 
havde tabt modet, svarede kronprinsen at han gik ind 
for en øjeblikkelig våbenhvile. Da var klokken lidt 
over tre. »Slaget på Reden« havde da varet næsten 
seks timer, men Nelson havde mærket flådens beslut
somhed og især bemærket den attenårige løjtnant Pe
ter Willemoes (1783-1808) fra Assens, der med sit flå
debatteri på 20 kanoner havde engageret Nelsons 
flagskib »Elephant«.

Betingelserne for en fred var stadig under for
handling, da kronprinsen modtog en kurer fra St. Pe
tersborg, som meddelte at zar Paul (1796-1801) var 
blevet myrdet, og at den nye zar Aleksander (1801-25) 
var engelskvenlig. Dermed kunne kronprinsen med 
sindsro opfylde det engelske krav om at Danmark 
trak sig ud af Neutralitetsforbundet. I de næste fre
dens år fortsatte den florissante periode, hvor hande
len på Middelhavet og nu også Nordamerika blom
strede som aldrig før. Efter at Napoleon havde besat 
Hamburg, var København den foretrukne frie havn i 
Nordeuropa, men kronprinsen var foruroliget ved at 
have de franske tropper så nær på, hvorfor han lagde 
store tropper i beredskab ved Jyllands rod.

Nogle af de handelsmænd, som skabte deres for
muer i denne periode under Christian 7. og Frederik 
6., var Niels Ryberg (1725-1804), Frédéric de Coninck 
(1740-1811) og Constantin Brun (1746-1836). Ryberg 
var optaget af forholdene på Island og gav stødet til et 
større fiskeri i Nordatlanten. Tillige udviklede han 
handelen på Østen, så da han i 1784 trådte fra som 
direktør for det Asiatiske Kompagni, var der 9 Kinafa- 
rere og 6 Ostindiefarere i fart. Han var en af landets 
største eksportører. Han ejede herregårdene Øbjerg- 
gård på Sjælland og Frederiksgave på Fyn. Kinafa- 
rerne, der i reglen var bygget på private værfter i 
Strandgade, var de største af de koffardifartøjer, der i 
1700- og 1800-tallet for på Østen.

De Coninck, som var født i Haag, kom tidligt 
til København, hvor han i 1790 stiftede eget firma, 
der med 7 store skibe handlede på Guinea og Vest
indien. Han var medstifter af Grosserersocietetet og 
lod Næsseslottet opføre ved Furesøen. Brun var født 
i Wismar og kom via Lübeck og St. Petersborg til 
København, hvor han trådte ind i det Vestindiske 
Kompagni. I 1783 blev han gift med forfatterinden 
Friederike Münter (1765-1835). Ægtefællerne holdt i 
mange år Salon i europæisk format, dels i Bredgade, 
dels på Sophienholm ved Bagsværd Sø. Her dyrkede 
man de unge tyske digtere og filosoffer, som Goethe, 
Schiller, Fichte, Hegel og Klopstock, der underti
den kom på besøg. Friederikes beundrere var blandt 
andet Heiberg, Oehlenschlæger, Rahbek og Inge
mann.

Ernst Schimmelmann (1747-1831), der var medlem 
af Statsrådet og en tid finansminister, var drivkraften 
bag en frisindet handelslovgivning og den store Told
lov af 1797, men huskes især for forordningen af 1792, 
der forbød handel med negerslaver på De Dansk-Vest
indiske Øer, fra 1803 at regne. Hans far havde i 1763 
købt det kort forinden under Niels Eigtved opførte 
palæ i Bredgade, det palæ, som siden 1900 har hed
det Odd Fellow Palæet og fik tilbygget en koncertsal. 
Schimmelmann flyttede ind ved faderens død, og 
sammen med sin anden hustru Charlotte, født Schu- 
bart (1757-1816), skabte de her og i familiens »som
merhus« Sølyst et hjem, hvor diplomatiets og central
administrationens ledere mødtes med kunstnere og 
videnskabsmænd som Baggesen og H.C. Ørsted. Da 
den store tyske digter Friedrich Schiller (1759-1805) 
var plaget af sygdom og var i nød, trådte familien 
Schimmelmann hjælpende til.

Fra midten af 1700-tallet havde de danske skove 
været stærkt truet, dels af overdreven hugst, dels af at 
blive inddraget til agerland, og dels af at bøndernes 
mange løsgående dyr hindrede de unge planter i de
res vækst. Fredskovsforordningen af 1805 ændrede 
radikalt disse forhold og bevirkede, at skovene lang
somt retableredes. Skovene blev indhegnede, ofte 
med stendiger, for at holde husdyrene ude. Der blev 
gravet dræningsgrøfter, og der blev plantet bøg, eg, 
ask og gran på en systematisk måde med henblik på
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245. Københavns bombarde
ment natten mellem den 4, 
og 5. september 1807, set fra 
Langebro. Koloreret stik efter 
tegning af C.W.Eckersberg. 
Københavns Museum.

en økonomisk, langsigtet gevinst. Dermed fik vi de 
skove, vi nu færdes i.

En ganske anden skov er Bolderslev (156 ha) 5 km 
sydvest for Aabenraa. Det er en enestående naturskov, 
der i flere hundrede år har henligget uplejet, uden 
drængrøfter og i øvrigt ret upåagtet. Siden 1999 har 
skoven været fredet og under Naturstyrelsens tilsyn. 
Det er en blandingsskov af bøg, eg, elm, lind, birk, 
rødel, avnbøg, ask, skovæble, hassel, kristtorn, tørst 
og tjørn, det nærmeste man kan komme en dansk ur
skov. I skoven forekommer en del usædvanlige arter 
som bjergsalamander og flere gøgeurter, samt den 
sjældne Storbladede Lind, der er optaget på den dan
ske rødliste over truede arter. Om efteråret er der et 
rigt svampeflor.

Kampene mellem England og Frankrig fortsatte. 
Mens Napoleon vandt over Østrig og i 1806 opløste 
Det Tysk-Romerske Kejserrige, ødelagde Nelson i sla
get ved Trafalgar en stor fransk flåde, men satte selv 
livet til. I 1807 besejrede Napoleon de russiske hære, 
og da han og zar Aleksander havde forsonet sig ved 
freden i Tilsit 7. juli, tvang de Danmark til at gå med i 
Fastlandsspærringen. Den nytiltrådte engelske uden
rigsminister George Canning (1770-1827) overreage
rede på tvivlsomme indberetninger om den danske 

holdning og lod i al hemmelighed udruste en stor 
flåde på 24 linieskibe og talrige troppetransportfartø
jer. I den første uge af august samlede flåden sig i Øre
sund. Med denne trussel over hovedet tilbød England 
fred mod »at låne den danske flåde for en tid«, så at 
den i hvert fald ikke kunne komme til at indgå i et 
eventuelt invasionsforsøg fra Napoleons side.

De svære forhandlinger kunne kun ende på én 
måde: De engelske tropper, henimod 30,000 mand, 
gik i land i Vedbæk og iværksatte belejringen af Kø
benhavn. Nogle engelske skibe gik til Storebælt for at 
hindre danske tropper i Jylland i at undsætte hoved
staden. Englænderne havde dog ikke tænkt sig at 
kæmpe, »kun brænde«, som Cannings fætter Pop
ham udtrykte det. De benyttede for første gang i euro
pæisk krigsførelse raketter, konstrueret af artillerige
neralen Congreve, og desuden bomber afskudt fra 
morterer. Bombardementet varede fra om aftenen den 
2. til kl.12 den 5. september. Da sendte byens kom
mandant Henrik Ernst Peymann (1737-1823) en par
lamentær af sted. Bombardementet ville kun ophøre, 
hvis Danmark udleverede flåden med alt tilbehør, og 
samtidig indvilligede i en besættelse af Orlogsværf- 
tet, så de danske skibe kunne takles til for borttrans
porten. Peymann var nødt til at overgive byen.
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246. Koldinghus ca.1625, efter at Christian 4 havde tilføjet 
det svære kvadratiske tarn. Model af Lars Rothenborg og 
Ulla Graversen. Museet på Koldinghus. 2003.

Københavnerne kunne 20-21. oktober overvære at 
den danske flåde, bestående af 17 fuldt udrustede li
nieskibe, 17 fregatter, 8 brigger og en del mindre far
tøjer, i alt hen ved 80 skibe, forlod Reden og stod 
nordpå. Der var kun eet linieskib tilbage: Flådens ny
este »Prinds Christian Frederik« (74 kanoner, søsat 
1804) havde under kommando af kaptajn Carl Vil
helm Jessen (1764-1823) patruljeret i Kattegat. Det 
kom her 22. marts 1808 i kamp med to linieskibe og 
tre fregatter. Det første danske offer var løjtnant Peter 
Willemoes. I den ulige kamp sejlede Jessen sit skib på 
grund og kapitulerede, men det lykkedes ikke eng
lænderne at trække skibet fri, så de brændte det. De 
faldne blev begravet i en fællesgrav på Odden kirke
gård, hvor der i 1809 blev rejst en mindestøtte med 
Grundtvigs kendte digt »De snekker mødtes i kvæld 
på hav« (Andersen 1993).

Englands overfald gav den danske regering en be
grundelse for at vælge side. Den 31.Oktober 1807 blev 
der indgået en fransk-dansk traktat i Fontainebleau. 
Danmark var nu i krig med England. For at hjælpe 
landet lod Napoleon et spansk korps under Berna
dotte afgå til Jylland. Det kompagni, der blev ind
kvarteret på Koldinghus, frøs desværre så meget, at 
de 30. marts 1808 afbrændte hele fæstningen. Under 
minimalt tilsyn og beskyttelse henlå Koldinghus stort

247. Koldinghus. Interiør af slottets sydfløj som restau
reret afinger og Johannes Exner 1972-94. Museet på 
Koldinghus. 2003.

set som ruin lige til 1972-94, da arkitektparret Inger 
og Johannes Exner genskabte det på genial vis.

I syv år drev vi en kaperkrig, hvor roede, danske 
kanonbåde alvorligt generede de engelske konvojer, 
der passerede danske farvande (Larsen 1972). Men 
for de Dansk-Vestindiske Øer St. Thomas, St. Croix 
og St. John betød krigen besættelse. Juledag 1807 
måtte de danske myndigheder i Charlotte Amalie ka
pitulere overfor en engelsk styrke på to linieskibe, fem 
fregatter og talrige troppetransportskibe, der med
førte 5,000 mand.

Den behandling, der var overgået København, var 
uhørt i samtiden, men der skulle ikke gå mange år før 
USA’s nye hovedstad, Washington, i 1812 blev udsat 
for et lignende, men knapt så voldsomt bombarde
ment. Det var ved denne lejlighed at USA’s national-
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248. »Prospekt af det engelske 
pinck skib »Arcade«, som 
blev opbragt af 4 fiskerbåde 
ved Dragøe, Anno 1807, den 
11. november«. I baggrun
den ses Dragør by, og bag 
denne København med tårne 
og skibsmaster. Gouache 
af ukendt kunstner. Dragør 
Museum.

sang »The star-spangled banner« digtedes af en af de 
indespærrede, Francis Scott Key, som kunne se at 
hans flag næste dag stadig vajede over fæstningen.

Med Københavns genopbygning gik det kun 
langsomt. Domkirken lå hen som en ruin, byen 
manglede sit rådhus og hele universitetskvarteret 
skulle nytænkes. Landbygmesteren fra Altona, C.F. 
Hansen (1756-1845) satte sit klassiske præg på den 
indre by med en række offentlige bygninger: Rådhu
set, Domhuset og Metropolitanskolen stod færdige i 
1815. Det andet Christiansborg med Slotskirken i 
1828 og Vor Frue Kirke i 1828. Universitetet indviede 
sin hovedbygning i 1836, tegnet af Peder Malling 
(1781-1865), men de seks professorresidenser blev 
ikke genopført. Universitetets Geologiske Museum 
fik af Joachim Godske Moltke (1746-1818) overdra
get faderens, A.G. Moltkes store samling, en af de yp
perste i Europa. Dertil føjedes store pengegaver til at 
sikre professorater i mineralogi og geologi (Johnsen 
& al. 1993). Byens indbyggertal passerede ved denne 
tid 100,000, men den lå indeklemt bag voldene, og de 
fire byporte stod lukkede om natten. 11821 ændredes 
reglerne lidt, og Nørreport blev holdt åben hele nat
ten.

Danmark var i krig med England i seks år, og tal
rige søfolk endte i prisonen, de engelske fængsler. 

Formodentlig i alt henved 7,000 fanger, der først blev 
frigivet efter den endelige fred i Wien 1815.

1813 blev på mange måder et katastrofens år for 
Danmark. I januar måtte Ernst Schimmelmann erklæ
re at Staten var ude af stand til at opfylde sine økono
miske forpligtelser. Vi havde en statsbankerot, hvor 
der indførtes et nyt møntsystem, og hvor ældre sedler 
kunne ombyttes mod nye i forholdet 10:1. Den barske 
virkelighed var, at vi havde en tom havn, tomme pak
huse og en tom pengekasse. Napoleon havde i 1812 
tabt slaget om Moskva, og enhver (?) måtte kunne se 
hvor det bar hen. Blot ikke kongen, som stædigt fast
holdt sin støtte til Napoleon og oven i købet lovede at 
stille et dansk korps på 12,500 mand til hans rådig
hed. Danmark var ene med Frankrig i krig mod næ
sten hele Europa, fra England i vest til Rusland i øst.

I dagene 15-19. oktober 1813 udkæmpedes »Fol
keslaget« nær Leipzig, hvor Napoleon led et afgøren
de nederlag, hvorefter marskal Bernadotte - som hav
de forladt Napoleon i 1809 og var blevet valgt til 
svensk kronprins i 1810 - nærmede sig Holstens 
grænse. Han besejrede en dansk hær ved Bornhøved 
og indesluttede fæstningen Rendsborg. Situationen 
var nu blevet så svær, at selv kongen kunne indse lan
dets fortvivlede situation og indgik freden i Kiel 15. 
januar 1814. Vilkårene var ekstremt hårde: Norge

264



SCI.DAN.H. 4- 5 FREDERIK 6. (1784) 1808-39

249. Første gang Norge organiserede sine egne skitropper 
var i krigen 1674-79, da der dannedes 2 skikompagnier a 
140 mand til at bevogte fjeldene i Østfold. Fra krigsåret 
1814 ses her en soldat, som i løb var i stand til at ramme 
plet på 40 meters afstand. Tegning af Sigvard Schødt 
(1781-1865), Eckhoff 1908.

skulle afstås til den svenske konge, Karl 13. Efter den
nes død ville det være Bernadotte, der kom til at sidde 
på den svenske trone. De Vestindiske Øer rømmedes 
først 1816 af de engelske besættelsesstyrker. Tranke- 
bar, som også var blevet besat, rømmedes, men syg
nede hen og blev solgt til England i 1845.

De gamle norske lydlande Grønland, Island og 
Færøerne, der var kommet ind i monarkiet 400 år tid
ligere, berørtes ikke af freden og forblev ved Dan
mark. Det lykkedes også at afvise svenske krav på 
Bornholm og om fritagelse for Øresundstold. -I fre
den med England måtte vi afstå Helgoland, og måtte 
skyde en hvid pind efter flåden.

I Norge lod statholderen, prins Christian Frederik 
(vor senere Christian 8.) indkalde til en grundlovgi
vende rigsforsamling på Eidsvold Jernverk, hvis ejer

250. Benskib fremstillet af en dansk krigsfange i Prisonen 
under Englandskrigene. Orlogsmuseet. Foto Jens Laurid
sen, 2011.

Carsten Anker (1747-1824) var en personlig ven af 
statholderen. I løbet af april enedes man om en ny 
forfatning, der lænede sig op ad den franske af 1791. 
Man vedtog tillige, at man under ingen omstændig
hederville underkaste sig den svenske konge. Den 17. 
maj underskrev Christian Frederik forfatningen og 
var dermed konge af Norge.

Carsten Anker rejste til England for at få politisk 
opbakning til et selvstændigt Norge, men han fandt 
ingen støtte for denne løsning. Bernadottes diploma
tiske og militære overmagt var overvældende. Efter 
en meget kort krig mellem norske og svenske tropper 
i juli 1814 nedlagde Christian Frederik tronen, og et 
nyindkaldt storting accepterede omsider i november 
Karl 13. Unionens nærmere forhold blev fastlagt i 
Rigsakten af 1815. Eidsvold forfatningen oprethold
tes, og Unionen bestod indtil 1905, da kong Kristian 
10s lillebror Carl (f. 1872) blev valgt til det selvstæn
dige Norges første konge som Haakon 7. (1905-57), 
525 år efter at hans navne Haakon 6. døde.

Danmark var blevet »et lidet, fattigt land«, som 
Poul Martin Møller (1794-1838) skrev på sin Kina- 
rejse 1819-21, hvor han havde ladet sig påmønstre 
som skibspræst på Asiatisk Kompagnis fregat »Chri
stianshavn«. Men »fordi vi er fattige, skal vi ikke også 
være dumme«. Med disse ord af Kong Frederik i an
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ledning af den nye fundats for Kunstakademiet i 1814 
kan man næsten sige, at den danske guldalder for 
kunst, digtning og videnskab blev indvarslet. Mens 
der i årene 1816-20 årligt krakkede 50 danske handels
huse og fra 1818 til 1828 var en langvarig landbrugs
krise, hvor kornpriserne faldt til en fjerdedel og man
ge gik fallit, kunne H.C. Ørsted som den første påvise 
Elektromagnetismen, og i 1829 grundlægge Polytek
nisk Læreanstalt, nu DTU. Ørsteds assistent W.C. Ze
ise (1789-1847) var den første herhjemme, der beskæf
tigede sig med organisk kemi, hvor han gjorde 
betydningsfulde opdagelser indenfor de ildelugtende 
svovlforbindelsers sammensætning.

Sprogforskeren Rasmus Rask (1787-1832) arbej
dede især med islandsk og finsk og var blandt de før
ste, der arbejdede med sammenlignende sprogviden
skab. Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865), som 
var købmandsuddannet, blev i 1816 foreslået til at 
indtræde som sekretær i Oldsagskommissionen. Da 
der blev rejst indvendinger mod at ansætte »en ustu
deret kræmmer« svarede Rasmus Nyerup, at »det 
ikke kom an på hvorfra man har sin viden, men at 
man har den«. Thomsen var den der som den første 
foreslog og begrundede opdelingen af Oldtiden i tre 
perioder, Stenalder, Bronzealder og Jernalder, idet 
han erkendte at den kulturelle udvikling var afhængig 
af det værktøj og de redskaber, der stod til rådighed.

Og så var der naturligvis Kunzen, Kuhlau, Weyse 
og Hartmann; Eckersberg, Købke og Rørbye; Thor
valdsen, Bindesbøll og H.V.Bissen; A.S. Ørsted, Oeh- 
lenschlæger, Grundtvig, Ingemann, Hauch, Blicher, 
Christian Winther og H.C.Andersen, for ikke at glem
me den vanskeligt læste Søren Kirkegaard. Alle har 
noget at sige og er værdsatte også i vor tid, og nogle 
få er blevet kendt verden over.

I sine modne år nåede Frederik 6. at opleve Johan
ne Louise Heiberg på det Kgl. Teater og se Heibergs 
»Elverhøj« blive uropført 1828. Bournonville blev 
balletmester, Oehlenschlæger blev laurbærkronet i 
Lund som Nordens digterkonge, og Thorvaldsen 
vendte i 1838 hjem fra Rom ombord på fregatten 
»Rota« Men kongen mærkede også de voksende krav 
om trykkefrihed og om en friere forfatning, hvilket 
medførte at han i 1834 lod »De rådgivende stænder

forsamlinger« tage form. Der blev fire i alt: 2 for kon
geriget, nemlig for Østifterne med mødested i Ros
kilde og for Nørrejylland (Viborg), og 2 for 
Hertugdømmerne, nemlig for Slesvig med mødested 
i Slesvig, og for Holsten (Itzehoe). Island regnedes til 
Østifterne, indtil det 1843 fik sit eget Alting.

I 1839 døde kongen på Amalienborg. Trods lan
dets mange modgangsår var sorgen stor og oprigtig, 
for store dele af folket kunne lide ham og hans 
familie. »Vel var der (i hans lange regeringstid) sket 
ting, der var større end han magtede, men om hans 
flid, ansvarsfølelse og usvigelige hæderlighed har in
gen tvivlet. Og således er denne verden, at man kan 
ende som højagtet særsyn ved at være - en ærlig 
mand« (Lauring 1999). Han blev begravet i Frederik 
5S Kapel i Roskilde Domkirke. 1 1852 døde enkedron
ningen og fik sin grav ved siden af gemalen.

Den engelske, koksfyrede højovn

England var i 1700-tallet blevet et af de førende lande 
med hensyn til produktion afjern, men der var ved at 
blive mangel på trækul til højovnene. I et land, der 
var så rigt på stenkul, var det derfor naturligt, at man 
eksperimenterede med dette materiale som brændsel.

Det blev tre generationer af kvæker-familien Dar
by, som revolutionerede den engelske jernindustri. 
Den første var Abraham Darby I (1677-1717), der bo
ede i Worcestershire. Det lykkedes for ham at paten
tere en fremgangsmåde til at støbe tyndvæggede 
jerngryder og kedler. De blev populære, fordi de kun
ne erstatte det dyrere kobber- og messingtøj. Han fik 
råd til at leje en højovn for at eksperimentere med 
chargeringen, idet han brugte vekslende blandinger 
af malm, trækul og stenkul.

Det lykkedes ikke rigtig, før han begyndte at bru
ge koks i stedet for stenkul. Koks var allerede i brug i 
bryggeriernes maltkøller, hvor Darby havde stået i 
lære. I 1711 gennemførte han det første vellykkede 
forsøg med at lave råjern udelukkende ved at chargere 
med malm og koks. Koks var imidlertid af mange kva
liteter. Han måtte finde frem til sådanne, som var så 
stærke, at de ikke smuldrede, når de blev udsat for en 
byrde på 4-6 meters højde. De skulle også være fattige
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251. Iro nbridge, verdens 
første bro af støbejern, 1779. 
På floden ses Eustace Rogers 
i sin coracle. Han var den 
sidste, der kunne fremstille 
denne lille walisiske båd af 
vidjer, dækket med et vandtæt 
materiale. Ironbridge Gorge 
Museum. 1986.

på svovl, da dette grundstof gav en ringe råjernskvali
tet. Darby opdagede at ovntemperaturen med det nye 
brændsel steg noget, hvorfor ovnens facon burde æn
dres. 11715 byggede han en ny ovn, lidt oppe ad flo
den, men han døde før han kunne vurdere resultater
ne.

En svigersøn fortsatte driften, indtil sønnen, Abra
ham Darby II (1712-63) kunne træde til i det nystif
tede Coalbrookdale Company. Successen med at 
fremstille tyndvægget støbegods udnyttedes til frem
stilling af støbejernscylindre til den nyudviklede 
Newcomen dampmaskine. Støbejernet var også vel
egnet til kanoner, men som kvækere ønskede familien 
ikke at gå ind i våbenindustrien. Derimod nåede man 
i 1750 frem til det egentlige mål, at kunne fremstille 
råjern, der egnede sig til friskning, så man kunne lave 
smedejern og stål.

Abraham Darby III (1750-91) byggede i 1777, be
lært af erfaringen, en ny koksfyret højovn, som var lav 
og plump, kun 6,6 m høj, men bred forneden og rum
melig. Ovnen er bevaret som en del af Ironbridge 
Museum, der ligger ved floden Severn, 30 km NV for 
Birmingham. Museet og området er for nylig blevet 
optaget på Unescos Verdensarvliste. Darby leverede i 

1779 brobuerne til verdens første bro bygget af støbe
jern. Den blev opført på kun tre måneder af præfabri
kerede støbejernselementer, der på stedet blev samlet 
til fem parallelle buer, som bar kørebanen højt over 
Severn floden.

1 1740 var der kun 59 højovne i England, der i gen
nemsnit producerede mindre end 6 t råjern om ugen. 
1 1760 var der allerede 17 højovne, som eksperimente
rede med koksfyringen. I 1790 var der 81 koksfyrede 
ovne og 24, der endnu nogle få år anvendte trækul. 
Produktionen var steget til over 17 t råjern om ugen 
for de koksfyrede højovne. Dertil kom at dampmaski
nens fremmarch betød, at jernværkerne ikke længere 
var bundet til at ligge ved floderne, hvor der hen over 
året kunne være en vekslende vandtilgang. I Coal- 
brookdale havde man i 1719-22 måttet acceptere at 
råjernsproduktionen svingede fra 10 til 25 t om ugen 
på grund af den upålidelige vandføring til møllerne. 
Men i 1769-72, 50 år senere, da der var installeret 
dampmaskiner, kom den ugentlige produktion op på 
90-110 t (Buchwald 2008: 500).

Den engelske jernindustri var blevet reddet ved at 
gå over fra trækul til koks, hvilket betød utroligt for 
den industrielle revolution. Belgien, Tyskland og
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252. En fransk højovn fra 1820, bevaret som et monument 
i Cons-la-Grandville i Vallée de la Chiers, 8 km syd for 
Longwi, Lothringen. Foto 17.sept.2005.

bl.a.ved hjælp af billig, pulveriseret myremalm, som 
endnu for 30 år siden kunne leveres fra Jylland (s. 
137).

Lande, der ikke havde stenkulsforekomster, kom 
til at halte bagud i jernindustrien. Norge nedlagde 
sine trækulsfyrede højovne og satsede på elektrisk fy
rede, mens Sverige og Finland fortsat producerer pri
ma jern og stål fra store anlæg i Luleå, Kemi og 
Oxelösund.

Puddeljern

Puddeljern var det billigste og mest anvendte jern i 
Danmark i 1800-tallet. Det blev brugt i landsbysmed
jerne, det var nemt at essesvejse, og det blev derfor 
også kaldt svejsejern (Suenson 1911). Det var impor
teret, mest fra England, Belgien og Tyskland, og det 
leveredes foruden som stangjern og profiler også som 
plader til skibs- og kedelbygning.

Med introduktionen af den koksfyrede højovn var 
England kommet langt. Men man manglede stadig at 
gøre sig uafhængig af den kostbare import af smede
jern fra Sverige og Rusland. Mange i den engelske 
jernindustri havde derfor forsøgt at anvende kul i de 
ovne, hvor man friskede råjernet til smedejern.

Frankrig fulgte hurtigt efter, da man også der dispo
nerede over store kulforekomster. John Wilkinson 
(1728-1808), der havde været med til at bygge Iron- 
bridge, færdiggjorde i 1785 den første koksfyrede høj
ovn i Frankrig. Herfra leverede han støbejernsrør og 
pumper til vandforsyningen i Paris. Han udviklede 
også en præcisionsmaskine til indvendig færdiggø
relse af de støbejernscylindre, som var nødvendige i 
den nye generation af dampmaskiner, der indførtes af 
James Watt (1736-1819).

En sidegevist var den gas, der udvikledes på koks
værkerne. Den kunne fordeles til forbrugerne i rør
ledninger (af støbejern!), så man fik lys i gaderne og i 
husene, samt varme i køkken og komfur (af støbe
jern). Gassen kunne indeholde giftige eller ildelug
tende svovlforbindelser. Disse blev filtreret fra,

253. Pudleren foran sin puddelovn, 1880. Th venter 
råjernsblokke å ca. 40 kg på at blive sat ind. Ildstedet lig
ger helt til venstre, skorstenen er udenfor til højre. Turner 
1908.
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Først for Henry Cort (1740-1800), der arbejdede 
nær Portsmouth, lykkedes det. 1 1780’erne ombygge
de han en lang flammeovn, så den kom til at bestå af 
tre dele, et fyrsted, hvor han anvendte stenkul, en mel
lemdel, herden, hvor råjernsblokkene blev nedsmel- 
tet, og en skorsten med et spjæld, der ved sin stilling 
kunne styre trækket og dermed forbrændingen. På 
den måde kom jernet ikke i berøring med asken fra 
kullene og optog ikke meget svovl. For meget svovl 
kan gøre jernet rødskørt, hvilket vil sige at det skilles 
ad, når man smeder og svejser på det. Pudling viste 
sig økonomisk fordelagtig i forhold til tidligere an
vendte friskningsprocesser og dominerede ganske 
markedet fra 1820 til 1880, da Bessemer og Siemens- 
Martinprocesserne for alvor gjorde sig gældende 
(Buchwald 2008:553). Pudlet jern blev anvendt i 
dampskibe og krigsskibe, og i en række bygningsvær
ker, som består endnu, f.eks. Britannia-Broen over 
Menai Strædet i Wales (1850), Maria-Pia Broen i Por
to i Portugal (1877), og Eiffeltårnet (1889) i Paris.

Fremgangsmåden ved pudlingen var den, at char
gen på højovnen sammensattes sådan, at den leverede 
hvidt eller meleret råjern, som støbtes ud i rugbrøds
lignende blokke. Fem eller seks blokke, hver på om
kring 40 kg, anbragtes på herden, som havde en stål
bund, dækket af jernoxider og gammel slagge. 
Flammen fra ildstedet strøg hen over herden, så jern
blokkene smeltede. Pudleren og hans hjælper stak 
deres lange jernspyd ind i smeltemassen og rørte 
rundt, så nye partier stadig kom op til overfladen. 
Deraf navnet pudle, som på engelsk betyder at rode 
rundt i mudder. Efterhånden forbrændte råjernets 
indhold af silicium og mangan. Efter X time begyndte 
massen at koge - eller sådan så det ud - for nu be
gyndte råjernets kulstof at brænde til kuloxider, der 
boblede op igennem smeltebadet. En erfaren pudler 
kunne styre processen, så råjernets ca.3% kulstofind
hold kun faldt til 0,6% (stål), eller til 0,3%, eller helt 
til 0,1%, blødt smedejern (Turner 1908).

Efter IX times forløb skubbedes den dejagtige, 
hvidglødende masse sammen i passende klumper, 
hver på 30-36 kg, som blev fisket ud og anbragt under 
en svær hammer. Med hammeren klemte man det me
ste af slaggen ud og formede klumpen, så den med

0 12 3i------------ 1------------ 1_______ i
m

254. Walisisk puddelovn med jernbund, 1830. På tegnin
gen har skorstenen ikke den fulde højde, 10 m. Jern-char
gen på herden midt i havde ingen kontakt med kullene til 
venstre. Konstruktionen sørgede for at flammernes varme 
blev reflekteret ned på chargen, så den smeltede. Tyle- 
cote 1976. Se også Salmonsens Konversations Leksikon: 
Pudling.

det samme kunne gå videre til varmvalseværket. Selv
om det sjældent nævnes, var denne varmvalsning et 
væsentligt element i Cort’s patent af 1783. Valserne 
kunne bygges med forskellig overflade, helt glatte til 
plader, eller med riller af forskellig form, så man kun
ne valse rundjern, stangjern eller profiljern. Med pud
ling plus valsning havde Cort på én gang hævet pro
duktionshastigheden 6-8 gange.

Pudlingen var måske det hårdeste arbejde, en me
talarbejder nogensinde har været udsat for. Pudleren 
stod i timevis foran en ovn med et 1300-1400° varmt, 
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hvidglødende bad, og han måtte med sine krogede 
spyd rode rundt i massen. Han var halvnøgen, kun 
beskyttet af jernbeslåede sko. Alligevel kunne han på 
en 12 timers arbejdsdag nå at behandle seks runder, 
hver på omkring 200 kg færdigpudiet jern.

Pudling spredte sig hurtigt til andre dele af Eng
land, Skotland og Wales, samt til lande, der havde 
gode stenkulsforekomster som Frankrig, Belgien, 
Tyskland og USA (1845). Den kom aldrig til Dan
mark eller Norge, og kun i meget beskedent omfang 
til Sverige (Surahammars Bruk), der fortsatte sin pro
duktion på basis af trækulsfyrede højovne. Det sven
skejern og stål har siden fastholdt sin position på ver
densmarkedet, og da f.eks. puddeljernets kvalitet 
skulle bedømmes var det ved sammenligning med 
standarder af svensk jern (Turner 1908). Det viste sig 
altid at puddeljernet havde et større slaggeindhold 
end det svenske jern, hvorfor det havde mindre styrke 
når det blev udsat for bøjning.

Puddeljernet var velegnet til indsætning. Vigtige, 
mindre genstande, som var udsat for slid, kunne med 
fordel forsynes med en forstålet overflade. Delene til 
en geværlås, eller til vigtigt låsetøj, eller møtrikker og 
andre maskindele blev pakket i en lufttæt kasse med 
trækul og opvarmet til 900-1000° C. Jo længere be
handlingen varede, jo længere trængte kullet ind. 
Kulstof atomerne vandrede forholdsvis hurtigt (dif
funderede) ind i det austenitiske materiale, så i reglen 
varede indsætningen kun 1-4 timer, idet man sigtede 
efter indsætningsdybder på en halv til en hel mm (Vo
gel et al. 1993).

Efter en passende tid åbnedes kassen, og genstan
dene afkøledes. Ved direkte afkøling i vand blev over
fladen martensitisk, og blev således til meget hårdt 
stål. Hvis man i stedet for udsatte kassen for en frivil
lig afkøling i luften, dannedes der en perlitisk over
flade af mindre hårdhed. Der var rige muligheder for 
variation, således at talrige opgaver kunne løses. Fæl
les for de fleste indsætninger var at den nye overflade 
lod sig polere til et langt bedre og glattere udseende 
end det ubehandlede puddeljern. Tillige opnåede 
man genstande med en sej kerne og en slidstærk over
flade, der ofte var en bedre løsning end at genstanden 
var af hårdt stål helt igennem.

I Tabel 10.2 er anført nogle analyser af engelske 
pudlede jern fra 1800-tallet, og i Tabel 10.3 ni eksem
pler på slaggeinklusioner i pudlede jern, der er blevet 
brugt i England og Danmark. Man vil bemærke, at F- 
værdierne er høje eller meget høje, fra 9 til 17, hvilket 
skyldes at slaggerne ikke har været i berøring med 
asken fra ildstedet. Af samme grund er indholdet af 
calcium, kalium og magnesium påfaldende lave i for
hold til norske og svenske jern. Derimod kan mangan, 
fosfor og svovl være høje. Ved sammenligning af tal
lene for mangan og fosfor i Tabellerne 10.2 og 10.3 ses 
det, at pudlingsprocessen var i stand til at overføre ho
vedparten af de to stoffer fra malmen til slaggerne og 
derved producere en tilfredsstillende jernkvalitet. 
Svovl må overraskende nok være kommet over med 
gasserne til herden, hvor noget af det er blevet optaget 
i det pudlede jern, dog ikke i alarmerende mængder.

Når man herhjemme i 1800-tallet (1820-80) talte om 
smedejern, svejsejern eller bare jern har det næsten al
tid drejet sig om importeret puddeljern, i reglen fra 
England, men alternativt fra Tyskland, Belgien o.a., 
som nu priser, dimensioner og leveringstidspunkter 
kunne passe. Det var almindeligt brugt i landsbysmed
jerne, men blev også en tid lang brugt til jernbaneskin
ner, bygningsjern, kedelplader og skibsbygning.

Moss Jernverk

Moss Jernverk blev grundlagt temmelig sent, i 1705, 
og i og for sig på et overraskende sted, på østsiden af 
Oslo Fjord, 50 km syd for Oslo. Man vidste fra star
ten, at malmene måtte hentes langt borte, især fra de 
gode gruber ved Arendal, men det var på den anden 
side en fordel, at produkterne, kanoner, morterer, 
kugler og bomber, ikke skulle fragtes langt, for fæst
ningerne Akershus, Fredriksstad og Fredrikssten lå 
kun 2-3 timers sejlads borte. Ved Moss var der en 
brugbar elv, der bød på en faldhøjde på 14-15 m, og 
trækul kunne skaffes fra Jeløy og det nære opland. 
Der blev bygget en dobbelt højovn, 8,4 m høj, og flere 
tyskherder til fremstilling af stangjern.

I 1749 blev værket erhvervet af de to købmænd, 
Erich Ancher og Matthias Wærn, der desværre ikke 
samarbejdede særlig godt. Et familiemedlem, Morten
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255. Støbejernskanoner fra 
Moss Jernverk. Fra venstre 18 
pundig, kaliber 14 cm, 288 cm 
lang, 2675 kg.1760-12 pun
dig, kaliber 12,4 cm, 268 cm 
lang, 1600 kg, 1755-12 pun
dig, kaliber 12,4 cm, 269 cm 
lang, 1900 kg, 1761—6 pundig, 
kaliber 9,8 cm, 210 cm lang, 
825 kg, 1756-6 pundig, op
horet til 8 pundig, men aldrig 
taget i brug. På bæretappene 
mærket AW for Ancher & 
Wærn. Buchwald 2008.

Wærn, rejste 1754-55 til England for at hverve engel
ske specialarbejdere til kanonproduktionen. Han 
blev fængslet for spionage, men undslap og kom til
bage til Norge - uden arbejdere. 1 1756 overtog Erich 
Ancher (1709-85) værket. Han leverede i 1758 99 og 
året efter 106 12-pundige kanoner, der var færdiggjort 
på fabrikkens egne boreværker, Man producerede 
stangjern, stemplet A, samt tøndebånd og bilæg
gerovne, foruden våben til hær, flåde og fæstninger. 
Senere blev han også i stand til at støbe og udbore 
18-pundige kanoner, men han kørte træt og overdrog 
værket til sin søn, Bernt Anker (1746-1805), måske 
Norges rigeste mand, patriot, købmand og forfatter. 
Kanonproduktionen fortsatte, og mange af dem, fra 
3-pundige til 24-pundige, var i brug under Napole
onskrigene. Efter at Norge var kommet under svensk 
styre solgtes værket i 1819 til Bernts bror, Peder An
ker, som vi har mødt på Eidsvoll.

Ikke længe efter, i 1824, skiftede det igen ejer, den
ne gang til familien Wedel-Jarlsberg. Der blev bygget 
en ny højovn, 10 m høj, og der blev opstillet blæsere, 
der forsynede ovnen med forvarmet blæst. Der blev 
bygget et valseværk, som leverede plader og stangjern 
af høj kvalitet, lige indtil 1874, da jernværket blev 
nedlagt. I stedet oprettedes en cellulosefabrik. Kun 

værkets direktørbolig og en række arbejderboliger 
har overlevet (Thuesen 1977).

Det ser ud til, at man med de meget store højovne 
på Moss havde betydelige vanskeligheder med drif
ten. Den dobbelte højovn stod ofte stille i måneder, 
sommetider i flere år. Det kunne være af mangel på 
trækul eller på grund af konflikter mellem Wærn og 
Ancher. Af og til blev værket stoppet af krigen, som 
da svenskerne en kort tid besatte værket. Men Moss 
oplevede også historiske øjeblikke, som dengang kon
gen, Christian Frederik, boede her under sine for
handlinger med den svenske regering marts-august 
1814. Han var heldigvis klog nok til at trække sig til
bage den 14.august 1814 til fordel for en personaluni
on mellem Norge og Sverige. Derved undgik han en 
ødelæggende krig mellem broderlandene.

Lidt statistik

For over hundrede år siden gennemførte den kendte 
norske geolog J.H.L. Vogt (1858-1932) et omfattende 
studium af den norske jernproduktion gennem tider
ne. Den følgende korte analyse er baseret på hans op
lysninger, suppleret med egne studier i det Norske 
Rigsarkiv.
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256. Den såkaldte »lopin« er udgangspunkt for et 
mønstret bøsseløb. Millimetertykke plader af puddeljern 
og stål bundtes og udsmedes til en »baguette«, 7-8 mm 
tyk. Denne model resulterer i det mønster på det færdige 
geværløb, der hedder Etoile. Musée du Fer et Charbon, 
Liege.

257. Løbene til to jagtgeværer fra 1900. Mønstrene hedder 
Zenobe og Prince Albert. De fremkommer efter polering 
og ætsning. Musée du Fer et Charbon, Liege.

Man kan skønne, at Norges totale råjernprodukti
on fra 1600-tallet til 1905 har været 1,3 millioner ton. 
En meget væsentlig del af denne produktion endte i 
Danmark, enten som våben, vindovne eller jern for 
manufaktur eller byggeri. I 1700-tallet havde indu
strien sin bedste tid, idet den leverede 7,000-9,000 t 
råjern om året, og for stangjernet opnåede priser på 
omkring 10-12 rigsdaler pr. skippund (160 kg), dvs 
rundt regnet én rigsdaler pr.stang. For det meste ud
gjorde stangjernsandelen vægtmæssigt 65-75 % af sal
get, men måske indtægten fra de støbte genstande, de 
fornemme bilæggerovne og efterspurgte kanoner, har 
mere end opvejet forskellene i vægt.

Trækulsforbruget i højovnene var stort. 11654 brug
te Fossum 5,0 kg trækul pr. kg udstøbt råjern, i 1750 2,7 
kg, i 1805 3,00 kg, og i 1848 kun 1,56 kg. Tallene viser, at 
man ved forbedringer i ovnkonstruktionen tidligt var 
nået frem til omtrent at halvere trækulforbruget. I de 
næste mange år kom man ikke længere, før Bagges blæ- 
semaskine omkring 1840 blev installeret. Med den 
pumpedes luft, der var forvarmet til 200° C, igennem 
chargen, hvilket medførte et dramatisk fald i trækuls
forbruget uden at råjernets kvalitet blev forringet.

Kulforbruget ved friskningsherderne (tyskherder
ne) var af samme størrelsesorden som ved højovnene. 
På Eidsvold og Fritzøe brugte man i 1750 3,7-4,6 kg 
trækul pr. kg produceret stangjern. I 1776 på Ulefos 
4,5 kg kul pr. kg stangjern. På Fritzøe i 1784 3,5 kg kul 
pr. kg stangjern. Først, da man omkring 1840 erstat
tede tyskherderne med den nye svenske Lancashire 
friskningsovn, faldt trækulsforbruget dramatisk til 
kun 1,0-1,5 kg kul pr. kg stangjern.

Lad os prøve at sammenligne forbruget af trækul i 
1750 med det i 1850 for hele operationen fra malm til 
færdigt stangjern. 1 1750 måtte en norsk højovn smel
te ca.4,5 kg jernmalm for at levere 1,33 kg råjern. Her
til anvendtes ifølge ovenstående ca. 2,7 kg kul for 
hvert kg jern, altså i alt 3,6 kg kul. I tyskherden var 
der et tab på 25%, så de 1,33 kg råjern blev til 1,0 kg 
stangjern. Dette havde krævet ca. 4,0 kg trækul. Hele 
regnestykket er derfor, at fremstillingen af 1 kg stang
jern havde krævet 3,6 + 4,0 = 7,6 kg trækul!

I 1850 kunne man med Bagges system levere 1,33 
kg råjern med et forbrug på kun 1,33 x 1,56 = 2,07 kg
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trækul. I den nye Lancashireherd var jerntabet vist
nok 25% som tidligere, så man fik 1 kg stangjern med 
et forbrug på 1,25 kg trækul. Sammenlagt var forbru
get i 1850 kun 3,32 kg trækul pr. kg færdigt stangjern, 
altså mere end en halvering ved indføring af de nye 
metoder. Men denne forbedring var for intet at regne 
mod den revolution, der stod lige for døren: Bes
semers opfindelse i 1856 (s. 286).

Christian 8. 1839-48
Christian blev født 18. september 1786 på Christians
borg som søn af arveprins Frederik (Christian 7S halv
broder) og den begavede prinsesse Sofie Frederikke af 
Mecklenburg-Schwerin. Han fik en omhyggelig op
dragelse. I hjemmet kom tidens førende kunstnere og 
videnskabsmænd, som bl.a, gjorde ham til en interes
seret og kyndig mineralsamler. Hæren og flåden inte
resserede ham mindre, hvilket ærgrede Frederik 6., der 
dog alligevel udnævnte ham til generalløjtnant i 1812.

I 1813 kastedes han ud i den utaknemmelige op
gave at udfylde posten som Norges statholder i den 
kritiske fase under Napoleonskrigenes afslutning. 
Det blev en opgave for statholderen at vise nordmæn- 
dene, at de ikke var glemt, selv om krigen skilte dem 
fra Danmark. Det lykkedes ham, sammen med Eids- 
vold-mændene Carsten og Peder Anker, Jacob Aall og 
Henrik Carstensen, at udforme en norsk forfatning, 
som vedtoges 17. maj 1814 - og førte til hans valg som 
konge af Norge. Det politiske tryk fra Sverige, Eng
land og Wienerkongressen resulterede dog i, at han 
10. oktober måtte frasige sig kronen. 26. oktober for
lod han Norge for stedse, om bord på orlogsbriggen 
»Bornholm«, som dronning Marie havde afsendt fra 
København. Kong Frederik 6. opholdt sig på den tid 
seks måneder i Wien for - uinviteret - at påvirke kon
gressens afgørelser. Han øvede bag kulisserne en vig
tig indsats, så der trods alle forsøg fra de vindende 
magters side VAR et Danmark efter den endelige 
fredsslutning (Nørregaard 1948).

Prins Christian var dybt nedslået over udviklingen 
i Norge, men atter hjemme blev han varmt hyldet. 
Han blev i 1815 udnævnt til guvernør over Fyn med 
bolig i Palæet i Odense. I maj samme år blev han gift

258. Kong Christian 8 og dronning Caroline Amalie ved 
kroningsceremonien på Frederiksborg Slot 1840. Tronsto
len er opbygget over et træskelet, dækket af tynde plader 
af elfenben og på dronningestolen af sølv. Stoleben og 
søjler er sammensat af kortere og længere stykker af nar
hvalstand med baser og kapitæler af forgyldt bronze. Det 
grundlæggende arbejde udførtes 1665 af kunstdrejeren 
Bendix Grodtschilling. Begge stole står nu, med de tre 
unike løver af drevet sølv foran, i Riddersalen på Rosen
borg. Boesen 1986.

med Caroline Amalie af Augustenborg (1796-1881). 
Brudens moder var Frederik 6S halvsøster, Louise 
Augusta, Struensees datter. I årene 1818-22 var ægte
parret på to store udenlandsrejser til Vest- og Syd
europa, som bragte dem i kontakt med flere kontrare
volutionære regimer, der betragtede disse demokrater 
og liberale med megen mistro. Da Frederik 6.overve
jede at indføre rådgivende provinsialstænder, havde 
prinsen i 1831 fået sæde i Statsrådet.

Ved Frederik 6S død besteg prinsen tronen som 
Christian 8. I juni 1840 lod kongeparret sig salve og 
krone under højtidelige former, der understregede 
den enevældige trones status. Det var sidste gang, at 
en sådan akt gennemførtes, og mange var skuffet over 
kongens gammeldags holdning. Man havde ventet et 
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mere liberalt udspil efter hans indsats i Norge. Imid
lertid havde landet gode tider. Næringslivet blomstre
de, statsgælden aftog, og kunst og videnskab trivedes. 
Videnskabernes Selskab fik færdigopmålt landet 
1792-1820, og udgav nu en række fremragende kort i 
målestokke fra 1:40,000 til 1:360,000. Thomas Bugge 
(1740-1815) havde været hovedansvarlig for opmålin
gen, og som hjælper havde han blandt andet haft Ca
spar Wessel, en bror til Johan Herman Wessel.

I det satiriske vittighedsblad Corsaren, det første 
af sin art, kommenterede Meir Aron Goldschmidt 
(1819-87) den politiske situation. Hver søndag vakte 
et nyt nummer latter og forargelse. Han fik et efter ti
dens forhold stort antal abonnenter, 3000, og under
holdt dem ved en vittig, til tider ondskabsfuld satire. 
Han kom ved en lejlighed i alvorlig konflikt med cen
suren og blev i Højesteret idømt 6x4 dages vand og 
brød. Senere skrev han »En Jøde« (1845) og »Maser, 
en episode af Simon Levis liv«, der i romanform be
handler Christian 8S tid og Slesvig-krigene. På den tid 
var der ca.4000 jøder i Danmark, heraf de 1600 i pro
vinsen. Selv havde han haft sin barndom i Vording
borg. I en anordning fra 1814 havde Frederik 6. til
stået jøderne ligestilling med landets øvrige borgere, 
men man havde alligevel haft Jødefejden i 1819, som 
havde gjort mange urolige.

Den selvlærte jødiske forretningsmand, født i Al
tona, Mendel Levin Nathanson (1780-1868) kom som 
tolvårig til København, hvor han allerede seks år se
nere kunne åbne en manufakturforretning en gros. 
Han lærte meget af handelen på England, men krig, 
statsbankerot og sløje forretninger i 20’erne førte til 
hans fallit 1831. Han blev imidlertid en central figur i 
de danske jøders historie. Ihukommende sin egen 
kummerlige barndom oprettede han i 1805 Mosaisk 
Drengeskole, og i 1810 medvirkede han ved stiftelsen 
af den tilsvarende skole for piger, Carolineskolen. 
Hans skribentvirksomhed førte ham til den skranten
de Berlingske Tidende, som han i sin lange redaktør
periode 1838-58, igen bragte på ret køl. Han fik en 
stor børneflok, som man kan se på det prægtige fami
liebillede, malet af Eckersberg i 1818, da Nathanssons 
forretninger endnu gik godt. Han lod i øvrigt flere af 
sine børn døbe.

Christian 8. støttede udrustningen af Galathea- 
ekspeditionen, der under en toårig jordomsejling 
1845-47 indsamlede etnografika, foretog videnskabe
lige målinger og aflagde handelspolitiske besøg. Cor- 
vetten »Galathea« var en moderne fregat, søsat 1831, 
og udrustet med 26 kanoner. Kommandøren, kaptajn 
Steen Andersen Bille (1797-1883), publicerede en 
fængslende beretning om ekspeditionen i 1853.

I 1843 åbnede Georg Carstensen (1812-57) Tivoli 
på 60,000 m2 af voldterrænet mellem Vesterbro og 
Kalveboderne, som han havde lejet af kommunen. 
Hans ide var at underholde byens borgere i det nære, 
uden at de skulle tage helt ud til Dyrehavsbakken, 
åbenbart en meget holdbar ide. Fra starten har Panto
mimeteatret, belysningen, blomsterne og musikken 
stået i centrum. I tredive år, indtil sin død, var H.C. 
Lumbye (1810-74) den feterede dirigent.

Allerede i begyndelsen af 1800-tallet var antallet af 
skibe, der årligt passerede Øresund oppe på omkring 
10,000. I 1835 udgjorde Øresundstolden 2 millioner 
rigsdaler, eller 12% af de samlede statsindtægter. Kla
gerne over Sundtolden tog imidlertid stadig til. Vore 
egne købmænd mente, at handelen på København 
svandt ind til fordel for Hamburg og Altona, og alle 
var enige om, at man foruden af afgiften, var besværet 
af forsinkelsen og udgifterne til lods og tolk i Helsin
gør. Man var jo blevet utålmodig, nu hvor de nye 
dampskibe gjorde sejladsen uafhængig af vinden.

Folkehøjskolens fader er N.F.S. Grundtvig, der i 
trængselsårene 1813-20 arbejdede på en folkelig gen
rejsning. Han oversatte Beowulf, Saxo og Snorre, og 
efterhånden modnedes hans tanker. Skolen skulle 
være en »Ordets Friskole«, en skole uden eksamener, 
med et kristeligt grundsyn, hvor bønder og borgere af 
alle samfundsklasser skulle kunne mødes. Grundtvig 
mente, at det var nødvendigt at alle havde et godt 
grundlag for at forstå samfundsmekanismerne, så 
man kunne tage et politisk standpunkt og forstå be
tydningen af at betale skat. Kongen var positiv over
for Grundtvigs planer, men højskoleideen havde også 
fænget andre steder.

I 1840 tog to professorer ved Kiels Universitet, 
Christian Flor (1792-1875) og Christian Paulsen 
(1794-1854), initiativet til at fremme danskheden i 
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Sønderjylland ved at støtte højskoletanken. 11844 var 
der indsamlet så mange midler, at man kunne oprette 
den første folkehøjskole i Rødding, 10 km syd for 
Kongeåen. Den blev døbt af Grundtvig ved et møde 
på Skamlingsbanken. Nogle af de betydende forstan
dere i de første år var Sofus Høgsbro 1850-62, Ludvig 
Schrøder 1862-64, og Cornelius Appel, der efter tabet 
af Sønderjylland til Tyskland måtte fungere som fri
menighedspræst 1865-87. Efter 1864 »flyttedes« Rød
ding til Askov lige nord for Kongeåen, hvor så bety
delige forstandere som Ludvig Schrøder (1836-1908) 
og komponisten Heinrich von Nutzhorn (1833-1925) 
virkede. På Vallekilde Højskole i Odsherred fortrylle
de Ernst Johannes Trier (1837-93) en stadig voksende 
skare af elever ved sine foredrag om historie og det 
Gamle Testamentes store skikkelser.

Det var ved at blive lettere at rejse mellem landsde
lene. Der var regelmæssig dampskibsfart mellem Kø
benhavn og Kiel, og nu var jernbanen på vej. Forud
sætningen var at man kunne fremstille skinner, der 
kunne holde. Det tog en generation før det lykkedes. 
De første forsøg, i England omkring 1800, benyttede 
skinner af støbejern, der imidlertid viste sig ikke at 
kunne holde til stød og var vanskelige at samle til 
større længder. Men så kom de kraftige, dampmaski
nedrevne varmvalseværker. De kunne håndtere pud- 
lerens store klumper og forme dem til skinner, der al
lerede i 1830’erne var begyndt at ligne de skinner, vi 
bruger i dag. George Stephenson (1781-1848) arbej
dede ved kulgruberne omkring Newcastle, hvor han 
indså hvilken lettelse det ville være om alle transpor
ter kunne ske på skinneveje trukket af dampmaskine
drevne lokomotiver. Selvlært som han var, etablerede 
han eget værksted, og med interesserede venner byg
gede han sit første lokomotiv. 1 1829 vandt han en be
rømt konkurrence mod andre lokomotivbyggere med 
sit »The Rocket«. De første engelske offentlige baner 
var Stockton-Darlington og Liverpool-Manchester.

I Danmark toges den første jernbane Altona-Kiel i 
brug 1844. Kort efter, i 1847, åbnedes banen Køben
havn- Roskilde, i 1854 fulgte banen Flensborg-Hu- 
sum-Tønder, og i 1862 Aarhus-Randers. Strækninger
ne var anlagt og finansieret af lokale interessenter. 
Først i 1880 var alle vigtige linier samlet under De 

Danske Statsbaner. Meget af det rullende materiel 
blev bygget på fabrikken Scandia i Randers, der åb
nede i 1862, mens de fleste lokomotiver vistnok blev 
importeret fra England, Sverige og Tyskland.

Kongen havde været en varm beskytter af dansk 
åndsliv og videnskab - bare dets repræsentanter ikke 
ytrede alt for liberale tanker. Dette gjorde ham popu
lær hos den mere konservativt indstillede borger. Men 
mange higede efter trykkefrihed, en mere fri forfat
ning, og alle frygtede for de kritiske tilstande i Sles- 
vig-Holsten. - Ved et besøg på korvetten »Valkyrien« 
i januar 1848 pådrog kongen sig en alvorlig forkølelse 
med stærk feber. En åreladning på armen førte til be
tændelse og blodforgiftning, som medførte døden 20. 
januar 1848. Han blev bisat i Frederik 5S Kapel i Ros
kilde Domkirke. Dronning Caroline Amalie, som var 
Grundtvigianer og havde viet en stor del af sit liv til 
kirkeligt og socialt arbejde, døde først i 1881 og blev 
gravsat ved gemalens side.

Kupolovnen og støbejernet
Der har aldrig været bygget en højovn i Danmark. 
Højovnene hører til i de lande, der disponerer over 
væsentlige jernmalme og udstrakte skove, der kan le
vere trækul; eller stenkulslejer, der kan levere kul til 
koks- og gasproduktion. Har man en højovn, kan 
man, som vi har hørt, tappe den for råjern og støbe alt 
fra vindovne og kanoner til gryder, cylindre, spytbak- 
ker og vinduesrammer.

Herhjemme blev det i 1800-tallet, hvor maskinin
dustrien indrettede værksteder i mange større byer, 
nødvendigt at disponere over støbejern i mindre 
mængder og med varierende sammensætning. Her 
trådte kupolovnen til.

Kupolovnen var en cylindrisk skaktovn af 4-6 m 
højde med en diameter på fra 65 til 100 cm. Den var 
enkelt opbygget, nem at reparere og var overkomme
lig i pris for en maskinfabrik. Foroven påsatte man 
blandinger af koks, importeret råjern, gammelt støbe
jern ogjernskrot. Man blæste luft ind forneden, så der 
på ovnens bund, herden, fremkom et smeltebad, dæk
ket af smeltet slagge. De gammeldags læder-blæse
bælge blev afløst af maskindrevne blæsere, og ku-
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259. Kupolovn fra 1900, 4-5 m høj, 1 m i diameter. Char
gering gennem lemmen 14. Tapning af støbejern ved 3, af 
slagge ved 7. Sandvikens Handbok, part 6,1949.

polovnen blev foroven tilsluttet et skorstensaftræk. 
Ovnen tappedes med mellemrum i en kranske, som 
førte støbejernet til formene.

Den erfarne støbemester kunne sammensætte 
chargen, så han fik det støbejern, som han ønskede.

260. Riddarholmskirken, Stockholm. Kirken hørte til 
et Franciskanerkloster, der sløjfedes ved Reformatio
nen. Tårnet hærgedes i 1835 af en ildebrand, hvorefter 
E.G.Göthe tegnede den nye, luftige konstruktion af støbe
jernselementer. Postkort 1990.

Efterspørgslen fra maskinindustrien var stor. Der var 
brug for svinghjul, drejebænke, maskinstativer, tand
hjul, cylindre, rør og pumpedele. Noget støbegods 
var færdigt, straks når det var blevet renset for sand; 
andet som tandhjul og cylindre krævede efterbehand
ling ved boring af huller eller justering af den indven
dige diameter af en cylinder. Kupolovnens almindeli
ge charge kunne bestå af 42% importeret råjern, 50% 
kasseret støbejern og 8% koks. Hertil måtte man til
sætte 1-2% kalksten, der sammen med asken dannede 
en letflydende slagge og bandt væsentlige dele af 
svovlet.

Man kan spørge hvad der er forskellen på råjern 
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(engelsk pig iron, svensk tackjärn) og støbejern (en
gelsk cast iron, svensk gjutjärn). Generelt er forskel
len meget lille. Begge er forholdsvis letsmeltede lege
ringer af seks grundstoffer, jern, kulstof, silicium, 
mangan, fosfor og svovl. Heraf udgør jern normalt 
95% og kulstof fra 2,8 til 4,8%. Hverken råjern eller 
støbejern indeholder slagger. Smedejern og stål inde
holder altid slagger. Det hænger sammen med at rå
jern og støbejern har været totalt smeltede under 
fremstillingsprocessen, så slaggen, der er lettere end 
jernet, har kunnet flyde ovenpå og kunnet tappes for 
sig.

Forskellen er vel den, at råjernet er resultat af en 
højovnsproces, som leverer 500-1000 kg smelte ad 
gangen, hvor mesteren havde ret ringe indflydelse på 
jernets sammensætning, især i ældre tid før den kemi
ske analyse blev indført. Kort, man måtte være tilfreds 
med at der overhovedet kom noget brugbart jern ud 
af højovnen. Man måtte tage, hvad man fik. Med ku- 
polovnen arbejder man med mindre portioner, det 
analytiske kendskab er steget, og støbemesteren kan 
veje og sammensætte chargen, så han hver gang får 
det samme resultat og overfor kunden kan garantere 
kvaliteten. Hvis man forsøgsvis fremstiller stænger af 
de to typer, vil man opdage at de er meget ens. De kan 
ikke overføre trækkræfter, og de lader sig kun bøje 
meget lidt, før de knækker. Derimod kan de tåle store 
tryk og bære en stor last, f.eks. i form af en søjle. Nog
le få analyser af råjern fra højovne er anført i Tabel 
10.1.

I Sverige er støbejernet undertiden af arkitekterne 
brugt med dekorativ virkning (Cornell 2012). I 1836 
byggede E.G. Göthe et monument i form af en spin
kel baldakin i parken omkring jernværket Österby- 
bruk, 40 km nord for Uppsala. I 1840 satte man et 
markant støbejernsspir/tårn ovenpå Riddarholmskir- 
ken i Stockholm, hvor medlemmer af det svenske 
kongehus ligger begravet, Fig. 260.

Herhjemme er støbejernet blevet brugt i stort om
fang. En tid var det på mode at mindes de afdøde ved 
at sætte jernkors eller jernplader med navne på grav
stederne, og jerngitre var almindelige. I bybilledet ser 
man brandpumper, lygtestandere, brønddæksler og 
afløbsriste. På værkstederne er de fleste maskiner, 

som drejebænke, bore- og fræsemaskiner, bygget op 
omkring en massiv kerne af støbejern. En sjælden 
gang ser man bærende søjler af støbejern. Forfatteren 
kender kun to tilfælde. Det ene er Universitetsbiblio
teket i Fiolstræde, som 1857-61 blev bygget i nordita
liensk stil af J.D. Herholdt (1818-1902). Den to-etager 
høje bogsal med tøndehvælvet over det smalle mid
terrum bæres af et halvt hundrede smækre støbejerns
søjler.

Østre Landsrets bygning i Bredgade blev oprinde
lig bygget som et operahus i 1703, men er siden om
bygget flere gange. En overgang husede bygningen 
Landkadetakademiet, hvor Christian 9. som prins i 
1830’erne gennemgik et kursus. Efter Det Andet Chri- 
stiansborgs brand i 1884 flyttede Rigsdagen ind og 
var her til 1917, da Det Tredje Christiansborg var ble
vet færdig. Ved ombygningen i 1880’erne for at huse 
Rigsdagen, ser det ud til, at man opstillede seks meget 
høje støbejernssøjler midt i Folketingssalen, for at 
bære Landstingssalen ovenpå.

Frederik 7. 1848-63
Frederik 7. blev født på Amalienborg den 6. oktober 
1808 som søn af prins Christian (8.) og dennes første 
hustru, prinsesse Charlotte Frederike af Mecklen
burg-Schwerin (1784-1848). Efter at prinsessen havde 
indledt et forhold til den schweiziske koncertmester 
Edouard du Puy (1770-1822) ved det Kongelige Tea
ter, lod prinsen sig i 1810 skille. Prinsessen konverte
rede til den katolske tro og døde 1848 i Rom. Prins 
Frederik nåede således dårligt nok at kende sin mo
der. I drengeårene og teenageårene så han heller ikke 
meget til sin fader, der var blevet statholder i Norge, 
og kort efter at have indgået sit andet ægteskab fore
tog lange udenlandsrejser. Hans undervisning var 
derfor noget tilfældig, og han viste sig i øvrigt ikke 
særlig motiveret for at modtage regulær undervis
ning, eller i at erhverve de kundskaber, der senere 
kunne være ham til nytte som enevældig. Han endte 
som en afholdt konge og gik under navnet Frederik 
»Folkekær«.

I 1828 ægtede han den jævnaldrende Vilhelmine 
Maria (1808-91), yngste datter af Frederik 6., men de
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261. Knæ, samlet af to stykker 
smedejern. Det var med til at 
bære dækket på den engel
ske fregat »Crescent« (36 
kanoner), som 6. december 
1808 strandede på Vestkysten 
nær Maarup Kirke. Knæet på 
75 kg blev reddet fra vraget 
i 1980’erne af dykkere fra 
Nationalmuseet og undersøgt 
på DTU. 175 års saltvandskor
rosion har fremhævet jernets 
fiberstruktur. Buchwald 2008. 
Jvf. figur 32.

trivedes ikke sammen og blev skilt 1837. Det passede 
bestemt ikke kongen, og prinsen blev reelt forvist til 
Fredericia, hvor han blev chef for Fynske Infanterire
giment. Her og på et togt til Island deltog han i den 
jævne borgers gøremål og gjorde sig afholdt i vide 
kredse. Han blev i 1839 Guvernør over Fyn med sæde 
på Odense Slot og havde tid til at dyrke den eneste 
videnskab, hvori han fik et dybere indblik, arkæolo
gien.

Han giftede sig anden gang 1841 med Caroline 
Charlotte (1821-76) af Mecklenburg-Strelitz, men var 
nu begyndt at komme sammen med modehandler
sken Louise Danner (1815-74). Her havde han omsi
der mødt den kvinde, der havde hans hjerte og var en 
kærlig støtte for ham. Prinsesse Caroline rejste i 1844 
hjem til Mecklenburg, og selvom prinsen flere gange 
besøgte hende, kunne han ikke formå hende til at 
komme hjem, med mindre han glemte Louise. Og det 
kunne han ikke, så ægteskabet blev opløst i 1846.

Ved faderen, kong Christian 8S død den 20. januar 
1848, måtte han nu som Frederik 7., den sidste af den 
oldenborgske stamme, bestige tronen. En barndoms
ven, Carl Emil Bardenfleth (1807-57), jurist og stift
amtmand, først på Island og dernæst på Fyn, blev 
kaldt til København for at blive Geheimestatsmini- 

ster. Han blev en støtte for kongen i de forestående 
forhandlinger om en ny grundlov, der var påbegyndt 
kort før faderens uventede død som følge af en ubety
delig blodforgiftning. Den 29. januar udstedte kon
gen et reskript om indkaldelse af en stænderforsam
ling i Roskilde. Der forelå allerede et internt udkast 
om en ny grundlov, holdt i ret konservativ ånd med 
bibeholdelse af Helstaten, men nu offentliggjorde de 
nationalliberales politiske ledere en pjece, hvori de 
ønskede enevælden afskaffet og udarbejdelse af to frie 
forfatninger, en for Danmark og Slesvig (til Ejderen) 
og en for Holsten og Lauenborg som medlemmer af 
Det Tyske Forbund.

På de slesvigske og holstenske stænderdeputere- 
des møde i Kiel den 18. marts var man nået frem til et 
program, der var helt uforeneligt med de danske for
slag. Man krævede en fælles forfatning for Slesvig og 
Holsten, Slesvigs optagelse i Det Tyske Forbund, og 
en folkevæbning under egne officerer. Slesvig-Hol- 
sten skulle styres af hertugen af Augustenborg, Prin
sen af Nør (1800-65). Der blev afsendt en deputation 
til kong Frederik, hvor Orla Lehmann (1810-70) den 
24. marts stod forberedt med et svar, en afvisning af 
Slesvigs optagelse i Det Tyske Forbund og en under
stregning af kongens vilje til at »styrke Slesvigs uop-
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262. Beslag af puddeljern 
på »Great Britain’s« mesan- 
mast. Skibet var, da det blev 
søsat i 1843, verdens største. 
Konstruktøren var Isambard 
Brunei. Skibet havarerede i 
1886, men nåede ind til Stan
ley, Falklandsøerne. Her lå det 
indtil 1970, da det blev bug
seret til Bristol for reparation. 
Men mesanmasten forblev i 
Stanley som et minde. 
Foto 3. marts 2006.

løselige forbindelse med Danmark ved en fælles fri 
forfatning«.

Arbejdet i den grundlovgivende forsamling kom 
til at foregå i efteråret 1848 og foråret 1849, mens kri
gen i Sønderjylland allerede var i gang. Ved den ende
lige afstemning om Grundloven den 25. maj stemte 
119 for og kun fire imod. Resultatet blev et bredt re
krutteret Folketing, suppleret med et Landsting, hvor 
der var en høj indtægtsgrænse. Valgretten blev be
grænset til mænd over 30 år med selvstændig virk
somhed eller egen husstand. Tredelingen i en lovgi
vende, en udøvende og en dømmende magt blev 
fastslået. De borgerlige rettigheder, som ejendomsret
tens ukrænkelighed, frihed for censur og forsamlings
frihed blev grundlovsfæstede. Den 5. juni 1849 under
skrev Frederik 7. en af Europas frieste grundlove.

Imens var den Første Slesvigske Krig (1848-50) 
kommet i fuld gang. Opmuntret af Februarrevolutio
nen i Frankrig i 1848 greb garnisonen i Kiel til våben. 
Anført af prinsen af Nør, iført dansk generalsuniform, 
kørte tropper på den nyanlagte jernbane vestpå og 
overrumplede fæstningen Rendsborg den 24. marts. 
Andre garnisoner i Holsten sluttede sig til oprørerne, 
insurgenterne. Man besatte Flensborg og oprettede 
stillinger lige nord for byen. Her stod krigens første 

slag, ved Bov den 9.april, hvor insurgenterne splitte- 
des af oberst Frederik Bülow (1791-1858), chef for 1. 
Infanteribrigade. Imidlertid havde kong Frederik Vil
helm 4. af Preussen (1840-61) besluttet at hjælpe med 
en division, og forbundsstaten Hannover med endnu 
en. I alt 32,000 mand under general Friedrich Wran- 
gel (1784-1877) gik nu nordpå og nedkæmpede 10,000 
danske, der havde taget stilling ved Danevirke. Det 
var Påskedag den 23. april 1848, den dag, som Carl 
Ploug (1813-94) besang i »Påskeklokken kimed mildt 
fra den danske kyst«, som han skrev til en velgøren
hedskoncert i Casino til fordel for de sårede og de 
faldnes familier. Omtrent samtidig skrev P. Chr. Fa
ber (1810-77) »Den gang jeg drog af sted«, der hur
tigt kom på alles læber.

Om de danske stillinger i Sundeved og Dybbøl 
stod der den 5. juni et stort slag, hvor den norskfødte 
F.A. Schleppegrell (1792-1850) og den danske batteri
chef Tycho Jessen (1799-1857) udmærkede sig ved at 
drive Wrangels styrker bort. Kampene stilnede deref
ter af, og den 26. august indgik man i Malmø en 7 
måneders våbenstilstand. Krigen var blevet ført tek
nologisk og taktisk på gammel vis som Napoleon og 
Bernadotte ville have kunnet genkende. Danskerne 
var iført røde uniformer, nemme at få øje på og ram-
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263. Karronade af støbejern, erobret fra et engelsk skib 
i krigen 1807-14. Karronaden var en kort, massiv kanon, 
der fra 1774 blev fremstillet på Carron Ironworks i Skot
land. Typen anvendtes i både den engelske og den danske 
flåde indtil 1870. Orlogsmuseet.

me med det ene skud, der var tid til at affyre, før man 
gik på med bajonetten. Først i 1849 opgav hæren den 
røde kampuniform. Forhandlingerne om fred i vinte
ren 48/49 førte ikke til noget, så ved forårstid brød 
krigen atter ud, begyndende med en smertelig ulykke 
for de danske.

Flåden havde hele tiden behersket havet og havde 
blokeret Elbens og Wesers udløb, samt Kiel, Swi- 
nemünde og Wismar. Ved en misforståelse, en kontra
ordre, der ikke nåede frem til skibene i tide, sejlede 
den 5.april 1849 linieskibet »Christian VIII« (74 kano
ner, en nybygning fra 1840) og fregatten »Gefion« (48 
kanoner, fra 1843) ind i Eckernförde Fjord, hvor de 
med dårlig vind havde svært ved at manøvrere. Hjul
dampskibet »Gejser« (8 kanoner, fra 1844) prøvede 
uden held at hjælpe »Christian VIII« ud af fjorden, 
men beskydningen fra de holstenske kystbatterier sat
te linieskibet i brand. 1/4 af besætningen omkom, da 
skibet sprang i luften. »Gefion« blev erobret af insur- 
genterne, og der blev taget 1000 krigsfanger.

Krigsminister Hansen befalede, at hærens hoved
styrke skulle trække sig nordpå. Hæren efterlod en 
betydelig styrke i Fredericia, men fortsatte under den 
norskfødte Olaf Rye (1791-1849) til Egå, lige nord for 
Aarhus. De preussiske tropper fulgte efter. I en krigs
list, planlagt af Rye og Bülow, lod Rye sig med stør
stedelen af sit fodfolk indskibe og af flåden landsætte 
i Fredericia uden at nogen bemærkede det. Der var 
samlet omkring 19,400 mand i fæstningen, da man 
den 6. juli gjorde et voldsomt udfald. Der var store 
tab på begge sider, general Rye faldt, men insurgen- 

terne var slået på flugt og havde efterladt et stort byt
te, 31 kanoner, 2000 geværer og meget ammunition. 
De faldne danske »var gået til Rye's brigade«, hed 
det. Til minde om sejren rejstes i Fredericia »Den tap
re Landsoldat«, en skulptur af H.V. Bissen (født i 
Slesvigl798-død i Kbhn.1868). Efter sejren ved Frede
ricia hædrede man den danske hær med et festligt ind
tog i hovedstaden.

Fire dage efter Fredericia blev der sluttet våben
hvile med Preussen, der var blevet stærkt presset af 
den russiske zar Nikolaj (1825-55). Det kom til en 
fredsaftale den 2. juli 1850, hvortil de andre tyske sta
ter sluttede sig. Men insurgenterne havde stadig ikke 
givet op, og krigen fortsatte i foråret 1850. Den dan
ske flåde, som havde været meget virksom, specielt 
under Fredericia-operationen, blev den 21. juli 1850 
indviklet i kamp ved Neustadt i Lübeck bugten, hvor 
kaptajn Edouard Suenson (1805-87) ombord på 
dampskibet »Hekla« kom i kamp med det holstenske 
dampskib »v.der Tann«. Han jog det på grund, hvor 
det sprang i luften. Andre flådestyrker blokerede ind
sejlingen til Ejderen og besatte Rømø, Sild og Föhr.

På landjorden tog insurgenternes erfarne general 
W. von Willisen (1790-1879) stilling med 27,000 mand 
ved Isted, 8 km nord for Gottorp Slot. Her blev de 
den 24.-25. juli angrebet af general G.C. von Krogh 
(1785-1860) med 37,000 mand. Det blev en lang og 
blodig kamp, hvor general Schleppegrell og oberst 
W. Læssøe (f. 1811) faldt. Slaget kom til at stå som det 
største Danmark har udkæmpet i historisk tid. Mange 
af de faldne jordedes på kirkegården i Flensborg, 
hvor monumentet Istedløven af H.V. Bissen blev af
sløret 1862. Efter 1864-krigen blev den af Preusserne 
ført til Berlin. 1 1945 blev den på foranledning af Po- 
litikens korrespondent i Berlin, Henrik V. Ringsted, 
flyttet til København, hvor den i mange år stod mel
lem Tøjhusmuseet og Det Kongelige Bibliotek. 12009 
spurgte byrådet i Flensborg om Løven kunne komme 
tilbage. Det kunne den, og den 10. september 2011 
blev den genindviet på sin oprindelige plads på Flens
borg Gamle Kirkegård.

Efter sejren indtog general Krogh stillinger om
kring Slesvig og Danevirke. Ifølge fredsaftalen med 
Preussen måtte den danske hær ikke trænge ind i Hol
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sten. De sidste krigshandlinger fandt sted ved Mysun- 
de, hvor oberst Krabbe den 12. september slog insur- 
genterne tilbage, og ved Frederiksstad, hvor den 
norskfødte Hans Helgesen (1793-1858) gjorde en 
utrolig indsats. Først erobrede han byen, derpå for
svarede han den tappert mod en stor overmagt. I en 
uge blev han bombarderet med kanoner og morterer, 
både fra landsiden og fra søsiden. Omsider havde in- 
surgenterne ikke flere kræfter-eller ikke flere granater- 
og indså, at der ikke var noget at stille op uden støtte 
sydfra. Krigen døde ud, og danske tropper besatte 
Sønderjylland til Ejderen.

Mange episoder fra krigen er blevet malet af Jør
gen Sonne (1801-90), Niels Simonsen (1807-85), F. 
Vermehren (1823-1910), Hans Smidth (1839-1917) og 
Otto Bache (1839-1927). De første to var selv til stede 
ved mange af kamphandlingerne. De fleste af maleri
erne hænger nu på Frederiksborg Museet. Maleren 
J.Th.Lundbye (født 1818) blev dræbt under bivuake- 
ring nær Løgumkloster, da en kugle fra en geværpyra
mide, der tilfældigt faldt om, gik gennem hans hoved. 
Det var den 26.april 1848, nogle få dage efter at han 
var ankommet til fronten.

Den første Slesvigske Krig var slut, blandt andet 
fordi stormagterne ønskede det. Zar Nikolaj pressede 
preusserne og Det Tyske Forbund til at trække sig ud, 
og Østrig og Preussen pressede Slesvig-Holsten til at 
kapitulere. Ved en traktat i London maj 1852 forplig
tede parterne sig til at opretholde den danske Helstat: 
Kongeriget Danmark med hertugdømmerne Slesvig, 
Holsten og Lauenborg. Men det varede kun tolv år, til 
1864, da vi tabte alle tre hertugdømmer, fra Kongeåen 
til Elben.

Det var imidlertid blevet tiden til at tage stilling til 
arvefølgen, da Frederik 7. var barnløs. Man pegede 
på Christian, født 8.april 1818 på Gottorp Slot. Han 
var den fjerde søn af hertug Vilhelm (1785-1831) og 
prinsesse Louise af Hessen-Kassel (1789-1867). Chri
stian nedstammede fra hertug Hans den Yngre, som 
var Frederik 2S broder. Hans moder var datterdatter af 
Frederik 5.

Christian var kendt herhjemme, for han havde 
boet i det Gule Palæ siden 1842. Hans far, Vilhelm, 
havde i 1814 ledsaget kong Frederik 6. under hans op-

264. Verdens første frimærke var »One penny black«, der 
udkom 1840 og bar den unge dronning Victorias por
træt. I nyere tid har England udgivet mange spændende 
mærker. Her er et fra 1974, der viser Prinsen af Wales i 
datidens turneringsmundering omkring 1400. Engelske 
frimærker har aldrig båret landets navn. I stedet vises et 
portræt af den regerende monark.

hold ved Wienerkongressen. I 1825 havde kongen 
skænket hertug Vilhelm Glyksborg Slot og bestemt at 
slægten herefter skulle bære navnet Glyksborgere. Da 
Hertug Vilhelm døde i 1831, overtog kongen formyn
derskabet for Christian og sørgede for at han kom på 
Landkadetakademiet i København. Ved dronning 
Victorias kroning i London i 1838, repræsenterede 
Christian, nu ritmester i Hestgarden, den danske kro
ne. I 1841 blev han forlovet med prinsesse Louise 
(1817-98), datter af landgrev Vilhelm af Hessen. De 
giftede sig i 1842 og flyttede ind i det Gule Palæ lige 
ved Harsdorffs Kolonnade. Efter forhandlinger med 
stormagterne, inklusive zar Nikolaj, vedtoges Tron
følgeloven 31. juli 1853, men parret fortsatte med at 
føre et tilbagetrukket liv.

I 1840 udkom verdens første frimærke, det engel
ske »One Penny Black«, og i 1851 fulgte Danmark ef
ter med et brunt fire-skillings og et blåt to-skilings fri
mærke. Indtil nu har postvæsenet udgivet ca.1800 
forskellige frimærker, men forbruget har i de senere år 
været i aftagende, da breve og postkort bliver stadig 
sjældnere. Fremstillingen af modermatricen, det så
kaldte stålstik, til et nyt frimærke, er en meget kræ-
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265. Quadrigaen, modelleret af H.V.Bissen og støbt af 
J.B.Dalhoff 1845-46, stod indtil 1988 på taget af Thor
valdsens Museum. Da måtte den tages ned på grund af 
korrosion. Under bigaen ses de rustbrune jernstænger, 
hvormed den var støbt fast til taget. Repareret og genop
sat 1991. Foto September 1988.

vende proces, der involverer avanceret metallurgi. 
Ofte har man haft hjælp af en udlænding, som den 
polsk-svenske Czeslav Slania (1921-2005 ), der har gra
veret mere end 1000 mærker, deraf over 200 danske.

Thorvaldsen havde efter lang betænkningstid be
sluttet at skænke sine værker og sine samlinger til Kø
benhavn. Byen begyndte derfor i 1837 en offentlig 
pengeindsamling. Med disse penge, plus Thor
valdsens egne midler og en betydelig støtte fra Chri
stian 8. overdrog man arbejdet med at tegne og opføre 
bygningen til Gottlieb Bindesbøll (1800-56). Kongen 

fandt en ubebygget grund tæt ved slottet til projektet. 
Thorvaldsen kom hjem 1838 med sine samlinger om 
bord på fregatten »Rota« (søsat 1822, 46 kanoner). 
Begivenheden er malet som en frise (sgraffiti) på mu
seets yderside sent i 1840’erne af J.V. Sonne. Over 
bygningens forside knejser den berømte Quadriga: 
Sejrsgudinden Victoria på sin biga, forspændt med 
fire spinkle heste, der ligner dem, der står på Markus- 
kirken i Venedig. De blev modelleret af H.V. Bissen og 
støbt i bronze over et jernskelet af Jørgen Dalhoff 
(1800-90) på hans værksted i Adelgade. Da gruppen 
var færdig i 1848 blev den anbragt på en lav blokvogn 
og - ligesom i Faraos tid - trukket af mange arbejdere 
til Slotsholmen. Da man drejede lidt for hastigt om et 
hjørne, kom en hest ud af balance, og da mester Dal
hoff sprang til for at hjælpe, faldt hesten ned over 
ham og læderede hans højre fod (Dalhoff 1915). Men 
op kom gruppen, og den stod der i 140 år, indtil kor
rosionsangreb havde svækket dens fastgørelse. Den 
blev i 1988 hejset ned, adskilt, repareret og forstærket, 
og genopstillet i 1991.

1 1847 anlagde J.C. Jacobsen (1811-87) et bryggeri 
på Valby Bakke. (Glamann 1990). Han havde i 1844 
arvet et hvidtølsbryggeri i Brolæggerstræde, men så 
en fremtid i bajersk øl og trængte til bedre og mere 
vand. Han besøgte som så mange andre arbejdet med 
at grave jernbanen gennem Valby Bakke og noterede 
sig, at der her var vand at få. Han købte Bjerregårdens 
jorder og fik byggetilladelse, imod at han når øllet 
indførtes til København måtte betale den for de kø
benhavnske bryggere fastsatte formalingsafgift. Un
der Jacobsens ledelse opstod et mønsterbryggeri, der 
inddrog opvarmning ved damp, kuldemaskineri og 
lukkede apparater med steril luft. I 1878 forsvarede 
Emil Christian Hansen (1842-1909) sin doktordispu
tats om gær, som han havde arbejdet med under P.L. 
Panum (1820-85) på Universitetets Fysiologiske Insti
tut. Bryggeren så mulighederne og ansatte Hansen 
som Carlsberg Laboratoriets første forstander. An
vendelsen af rendyrkede gærkulturer spredte sig hur
tigt til andre lande.

Københavns indbyggertal var i 1840 120,800, i 
1855 143,600. Der var bolignød. Man byggede side
huse og baghuse, hvor 22% af befolkningen boede; 
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yderligere 9% havde kun en kælderbolig. Lægerne 
havde nævnt risikoen for en epidemi under de trange 
forhold. Julius Wilkens (1812-92), professor i Meka
nisk Teknologi ved Polyteknisk Læreanstalt, fik omsi
der i 1852 trukket en lov igennem Rigsdagen, som 
frigav bebyggelsen på de store områder, der lå mellem 
Søerne og linien Pile Alle, Falkoner Alle og Jagtvej. 
Det gav rum for megen hurtig aktivitet, men førte 
også til en del byggeri af dårlig kvalitet. Spekulations
byggeri.

Men foranstaltningerne kom desværre for sent til 
at hindre den koleraepidemi, der brød ud i juni 1853. 
Den begyndte i Adelgade og Bredgade og bredte sig 
hastigt. Alene i anden halvdel af juli døde over 2000, 
og andre tusinder flygtede fra byen og blev anbragt i 
barakker og teltlejre. Da epidemien var ovre i oktober 
havde den kostet 4700 livet. Det var den værste siden 
Pesten i 1711. Siden gav Krigsministeriet tilladelse til 
at opføre et hospital mellem Voldene og Søerne. I 
1863 stod Kommunehospitalet færdigt, bygget af 
Hans Christian Hansen (1803-83), broder til The
ophilus Hansen (1813-91), der opførte den østrigske 
Parlamentsbygning og en række af Wiens paladser.

I en generation, ca.1840-70, var deren udtalt Skan
dinavisme, i hvert fald blandt studenter og visse poli
tikere. Mange frivillige var kommet fra Norge og Sve
rige for at hjælpe i den Slesvigske Krig, og der havde 
været mange møder, som da kong Oskar (1844-59) i 
1856 talte for de nordiske studenter på Drottning- 
holm og udtalte »For fremtiden er krig umulig mel
lem de skandinaviske lande«. Frederik 7. og kong 
Oscars efterfølger Karl 15.(1859-72) mødtes flere gan
ge under gensidig sympati. Alligevel blev det ved 
skønmaleri. Da det kneb i 1864, dukkede der ingen 
regulære hjælpetropper op, især fordi Rusland, 
Preussen og Østrig ikke ville tolerere det.

Krimkrigen rasede fra 1853 til 1856 lige uden for 
vore vinduer. På den ene side stod Rusland, på den 
anden Tyrkiet med dets allierede Frankrig, England 
og Sardinien. Finland var i personalunion med Rus
land og blev et mål for de allierede. Engelske og fran
ske krigsskibe passerede april-juni 1854 gennem Øre
sund for at hærge på den finske kyst. Store 
tjæredepoter og tømmerlagre gik op i luer, værftet i

266. Galionsfigur fra korvetten Fortuna (søsat 1825, 20 
18-pundige kanoner). Skulptur af Eckersberg. Foto Len
nart Larsen. Orlogsmuseet. 1990.

Brahestad blev ødelagt, og fæstningen Bomarsund på 
Ålandsøerne måtte overgive sig. I sommeren 1855 kom 
de forenede flåder igen og bombarderede flere kyst
byer som Kotka, Rauma og Nystad. Til sidst udsattes 
hovedfæstningen Sveaborg (Suomenlinna) udenfor 
Helsingfors den 9.-10. august for et voldsomt bombar
dement, der varede 46 timer. Den russiske flåde viste 
sig ikke på noget tidspunkt, men lå sikkert beskyttet 
bag Kronstadts kanoner (Koskinen 1874). Den egent
lige Krimkrig foregik andetsteds, men nyhederne gik 
hurtigt Europa rundt via den nyopfundne telegraf.

I 1823 havde prins Christian Frederik skaffet en 
lovende og alsidig håndværker Jørgen Balthasar Dal- 
hoff (1800-90) et treårigt rejselegat. Dalhoff besøgte 
Berlin, Wien, Rom, Napoli og Paris og brugte øjnene 
godt. Atter hjemme etablerede han sig som guldsmed
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267. Paradehjelm af alumini
um, smedet i 1856 til Frederik 
den Syvende. På det tidspunkt 
var aluminium et nærmest 
ukendt metal, så Dalhoff har 
været yderst heldig med den 
unike præstation. No.8765 i 
De Danske Kongers Krono
logiske Samling, Rosenborg. 
Buchwald 1975 B.

og bronzestøber. De fire kolossalstatuer efter Thor
valdsens modeller i Højesteretsgården er hans værk, 
ligesom Qyadrigaen på Thorvaldsens Museum. Et 
særligt smukt ciseleret bronzearbejde af Christian 4. 
udførte han for Thorvaldsen til Roskilde Domkirke. 
Et unikt arbejde er den paradehjelm af aluminium, 
som han udførte i 1856 til Frederik 7., og som kongen 
brugte ved særlig festlige lejligheder. I midten af 
1800-tallet var aluminium et sjældent og kostbart me
tal. Ved Napoleon 3s hof var det kun kejseren og de 
fornemste gæster, der havde aluminium tallerkner, 
mens de øvrige gæster måtte nøjes med guldtallerk
ner (Buchwald 1975 B). Dalhoff underviste håndvær
kere og medvirkede ved stiftelsen af Industriforenin
gen i 1838, og han gav mange ideer til dekoration af 
datidens cylindriske jernkakkelovne (Dalhoff 1915).

Under Frederik 7. indtrådte der en lettet stemning 
i København, da byens porte åbnedes. Først Nørre
port, så Vesterport i ’48, Østerport i ’51, Amagerport i 
’52 og Norgesporten i Kastellet i ’53. Fra 1852 slap 
man for konsumtionsafgiften, »Posekiggerne« blev 
arbejdsløse. Endelig i 1857 blev alle afgifter ved pas
sage af byportene ophævet. Fra 1856 var byen ikke 
længere en fæstning. Alle vagter ved portene blev ind
draget og samme år blev Nørreport revet ned. I løbet 
af 1857-58 blev også Amagerport, Vesterport og 
Østerport nedrevet. København fik sit vandværk og 
sit gasværk, ledet af den engelske ingeniør John Aird, 
der senere blev berømt for sit anlæg af Nildæmningen 
ved Assuan. Københavns 1800 tranlamper afløstes af 
gaslamper. Vandværket fik vand fra artesiske kilder 
langs Harrestrup Å. Det strømmede via Damhussøen 
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til St. Jørgens Sø, hvor det filtreredes og pumpedes 
ud i byen. Det rensede vand fik stor betydning for by
ens sundhedstilstand.

Under kongens og grevindens vinterophold på 
Frederiksborg Slot udbrød der den 17. december 
1859 kl. halvfire nat en voldsom brand, som på få ti
mer lagde hovedfløjen i aske. Løngangen og kirkeflø
jens nederste del overlevede mirakuløst. Der var lan
desorg, og fra alle sider indsamledes der penge til 
genopbygningen, som blev betroet Ferdinand Mel- 
dahl. I 1875 stod alle tre fløje under tag. Brygger Ja
cobsen skænkede i 1877 200,000 kr. til indvendig 
istandsættelse under forudsætning af, at slottet frem
tidig kom til at give plads for et Nationalhistorisk Mu
seum. Museet fik et kongeligt tilsagn og oprettedes 
1878 med en bestyrelse på tre medlemmer, hvoraf et 
skulle udpeges af kongen, et af Carlsbergfondet, og 
det sidste være direktøren for Rosenborg Samlingen. 
Det velbesøgte Frederiksborg Museum er i de senere 
år kommet almenheden i møde ved mange spænden
de særudstillinger og ved at udvide malerisamlingen 
med store portrætfotografier.

Landbohøjskolen åbnedes 1858 på nogle af de fri- 
givne arealer omkring gården Rolighed. Den tilbød 
undervisning for dyrlæger, landmænd og landinspek
tører. Bygningerne på Bülowsvej tegnedes af Gottlieb 
Bindesbøll, bl.a.det prægtige auditorium, som øde
lagdes ved en gaseksplosion i 2000, men hurtigt blev 
genopført (2003). Kimen til skolen var blevet lagt i 
1773 af lægen P.C. Abildgaard (1740-1801), der 
grundlagde en Veterinærskole på Christianshavn med 
særligt henblik på at helbrede rytteriets heste. Med 
flid og indsigt og sjældne pædagogiske evner førte 
han skolen frem blandt de ypperste i Europa og udvi
dede den til at omfatte alle husdyr. Senere skud på 
stammen blev Plantepatologisk Afdeling på Rolig
hedsvej og mejeriingeniør- og landinspektør-uddan- 
nelserne. Nye uddannelser er stadig kommet til, se
nest de biovidenskabelige uddannelser, der også har 
et humant perspektiv med henblik på at gavne sund
heden herhjemme og i udviklingslandene.

I 1855 opsagde USA en handelsaftale af 1826 til 
ophør 1856, med den tilføjelse at intet amerikansk 
skib derefter ville erlægge Øresundstold. På en konfe-

268. Bessemer konverter opstillet hos Henry Bessemer & 
Co. i Sheffield 1859. Johannsen 1953.

rence i København besluttedes det i 1857 at afskaffe 
sundtolden. Danmark opnåede en Afløsningssum på 
33 millioner rigsdaler, hvilken sum kort efter blev 
overført til statens almindelige aktiver. Danmark for
pligtede sig til at vedligeholde sømærker og sørge for 
lodstjenesten, men der blev desværre ikke indført 
lods tvang.

Næringsfrihed har i de sidste 150 år været et leden
de princip i den vestlige verden. Dvs at samfundet ind
rømmer enhver lige ret til at drive erhverv efter den
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269. Bessemer-blæsning på 
Sandviken Jernværk, 20 km 
SV for Gåvie. Skyggerne i 
forgrunden er jernko killer, 
hvori stålet efter endt blæs- 
ning skal udstøbes. Tegning 
af R.Haglund 1865. Buchwald 
2008.

270. Skema over ændringerne i jernets analyse i den korte 
periode af tolv minutter, som blæsningen varer. Kulstof, 
silicium og mangan falder til under 0,1% i en charge på 25 
ton. Buchwald 2008.

pågældendes eget ønske. Sådanne regler blev uddybet 
og vedtaget ved Næringsloven af 1857. Før dette hav
de Lavene været dominerende, med mange snærende 
regler og bestemmelser. I Resens Danske Atlas fra 
1677 ser man på Planche 25 afbildninger af seglene for 
de 35 lav, der dengang eksisterede i byen: Bagerne, 
Badskærerne, Bogbinderne, Bryggerne, Bødkerne osv. 
For at blive medlem af de »Lukkede Lav«, måtte først 
et af dets medlemmer afgå ved døden. Frederik 7. tø
vede ikke med at underskrive loven, der trådte i kraft 
umiddelbart, uden formildende overgangsbestemmel
ser. Loven var kommet i rette tid og var til umådelig 
gavn for den kommende industrielle udvikling. Pro
duktionen tog et opsving, som oversteg de dristigste 
forventninger. En læseværdig beretning om Smede- 
laugets ældste historie, om oldermænd og sygekasser, 
men også om de nye forhold efter 1857, kan man finde 
i bogen om Viborg Smedelaug (Smith et al.1968).

Den 16. august 1856 holdt ingeniøren og opfinde
ren Henry Bessemer (1813-98) et opsigtsvækkende 
foredrag i The British Association i Cheltenham. 
Hans emne var »The manufacture of malleable iron 
and steel without fuel«, unægtelig et interessant for
slag at fremstille smedejern uden brændsel. Han be
skrev, hvordan han i en pæreformet beholder havde
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271. Frederiksborg Slot set fra Hillerøds torv. Frederik den Syvende i forgrunden. Foto Ole Haupt 1999. Frederiksborg 
Slots Museum.

blæst luft fra bunden ind igennem det smeltede rå
jern, hvorved silicium, mangan og kulstof var brændt 
bort, og kun smeltet smedejern lå tilbage. Tilhørerne 
var vantro, for det var da en absurd ide; enhver måtte 
da tro at den kolde luft blot ville afkøle smelten så den 
størknede. Men nej, dette var århundredets mest be
tydningsfulde opfindelse, og den blev patenteret. Bes
semer havde vist at han på 20 minutter ville kunne 
omdanne 10 ton råjern til smedejern, hvor datidens 
almindelige pudling i løbet af to timer kun kunne 
frembringe 200 kg smedejern. Ud fra samme ud
gangspunkt, smeltet råjern fra en højovn, havde Bes
semer forøget produktionshastigheden mere end 100 
gange, og han havde ikke brugt ét gram kul.

Det blev startskuddet til den industrielle revoluti
on. Jern og stål var nødvendigt for skibsbygning, bro

bygning, motorer, jernbaneskinner og rullende mate
riel, armering, og elevatortove til de høje bygninger, 
som snart skulle rejse sig. Bessemer solgte sit patent, 
og bl.a. den svenske ingeniør G.F. Göransson (1819- 
1900) var hurtig til at opstille en Bessemerpære på 
Edskens Bruk, 3 km vest for Hofors i Gåstrikland. 
Göransson forbedrede ovnen og påviste allerede i 
1858 at processen gik bedst med et fosforfattigt råjern 
som det svenske. I 1862 grundlagde han det berømte 
Sandvikens Jernverk 20 km SV for Gåvie. Herhjemme 
opstilledes der nogle få, små Bessemerpærer, bl.a. på 
Burmeister & Wain.

Med Bessemers opfindelse oprandt der en ny æra 
for jern og stålindustrien, og dermed er forfatterens 
mål egentlig også nået, at undersøge de ældre proces
sers betydning for Danmarks håndværk, industri og 
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handel. Hvad der skete efter 1856 er beskrevet i talri
ge bøger og afhandlinger, både tunge og dybtgående 
og mere letlæselige.

Samtidig er også den Oldenborgske Stamme ud
død. Frederik 7. nåede lige at se prins Vilhelm (født 
1845) blive valgt til hellenernes konge som Georg 1. 
(1863-1913). Vilhelm var søn af den senere Christian 
9. og lillebror til vor Frederik 8. Kong Christian 9. og 
dronning Louise fik mange børn, hvoraf to endte som 
konger, mens Aleksandra (1844-1925) blev dronning 
af England, og Dagmar (1847-1928) blev kejserinde af 

Rusland. Intet under at Christian 9. omtaltes som 
Europas svigerfader.

Frederik 7. døde 15. november 1863 og blev grav
sat i Frederik 5S kapel i Roskilde Domkirke. Grevinde 
Danner, som døde 1874 i Genova, blev begravet i en 
høj i Jægerspris Slotspark, omgivet af tre runesten, 
Flemløse, Hagenskov og Voldtofte, til minde om 
Kongens arkæologiske interesser.

De mange statuer af kongen rundt omkring i lan
det minder om Frederik Folkekær. Fornemst er H.V. 
Bissens og Vilhelm Bissens Rytterstatue fra 1873 af 
Grundlovens Giver på Christiansborgs Slotsplads.



KAPITEL 11

Afslutning

»Tag hen og se et stålværk. Lad de sodede svedige 
håndlangere i underverdenen dér slå op for lemmen 
ind til smelteovnen, hvor metallet ad kunstig vej er 
ført tilbage til sin urtilstand, den levende, rædsels
fuldt hede, flydende tilstandsform. Man ser ind i en 
sø, som man aldeles ikke ville tåle skæret eller heden 
af, hvis ikke man havde et farvet glas for ansigtet. Det 
er en kogende sø, med krusninger, bobler og dampe 
ovenover, den bevæger sig ganske som vand, men 
hvilken helvedes sø. Om et menneske faldt deri, han 
ville være opløst i sine atomer, inden han nåede over
fladen. Det er et lille brudstykke af solen, af universet, 
der her koger, det er jordens ungdom for millioner af 
år siden, man ser et glimt af.

Men aldrig har forfærdelige naturkræfter været 
kontrolleret og spændt for som her. Det er selve kaos, 

der raser derinde; men om lidt åbner mandskabet for 
en hane, og man tapper kaos ud af en rende, ganske 
som man tapper vin af en tønde, så meget som man 
har brug for og ikke mere. Det flydende, hvidgløden
de stål løber ud i en net stråle, som man kun ikke tåler 
at se på, den ligner et fluidum af lyset selv, man synes 
man ser ind i verdensrummet eller himmerig gennem 
den tynde strøm, forestillingen om rummet er ophæ
vet inden for denne blændende stråle.

Nu løber det flydende metal ned i en form, hvor 
det stivner under livlige kulørte ildfænomener, regn
buen, stjernehimlen, de flygtige meteorer, kometer, 
små sole, og lidt efter har man en svær stålblok mange 
centner tung, som for den sags skyld kan gå under 
hammeren eller i valseværkerne med det samme. Den 
store damphammer, en flere tusinde pund tung jern-

Osmund

Sverige, direkte

Danmark, direkte

272. Oversigt over slaggeana- 
lyse-resultater. Slaggeinklusio
nerne i blæsterovnsperiodens 
direkte jernfremstilling har 
væsentlig forskellig analyse 
i danske og svenske jern. Da 
Sverige introducerede højov
nen i 1200-tallet fik osmund
jernets slaggeinklusioner en 
ny sammensætning. Buchwald 
2008.
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273. Oversigt over slaggeanalyse-resultater. Norsk høj
ovnsfremstillet jern (1700-1860) adskiller sig skarpt fra 
engelsk pudlet jern (1800-1900). Samme koordinater som 
i Fig.272.

blok, som løftes op i et lodret stativ og bringes til at 
falde ned på ambolten, arbejder som en jættefod, med 
en vægt, som får hele værkstedet ogjorden man står 
på til at ryste som et lille jordskælv. Stålblokken, der 
for nylig var flydende og spillevende, dansende i sin 
hede, er nu fast og hvidglødende. Gang på gang falder 
den svære fod med et jordrystende drøn, og hver gang 
må klumpen give sig og tage imod form, det er en or
dentlig lektion, som ender med, at en krumtap eller et 
andet emne æltes til syne af klumpen«.

Sådan skrev den unge digter Johannes V. Jensen 
(1873-1950) efter sit besøg omkring 1905 på et mo
derne tysk stålværk (Burchardt 2009). Herhjemme fik 
vi nogle år senere to stålværker. Efter europæiske for
hold var de små. I Jylland arbejdede Varde Stålværk 
fra 1911 især med at producere møller og maskiner for 
cementindustrien. På Sjælland arbejdede Det Danske 
Stålvalseværk i Frederiksværk fra 1942 med at omdan
ne jernskrot til kvalitetsstål. Varde Stålværk måtte 
desværre lukke i 1984, og Frederiksværk, som en tid 
havde 1800 medarbejdere, har nu kun 300. Jernskrot
tet må vi nu eksportere.

Men jern er og bliver det nyttigste metal, som 
menneskeheden har haft adgang til, dels som rent me
tal, dels legeret med kulstof som stål. I de sidste hun
drede år er jernet tillige blevet legeret med mangan, 
silicium, krom, nikkel, kobolt, wolfram, molybdæn, 
vanadin og endnu flere grundstoffer, så vi har fået 
rustfrie stål, værktøjsstål og varmebestandige 
damprør til elværkerne. Dertil kommer armerings
jern, plader til kedler og skibe, specialstål til rifler og 
kanoner, jernbaneskinner og -vogne, landbrugsma
skiner, cykler og biler, pulvermetallurgiske produkter, 
og sidst, men ikke mindst, al slags tråd, fra hegnstråd 
til tråd for søm- og skrue- fabrikation, bro- og eleva
to rkabler. Tænk også på, at ingen elektromotor ville 
kunne fungere uden jern og magneter, der indeholder 
jern. I vore dage kommer alt jern udefra, intet stam
mer fra den danske jord.

I bogens ti kapitler har forfatteren forsøgt at flette 
jernets historie ind i den udokumenterede forhistorie 
og i den skrevne, dokumenterede historie. I forfatte
rens materiale kan der skelnes fem stadier i udviklin
gen.
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ca. (15 ca. 0.8 ca. 1.5 ca. '3 ca. .6 15 32 75 102 142 189 347 598 7U5 770 847

Million ton råstål om året

274. Nederste linie: Verdens årlige produktion afjern (råstål) om året, 1780-2000. Ovenfor ses produktionens fordeling 
på de forskellige metoder, som var i brug. F.eks. produceredes der i 1867 lige meget ved bessemerblæsning og pudling, 
mens frisknings metoderne var ved at forsvinde. Buchwald 2008.

I: Der var en mere end totusinde år lang, tidlig perio
de, hvor blæsterovnene fik luft fra håndbetjente blæ
sebælge. Omkring 500 f. Kr. dukker nogle få af disse 
ovne op i Skandinavien, og ved vor tids begyndelse er 
de blevet almindelige.

II: Dernæst en periode fra omkring år 1000 e.Kr., 
hvor blæsebælgene blev trukket af vandmøller. Om
kring 1200 dukker de op i Halland, Skåne og Sverige, 
men vandmølledrevne blæsebælge vandt ikke indpas 
i Danmark.

III: En periode fra omkring 1200, hvor blæsterovnene 
afløstes af en totrinsproces. Først smeltedes malmen i 
en højovn, hvorpå råjernsproduktet omdannedes til 
smedejern i en tyskherd. Man havde trækulsfyrede 
højovne og friskningsherder. Mange steder, hvor be
tingelserne for at bygge en højovn ikke var til stede, 
fortsatte man dog med periode I og II’s blæsterovne, 
bl.a. i Jylland og Halland.

IV: En periode fra sidst i 1700-tallet, hvor de mange 
lande, der disponerede over kulforekomster, ombyg
gede højovnene til koksfyring. Kort efter 1800 afløstes 
friskningsherderne af pudlingsovne.

V: Den nuværende periode, siden 1860, hvor mange 
forskellige processer er i gang i de forskellige lande, i 
reglen byggende på koksfyrede højovne, der leverer 
råjern til Siemens-Martin, Bessemer, elektro- og ilt
blæste raffineringsprocesser.

Bogen har indgående behandlet den hidtil dårligt for- 
ståede klodes plads i Danmarks jernfremstilling. End
videre påpeges det, at Saxos Jernberaland (i hans Bog 
5, side 187) er en virkelig historisk egn, nemlig jern
produktionsområdet omkring Storsjøen i det nuvæ
rende Jæmtland. Svenske undersøgelser har hidtil 
konkluderet at det drejede sig om det langt sydligere 
beliggende Dalarna. En anden omtvistet geografisk 
lokalitet er Hennendal, som man forgæves har søgt i 
Norge og Sverige. Forfatterens forslag er, at det drejer
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275. Sensationen på Verdens
udstillingen i London 1851 
var den sekskantede søjle af 
massivt stålstøbegods på 2100 
kg. Alfred Krupp (1812-87) 
meddelte, at den var støbt 
ved samtidig tømning af 86 
digler, men i øvrigt bevarede 
Krupp-fabrikkerne i Essen 
fabrikationshemmelighederne 
i mange år. Buchwald 2008.

sig om den jernproducerende dal omkring floden 
Henne (fransk Haine) i Vallonien, hvorfra vi i 1500-tal- 
let købte meget stangjern.

Men der skal peges på nogle punkter, der kræver 
friske øjne og nye undersøgelser i felten. Her tænkes 
der først på de titusindvis af håndblæste blæsterovne, 

der i perioden 100-500 e.Kr. var i drift i Sydvestjyl
land. Hvem var disse bjergmænd? Hvorfra kom de, 
og hvem leverede de jernbarrerne til? Rejste de ud af 
landet ved år 500, eller smeltede de sammen med had
barder og jyder og blev bønder?

I samme periode har vi den dunkle folkevan-

276. Kong Christian den Ot
tende inspicerer flåden 1841 
om bord på hjuldamperen 
Ægir. Dampmaskinen er på 
vej ind i flåden, jf. skruefregat
terne Niels Juel og Jylland i 
Slaget ved Helgoland 1864. 
Maleri af C.W.Eckersberg.
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277. Damplokomotivet VLTJ 
nr. 7, bygget 1909 i Mariager. 
100 ton trækkraft, svarende til 
5 eller 6 vogne. En kompres
sor på venstre yderside leve
rede trykluft til bremsesyste
met. Lokomotivet tjenstgjorde 
i 1980’erne på Mariager-Han- 
dest Veteranjernbane. Foto 
O.M.Plum.

dringstid. Det ville være interessant om arkæologer 
og historikere i samarbejde med rumænske og polske 
forskere kunne belyse goternes og herulernes bevæ
gelser, specielt herulernes vandring nordpå mod Dan
mark efter 375 e. Kr. Man kunne f.eks. i rumænske 
(ungarske og bulgarske og i Wiens) samlinger efter
søge de stempler, der formodentlig blev brugt til 
prægning af brakteaterne.

En tredje dunkel periode er vikingetiden. Der sy
nes kun at have været en ganske beskeden jernfrem
stilling herhjemme. Forfatterens analyser af vikingeti
dens knive, økser, tømmerkiler, skibsnagler og våben 
peger på import, ganske særlig fra Norge. En tydelig 
hilsen fra Norge har vi i det skib, der for tusinde år 
siden strandede på Djursland med en tylvt økser på 
en norsk granrafte (Fig. 93).

En fjerde dunkel periode er den tidlige middelal
der, hvor der i høj grad var brug for værktøj: Hammer 
og mejsel til at tildanne stenene for kirkebygning, 
tømmerkiler til at kløve træstammer med, og økser og 
save til tømrer-og snedkervirksomhed. Forfatteren 
kan dokumentere kalotslagger i Jylland fra omkring 
1200, men hvor var produktionsovnene? Der må have 
været mange i de syv jyske herreder nord for Silke
borg søerne, men hvad var det for en slags ovne?

I 1500-tallet har vi sikkerhed for at ovnene var i 
fuld gang i de ovennævnte herreder, for vi har lens
regnskaberne, der opregner bøndernes afgifter i klo
der sogn for sogn. Men hvordan så blæsterovnene ud, 
og hvordan og hvornår blev de drevet? Det er ganske 
utroligt, at der ikke skulle foreligge nogen beskrivelse 
af jernudsmeltningen. Den har formentlig fundet sted 
i en kort kampagne i perioden juli-september. Flam
merne fra de mange, samtidige ovne må have været et 
fascinerende skue. Det var måske værd at undersøge 
præsteindberetningerne fra de involverede sogne.

Endnu et dunkelt punkt er af metallurgisk art. 
Forfatteren har svært ved at forstå de relativt store 
hårdheder, som han har målt på jern, der er fremstillet 
for flere hundrede år siden. Jern med tilsvarende ana
lyse fremstillet i dag synes at være blødere. Kan der 
være tale om ældning, et fænomen som undertiden er 
registreret i jern og stål, og som tilskrives en langsom 
diffusion af kulstof- og kvælstof-atomer? Det vides, at 
disse diffusionsforløb kan medføre hårdhedsstigning 
og en vis grad af skørhed. Men sådanne studier vil 
kræve elektronmikroskopiske undersøgelser (Buch- 
wald 2008:540).

Mange spørgsmål synes dog at være kommet nær
mere deres løsning. Det viser sig for eksempel, at der 
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har været en livlig, men overset kontakt med Norge, i 
hvert fald i 2000 år, som man bl.a. kan se af de slibe
sten og fedtsten, der er fundet herhjemme. Allerede 
omkring 300 e.Kr. finder vi norsk stål i Snorup, som 
afsløret af slaggeanalysemetoden. Og de norske leve
rancer tager stadig til og er væsentlige i vikingetiden. 
Mellem 1200 og 1600 har Danmark en stor import af 
osmundjern fra det svenske Bergslagen. Osmundjern 
var 283 g tunge, kartoffel-store jernklumper, der im
porteredes i 150 kg tunge, slanke tønder. Fra 1730 til 
napoleonskrigenes tid havde Norge monopol på alle 
leverancer afjern og støbejern til Danmark. De to gre
ver, Ferdinand Anton Danneskjold-Laurvig og Her
man Løvenskjold, byggede i 1740’erne store jernma
gasiner i Store Kongensgade 68, København, og på 
godset Løvenholm, sydvest for Holbæk. En kort tid 
var der en stålfabrik på Skjoldenæsholm.

Parallelt med importen fra Norge og Sverige har 
der fundet supplerende leverancer sted, bl.a. fra Hen- 
nendal, Vallonien, allerede på Christian 2S tid. Fra Eng
land fik vi sidst i 1500-tallet en del støbejernskanoner. I 
1800-tallet blev England storleverandør af puddeljern, 
dels som jernbaneskinner, dels som plader til kedel- og 
skibsbygning. Og naturligvis blev efterhånden mange 
slags maskiner, fra dampmaskiner og værkstedsmaski
ner til de nye stålskibe, færdigbygget i udlandet.

I vore dage er Danmark en dværg, når det drejer 
sig om jern og stål. I de større lande har regeringerne 
altid betragtet en stærk stålindustri som tegn på øko
nomisk livskraft. På trods af en vaklende verdensøko
nomi stiger den globale stålproduktion stadig med 
omkring 1% om året. Den ligger nu i 2014 på omkring 
1600 millioner ton, men stålværkerne klarer sig kun 
lige akkurat med en beskeden overskudsmargin, der 
får selv flyselskaber til at fremstå som mønstereksem
pler på profit. Omkring halvdelen af alt stål bruges i 
byggeriet, så krisetider vil ramme stålindustrien hårdt, 
ligesom de stadig stigende energipriser er tyngende.

Et væsentligt aspekt er Kina, som i de sidste 40 år 
har øget sin kapacitet kolossalt. Kina står for tiden for 
halvdelen (!) af verdens stålproduktion. En lille del af 
Kinas produktion, 40-50 millioner ton, eksporteres og 
overgår nu den samlede eksport fra veletablerede eks
portlande som Japan, Sydkorea og Ukraine. Da Kina 
må købe supplerende jernmalm i udlandet, medvirker 
det til at presse prisen på malm i vejret, hvilket bl.a. 
finder udtryk i det store franske ArcelorMittals planer 
om at sløjfe store højovne og afskedige mange medar
bejdere.

Måske Grønland en gang om 40-50 år vil blive en 
betydelig leverandør af jernmalm? For jern og stål vil 
der altid være brug for.



Appendix - Tabeller

Tabel 1.1. Jernholdige mineraler omtalt i bogen

Navne Formel Vægt% jern Eksempler på forekomster

Magnetit, magnetjernsten Fe3°4 72,4 Bergslagen, Kiruna, Thüringen, Isua
Hæmatit, blodsten cx-Fea O„ 70,0 Bergslagen, Cumberland, Elba, Harzen
Goethit, efter J.W.Goethe cx-FeOOH 62,9 Cornwall
Jernspat, siderit FcCO, 48,2 Durham, Siegerland, Hüttenberg
Ankerit CaFe(CO„ )2 Max.45 Erzberg (Østrig)
Titanomagnetit Fe„ O4, med Ti 31 Smålands Taberg, 6% TiO2, 0,2% V2O5
Akaganeit FeOOH, med Cl 45 Kun som et korrosionsprodukt afjern
Hibbingit Fea (OH)3 Cl 56 Kun som et korrosionsprodukt afjern

Tabel 1.2. Almindeligt anvendte jernmalme, ordnet efter jernindhold og tilgængelighed.

Malm type Malmenes jernindhold 
vægtprocent jern

Forekomst i Vesteuropa. Eksempler.

Magnetit 59-62 Bergslagen, Kiruna, Elba
Hæmatit 52-55 Bergslagen, Elba, Bilbao
Jernspat 35-45 Siegerland, Schmalkalden, Erzberg
Lerjernsten 30-40 Syd Wales, Staffordshire
Brunjernsten, limonit 35-37 Northamptonshire, Småland
Myremalm 40-55 Sydvest- og Midtjylland
Sømalm 40-50 Bolmen i Småland; Øst-Finlands søer
Minette 26-35 Luxemburg, Lorraine
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Tabel 1.3. Andre jernholdige mineraler samt hjælpestoffer i produktionen.
De fire øverste sulfidmineraler anvendes, selvom de er rige på jern, normalt ikke til jernfremstilling, fordi 
svovlet er svært, dvs for dyrt, at fjerne.

Navne Formler Noter

Pentlandit (Fe,Ni)9 S8 Anvendt som nikkelmalm i Sydnorge
Magnetkis, pyrrhotit FeS Outokumpu, Cornwall
Svovlkis, pyrit FeSa Møns og Stevns Klint; Elba
Markasit FeSa Aachen; Claustal, Harzen
Hercynit FeAla O4 Sjældent i naturen, almindeligt i slagger
Hornblende Ca„ Fea Si8 Oaa Skarnmineral ved jernmalmsbrydningen
Grønsten M ineralblanding Grønne jernholdige skarnmineraler, slaggedannere
Kalkspat, kalksten, marmor CaCO„ Hjælpestof ved slaggedannelsen
Dolomit CaMg (CO„ )a Hjælpestof ved slaggedannelsen

Tabel 1.4. SEM-EDAX analyser af slagger og slaggeinklusioner i jern og stål. Side 20.

SiOa FeO MnO BaO pao5 CaO AlaO„ KaO MgO TiOa so3 Sum F

1 25,8 64,2 1,4 0,1 3,8 1,0 2,8 0,5 0,3 0,1 - 100 9,21
2 30,1 54,7 1,8 - 7,9 1,8 1,9 0,7 0,3 0,2 0,6 100 15,8
3 47,3 19,3 7,0 0,5 0,2 8,0 11,9 2,7 1,9 1,0 0,2 100 3,97
4 47,6 19,1 6,9 0,1 0,1 6,4 13,2 3,2 2,5 0,7 0,2 100 3,61

1. Snorup. Nr.115. 105 g fragment fra en stor slaggeblok.
2. Snorup. Nr.300 B. 1240 gjernbarre. 12,5x(4-5)x3cm.
3. Snorup. Gennemsnit af tre norske stålbarrer, fundet på Snorup pladsen.
4. Valdres, Oppland, Norge. Gennemsnit af fem stålbarrer, fundet nær det norske produktionssted.

Tabel 1.5. SEM-EDAX analyser af produktionsslagger fra Jylland og Sjælland, ældre end år 0. Side 28.

SiOa FeO MnO BaO pao5 CaO AlaO„ KaO MgO TiOa so3 Sum F

1 22,6 54,2 7,2 0,7 6,6 3,5 2,4 1,6 0,6 0,2 0,4 100 9,42
2 27,3 59,2 2,3 - 2,1 4,2 3,0 1,1 0,2 0,3 0,3 100 9,10
3 25,7 60,1 4,8 0,3 4,6 1,0 2,6 0,4 0,2 0,1 0,2 100 9,88
4 25,4 60,4 2,2 0,1 3,4 3,7 3,0 0,9 0,4 0,3 0,2 100 8,47
5 36,6 50,3 2,9 - 2,1 2,7 3,6 0,8 0,6 0,3 0,1 100 10,2

1. Gennemsnittet af seks produktionsslagger fra Midtjylland.
2. 570 g produktionsslagge fra Bruneborg, Midtjylland.
3. 150 g produktionsslagge fra Hedegård, Midtjylland.
4. 64 g produktionsslagge fra Espevej, Boeslunde Sogn, Sjælland.
5. 200 g produktionsslagge fra Skydebjerggaard, Sjælland.
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Tabel 1.6. SEM-EDAX analyser af produktionsslagger fra Genevad, Halland, og Skäggared, Vester Gotland. 
Side 28.

1. 440 g produktionsslagge fra Genevad, Halland. Ovn A2.
2. 20 g fragment af en anden produktionsslagge fra Genevad, Halland. Ovn A8.
3. 670 g produktionsslagge fra Skäggared, Vester Gotland.
4. 50 g produktionsslagge fra samme sted.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO A12O3 K2O MgO TiO2 so3 Sum F

1 29,6 60,2 0,4 0,3 0,7 7,0 1,3 0,1 0,3 0,1 100 4,23
2 28,4 60,5 0,9 0,5 0,9 6,6 1,3 0,3 0,2 0,4 100 4,30
3 18,8 70,9 1,5 0,4 0,8 5,6 0,8 0,3 0,3 0,3 99,7 3,36
4 26,2 60,3 1,9 0,6 1,3 7,3 1,2 0,4 0,3 0,3 99,8 3,59

Tabel 2.1. SEM-EDAX analyser af produktionsslagger fra Snorup, Vestjylland. Side 38.

C SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 24,3 72,1 0,2 - 0,8 0,3 2,8 0,3 0,1 0,1 - 100 8,32
2 24,3 68,2 0,3 - 2,2 0,6 3,0 0,3 0,6 0,2 0,3 100 8,10
3 25,4 66,0 0,2 - 2,6 1,1 3,3 0,7 0,2 0,2 0,3 100 7,70
4 24,0 68,4 1,4 0,1 1,7 1,3 2,3 0,4 0,1 - 0,3 100 10,4

1. Elefantfod. 192,5 kg blok. Snit gennem centrum.
2. Prøve nr.105. 100 g stalaktitslagge på en anden, stor blok.
3. Prøve nr. 4088 a.20 g fragment.
4. Prøve nr.133. 183 g snit gennem 3,5 kg bundslagge.

Tabel 2.2. SEM-EDAX analyser af produktionsslagger fra Midtjylland. Side 38.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 23,4 60,8 6,3 0,6 1,5 4,2 1,9 0,8 0,2 0,1 0,2 100 12,3
2 29,4 46,0 12,6 0,8 4,4 1,1 4,5 0,7 0,4 0,1 - 100 6,53
3 27,4 53,8 5,9 0,3 5,0 2,7 2,1 1,7 0,6 0,3 0,2 100 13,0
4 20,4 50,7 19,6 0,8 3,5 1,9 2,3 0,4 0,3 0,1 - 100 6,89

1. Ejer B avnehøj skolen, Ovsted sogn, Aarhus amt. 200 g fragment af en elefantfod.
2. Engesvang Kirke, Viborg amt. 300 g massiv slagge. Løsfund.
3. Lemming Kirke, Viborg amt. 250 g slagge, indbygget i stengærdet om kirkegården.
4. Møgeltønder, Tønder amt. 4,5 kg fragment af en bundslagge med aftryk af halm.
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Tabel 2.3. SEM-EDAX af rensningsslagger fra Sydvestjylland. Side 39

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 19,7 73,6 0,1 0,9 1,4 2,4 1,6 0,3 - - 100 8,21
2 23,2 70,1 0,2 1,3 1,4 2,4 1,0 0,1 0,1 0,2 100 9,67
3 26,6 65,9 0,3 1,1 1,1 3,5 0,9 0,2 0,2 0,2 100 7,60
4 30,2 57,0 0,3 1,2 5,8 2,8 2,0 0,4 0,2 0,1 100 10,8

1. Rensningsslagge. Snorup. 752 g kalotslagge fra felt 80, med en køl på undersiden.
2. Rensningsslagge. Snorup. 1120 g kalotslagge nr. E 12. 15x13x4 cm.
3. Rensningsslagge. Snorup. 500 g kalotslagge. SN 711 K.
4. Rensningsslagge. 346 g kalotslagge, fundet indbygget i stendiget om Brøns kirkegård, Ribe amt.

Tabel 2.4. Analyser af asker af forskelligt brændsel. Åkerman & Sundström 1898. Side 40.

SiO2 Fe2°3 MnO2 PA CaO ai2o3 k2o MgO so3 Sum CO2 Sum

1 1,8 3,0 5,4 0,4 39,3 - 13,0 10,8 - 73,7 21,9 95,6
2 1,9 1,0 2,8 6,0 49,8 10,7 9,5 6,8 2,8 91,3 7,5 98,8
3 2,2 1,6 3,5 0,4 39,6 1,4 13,9 7,5 3,2 73,3 25,3 98,6
4 2,0 0,9 3,5 5,1 30,8 3,4 18,6 10,3 3,9 78,5 21,3 99,8

1. Svensk fyr, kernetræ.
2. Svensk fyr, bark.
3. Svensk gran, kernetræ.
4. Svensk birk, gennemsnit af alle dele

Tabel 2.5. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i vestjyske jerngenstande. Vægt%. Side 40.

SiO2 FeO MnO BaO P2O5 CaO A12O3 K2O MgO TiO2 so3 Sum F

1 17,4 69,7 0,4 - 9,7 0,4 1,8 0,3 0,3 - - 100 9,67
2 13,1 75,5 3,6 0,4 4,7 1,1 1,1 0,2 0,2 <0,1 - 100 11,9
3 17,0 72,1 2,0 0,2 6,3 1,1 1,0 0,1 0,2 - - 100 17,0
4 30,1 54,7 1,8 - 7,9 1,8 1,9 0,7 0,3 0,2 0,6 100 15,8
5 12,7 65,9 0,8 - 17,9 0,5 1,2 0,3 0,5 0,1 0,1 100 10,6
6 29,0 52,8 3,2 - 6,8 1,8 2,9 0,9 0,2 0,3 2,1 100 10,0
7 36,0 47,9 1,6 - 2,9 4,0 3,9 2,1 0,5 0,2 0,9 100 9,23
8 34,7 42,2 5,9 - 7,7 3,0 2,7 1,3 0,2 0,2 2,1 100 12,9

1. Tarm, Lønhøjvej, Ringkøbing amt. Tveægget sværd, grav A203. SKJ 175x377.
2. Som nr.l. Enægget sværd. Grav A211. SKJ 175x227.
3. Sønderbygaard, Grindsted sogn, Ribe amt. 1 kg luppe fra nærliggende ovn.
4. Snorup. 1240 g jernbarre, 300B. 12,5 x (4-5) x 3 cm.
5. Spydblad fra en grav på Snorups ovnområde.
6. Ribe, Tvedgade 10, M76. Lag BS. D 13908. Del af en 679 gjernbarre.
7. Samme. D 13909. Del af en 250 gjernbarre.
8. Samme. D 13910. Del af en 657 gjernbarre.

HV: 110-154-172.
HV: 114-177-185.

HV: 140-156-216.
HV: 123-128-131-140-205.
HV: 254-291-293-293-325.
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Tabel 2.6. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i jern fra Vimose og Nydam. Vægt%. Side 42.

1. Vimose, Fyn. 100 g sværdspids, fuldhærdet.
2. Nydam. Sværd nr.43. 36 mm bredt, mønstersvejst blad. 0,1% Cr2O3. Fosforfri fiber.
3. Nydam. Sværd nr.62. 40 mm bredt, mønstersvejst blad. Fosforfri fiber. Perlitisk.
4. Nydam. Sværd nr.62. Samme, men en fosfor-rig fiber med ca.0,5%P. Ferritisk.
5. Nydam. Sværd nr.4154. 40 mm mønstersvejst blad. 0,1% Cr2O3. Hærdet æg:

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 60,5 5,4 3,2 - 0 6,6 16,0 5,3 2,1 0,9 - 100 3,78
2 45,1 4,3 21,8 - 0 11,2 10,7 3,0 2,3 0,4 1,1 100 4,21
3 58,2 10,2 1,5 - 0 10,8 13,2 3,3 2,1 0,7 - 100 4,41
4 36,7 42,7 2,7 - 3,1 5,1 6,8 0,4 2,2 0,3 - 100 5,40
5 55,9 5,3 8,2 - 0 10,5 12,4 3,5 3,4 0,6 0,1 100 4,51

HV: 226=322-429-787-933.
HV: 206-255.
HV: 146-195..
HV: 192-237.
HV: 350-437.

Tabel 2.7. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i Nydam anker og Illerup våben. Vægt%. Side 44.

1. Anker fra Nydams egetræsbåd, fundet 1993. Snit 3421 B. Fosforferrit.
2. Samme anker, snit 3421 A. Fosforfattig ferrit.
3. Illerup Ådal. 27 cm lang lansespids, 100 g. 1 BLX. Skiaker type.
4. Illerup Ådal. 41 cm lang lansespids. 1880 YTL.
5. Illerup Ådal. 34,5 cm lang lansespids. 1880 VUD. Vennolum type.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 28,7 53,9 2,4 - 8,2 2,5 2,7 0,8 0,3 0,3 0,2 100 10,6
2 58,1 23,5 4,1 - 1,5 4,7 5,2 1,8 0,4 0,5 0,2 100 11,2
3 19,6 64,0 0,9 - 11,6 1,6 1,7 0,6 - - - 100 11,5
4 51,1 4,8 10,8 - 0 13,3 13,7 3,0 2,3 1,0 - 100 3,73
5 52,6 8,2 9,2 - 0 3,2 21,2 3,8 0,9 0,9 - 100 2,48

HV: 160-182-202-206-222.
HV: 158-165-201.
HV: 135-138-146-160-192.
HV: 186-192-195-200-213.
HV: 186-197-197-214-224

Tabel 2.8. SEM-EDAX analyser af tre norske tømmerkiler af stål, en norisk stålslagge og et keltisk sværd af 
norisk stål. Vægt%. Side 45.

1. Sylte, Ringebu, Oppland. 930 g stålkile. C 23007. Æggen. Perlit. HV: 204-232-261-269-311.
2. Haugtun, Gausdal, Oppland.1,6 kg stålkile. C 26259. Skaftet. Ferrit-perlit. HV: 101-152-176-204.
3. Skjelle, Sei, Oppland. 2,1 kg stålkile. C 28600. Æggen. Perlit-ferrit. HV: 116-205-235.
4. Feistawiese, Erzberg, Steiermark. 49 g produktionsslagge, tapslagge fra stålproduktion, 350 e.Kr.
5. Keltisk sværd af norisk stål, Holubice 603. Perlit-ferrit 0,5-0,6%C. HV:194-199-224-226-233.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 52,3 8,6 12,5 0,4 0 4,5 14,9 3,8 1,5 1,2 0,3 100 3,51
2 49,4 20,3 4,8 0,2 0 4,7 14,8 2,3 2,4 1,0 0,1 100 3,34
3 30,7 43,0 10,8 0,2 0,3 1,6 9,8 1,9 0,9 0,5 0,3 100 3,13
4 30,1 43,4 8,7 - 0 3,0 8,4 5,0 0,9 0,3 0,2 100 3,58
5 50,8 20,6 6,1 - 0 1,8 15,1 3,2 1,8 0,6 - 100 3,36
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Tabel 2.9. SEM-EDAX analyser af produktionsslagger fra Fyn. Romersk Jernalder.Vægt%. Side 47.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 20,7 60,7 3,9 - 6,5 5,1 2,1 0,6 0,1 0,3 - 100 9,86
2 24,2 55,8 10,2 0,6 2,2 3,5 1,9 1,1 0,2 0,2 0,1 100 12,7
3 25,1 53,7 9,8 0,6 2,5 4,0 2,4 1,2 0,1 0,4 0,2 100 10,5
4 25,9 53,6 7,2 0,7 4,5 3,6 3,0 0,7 0,1 0,3 0,4 100 8,63

1. Nørreløkkegård, Hårslev sogn, Odense amt. Prøve af 90 kg slaggeklump.
2. Ore, 600 m øst for kirken, Odense amt. Slagge Nr.148 A, 119 g.
3. Samme lokalitet, et brudstykke af samme slagge, Nr.148 B.
4. Villumstrup, Refsvindinge sogn, Svendborg amt. I alt 1299 g fragmenteret materiale

Tabel 2.10. SEM-EDAX analyser af rensningsslagger fra Fyn. Romersk Jernalder. Vægt%. Side 47.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 29,5 60,2 0,2 0,3 3,9 2,9 2,4 0,3 0,1 0,2 100 10,2
2 30,0 56,1 0,4 3,5 4,7 2,8 2,0 0,3 0,1 0,1 100 10,7
3 28,9 63,7 0,6 1,6 2,0 1,5 0,8 0,7 0,1 0,1 100 19,3
4 27,5 62,6 0,1 0,3 3,2 3,2 2,6 0,2 0,1 0,2 100 8,59

1. Hårslev Mark, Odense amt. 606 g kalotslagge (Henriksen et al.1997: 131).
2. Oregård, Ore sogn, Odense amt. 260 g fragmenteret kalotslagge (Henriksen et al. 1997: 140).
3. Samme lokalitet, nogle andre fragmenter af kalotslagger, mrk. 66 B.
4. Ore, 150 m nord for kirken, Odense amt. 292 g fragmenter af kalotslagger.

Tabel 2.11. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i 5 jern fra Gudme-området. Romersk Jernalder. Vægt%. 
Side 48

1. Lundeborg, Oure sogn, Svendborg amt. Søm, 9 g, mrk.l. 300-400 e.Kr.
2. Samme. Søm, 3,9 g, mrk.5A. 300-400 e.Kr. HV: 123-171-189-197-207.
3. Samme. Søm, 7,7 g, mrk. 4A. Med en smule kobber og 0,15% V2O5. 300-400 e.Kr.
4. Samme. Skibsnagle, 20,1 g, mrk. 2 B. 300-400 e.Kr. Med 0,15% V2O5 og lidt krom.
5. Gudme, Gudme sogn, Svendborg amt. 2 kgjernbarre, FSM 6220x190. 300-400 e.Kr. 0,23% V2O5.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 63,0 18,9 3,7 - 1,2 4,3 3,9 3,6 0,9 0,5 - 100 16,2
2 35,4 40,5 2,8 - 10,8 3,7 3,8 1,7 0,5 0,4 0,4 100 9,32
3 23,7 61,5 0,3 - 4,2 3,4 4,1 1,6 0,4 0,3 0,3 100 5,78
4 46,1 15,5 4,1 - 0 7,5 19,5 2,6 3,4 1,0 0,1 100 2,36
5 40,4 24,8 3,5 - 1,1 6,6 17,7 3,8 1,4 0,5 - 100 2,28
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Tabel 3.1. SEM-EDAX analyser af norske klinknagler fra Roskilde Fjord, 700-800-tallet. Vægt%. Side 61.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO A12O3 K2O MgO TiO2 so3 Sum F

1 11,8 76,8 1,6 4,2 1,3 2,5 0,4 0,8 0,2 0,4 100 4,72
2 15,6 67,1 6,1 0,2 2,3 5,9 1,1 1,0 0,3 0,3 100 2,64
3 7,5 83,5 0,4 1,4 1,8 2,6 1,0 0,9 0,1 0,8 100 2,88
4 12,0 76,5 0,3 1,3 2,3 1,2 1,2 1,3 0,2 0,7 100 2,86

1. Vestby Mark, BARxll7. 7 g bøjet nagle. Fosforferrit.
2. Vestby Mark, IÅx43. 3 g firkantet plade for klinknagle. Ferrit.
3. Vestby Mark, AFDx515. 14 g klinknagle. Fosforferrit.
4. Vestby Mark, AFDx517. 9 g klinknagle. Fosforferrit.

HV: 101-105-108-115-118.
HV: 102-104-116-128-128.
HV: 101-104-104-105-115.
HV: 101-109-110-111-116.

Tabel 3.2. SEM-EDAX analyser af jernbarrer og en kalotslagge fra Ribe, 750 e.Kr. Vægt%. Side 62.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO A12O3 K2O MgO TiO2 so3 Sum F

1 29,0 52,8 3,2 6,8 1,8 2,9 0,9 0,2 0,3 2,1 100 10,0
2 36,0 47,9 1,6 2,9 4,0 3,9 2,1 0,5 0,2 0,9 100 9,23
3 34,7 42,2 5,9 7,7 3,0 2,7 1,3 0,2 0,2 2,1 100 12,9
4 23,0 70,6 1,3 0,1 1,3 2,0 0,9 0,5 0,1 0,2 100 11,5

1. Tvedgade 10M76, lag BS, D 13908. 679 gjernbarre. HV: 140-145-156-162-216.
2. Samme sted. D 13909. Del af en 250 gjernbarre. HV: 123-128-131-140-205.
3. Samme sted. D 13910. Del af en 657 gjernbarre. HV: 254-291-293-293-325.
4. Dommerkontorets have. 5 M 74, afsnit DD, lag Z. 500 g plankonveks slagge.

Tabel 3.3. SEM-EDAX analyser af ovnbygningsmaterialer fra alle tider. Vægt%. Side 70.

SiO2 Fe2O3 MnO P2O5 CaO A12O3 k2o MgO TiO2 so3 E F

1 79,7 7,0 0,1 0 0,5 9,3 2,5 0,5 0,3 <0,1 100 8,57
2 60,6 7,2 0 0 0,2 27,3 2,4 1,0 1,1 0,2 100 2,22
3 72,0 7,2 0,1 0,1 1,3 13,7 3,3 1,2 0,7 0,4 100 5,26
4 69,6 6,0 0,1 0,1 1,6 15,1 6,1 0,8 0,6 0 100 4,61
5 66,5 7,1 <0,1 <0,1 1,0 20,6 3,5 1,3 ? 0 100 3,23
6 56,1 6,0 <0,1 <0,1 17,6 14,0 4,3 2,0 ? 0 100 4,01

1. Portoferraio, Elba, Italien. Fragment af lerbygget ovn fra 500 f.Kr.
2. Snorup, Tistrup, Jylland. Fragment af lerbygget ovn, 4072-2. 400 e.Kr.
3. Tystrup, Faxe, Sjælland. Fragment af lerbygget ovn. Mrk. NNA. Ca.300 e.Kr.
4. Jernvirke, Tvååker, Halland. Fragment af lerbygget ovn. Mrk.12. 1150 e.Kr.
5. Industriel lerblanding for danske røde mursten. Meddelt af Wevers Teglværker, Sjælland.
6. Industriel lerblanding for danske gule mursten. Meddelt af Wevers Teglværker, Sjælland.
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Tabel 4.1. SEM-EDAX analyser af otte norske knive fra Lindholm Høje. Vægt%. 
Lån fra Historisk Museum, Aalborg. Side 76.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 30,3 45,6 1,0 - 1,7 6,3 8,4 4,2 1,2 0,3 1,0 100 3,61
2 54,1 20,8 0,4 - 1,1 3,2 14,0 3,8 2,0 0,6 - 100 3,86
3 51,4 27,3 0,7 - 0,7 3,6 11,7 3,8 0,3 0,4 0,1 100 4,39
4 52,5 17,0 0,8 - 0 6,0 13,0 8,8 1,0 0,9 - 100 4,04
5 40,5 32,6 1,6 - 0,8 9,0 10,3 2,3 2,0 0,5 0,4 100 3,93
6 29,6 43,0 1,2 - 5,5 4,6 9,4 4,3 1,4 0,3 0,7 100 3,15
7 33,1 40,2 10,3 1,1 2,7 2,5 6,7 1,5 0,9 0,4 0,6 100 4,94
8 55,6 8,1 3,2 - 0 12,5 11,7 6,1 2,4 0,3 0,1 100 4,75

1. No.2077. 25-lOOp ferrit.
2. 5,6 g fragment fra husruin. No. 2228. Grov fosforferrit. P-ghost.
3. Fragment fra husruin. No. 2319a. 0,2%C- martensit, <o,l%P.
4. 11 g fra husruin. No.2015. Widmanstätten struktur, martensit.
5. 13 g fra husruin. No.2068. Ferrit og lavkullet martensit.
6. 3,7 g. No.1939. Fosforferrit; 0,16%Ni, 0,3% C-martensit.
7. 17 g fra husruin. No. 2680. Fosforferrit og 0,4%C-martensit.
8. 7,5 g fra husruin. No.2319b. Ferrit og 0,6% C-martensit.

HV: 94-100-103-114-117.
HV: 112-163-181-182-191.
HV: 91-103 160= 212-217.
HV: 111-116= 158-188-190.
HV: 90-124=187-203-231.
HV: 158-176=228-310-381.
HV: 171= 312-327-396-412.
HV:175=286-483-634-743.

Tabel 4.2. SEM-EDAX analyser af to ankre og fem klinknagler, norsk jern. Vikingetid. Vægt%. Side 78.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 31,6 47,2 3,0 - 1,0 4,2 9,4 1,6 1,1 0,4 0,5 100 3,36
2 29,8 39,1 14,8 1,2 0,5 4,0 7,0 1,7 1,0 0,4 0,5 100 4,26
3 60,1 13,2 3,3 0,5 0 3,2 13,4 3,5 2,0 0,8 0 100 4,49
4 24,1 55,9 6,1 - 1,2 2,5 7,9 0,9 0,7 0,3 0,4 100 3,05
5 29,0 52,4 5,8 0,6 1,4 2,3 5,7 1,0 0,9 0,1 0,8 100 5,09
6 31,6 45,5 0,4 - 3,8 4,6 8,7 2,1 2,0 0,8 0,5 100 3,63
7 28,7 45,0 0,5 - 9,0 4,2 7,0 1,7 2,2 0,7 1,0 100 4,10
8 20,2 57,9 4,1 0,2 1,9 4,2 7,9 1,4 0,9 0,4 0,9 100 2,56

1. Ribe, Dommerkontorets Have. 27,5 kg skibsanker, fundet 1974.
2. Ladbyskibets anker, Odense amt. Ankrets læg.
3. Ladbyskibets anker. Ankrets stok.
4. Valler, Porsgrunn, Telemarken. C 28429 h3. Nagle, 7,6 g. 0,l-0,4%C.
5. Valler, C 28429 hl. 7 g klinknagle. Fosforferrit. Widmanstättenstruktur.
6. Valler, C 28429 h2. 5,7 g klinknagle. Ternær Fe-C-P. -0,4%C, -0,3%P.
7. Valler, C 28429 h5. 4,9 g klinknagle. Fosforferrit.
8. Erlandsgård, Møsstrand. C 33971. 3 g klinkplade. Fosforferrit. -0,2%P.

HV: 81-129-140-169-229.
HV: 82-87-115-134-168.
HV: 82-87-114.
HV: 133-146-156-161-162.
HV: 166-170-177-181-227.
HV: 172-176-186-223-274.
HV: 208 220-231-232-268.
HV: 121-138-140-153-159.
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Tabel 4.3. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i danske jordfundne jerngenstande. 850-1000 AD. 
Vægt%. Side 83.

SiO2 FeO MnO BaO P2O5 CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 12,9 78,2 0,3 1,9 0,8 2,8 1,0 0,8 0,3 1,0 100 4,61
2 12,0 76,5 0,3 1,3 2,3 4,2 1,2 1,3 0,2 0,7 100 2,86
3 27,9 56,7 1,5 4,2 3,9 3,1 1,2 0,9 0,1 0,5 100 9,00
4 49,8 21,0 1,3 0,1 10,9 10,8 2,3 3,0 0,7 0,1 100 4,61
5 34,0 52,0 2,5 2,8 2,0 3,7 1,4 0,5 0,3 0,8 100 9,19
6 19,3 62,1 2,0 8,9 1,2 4,6 1,0 0,6 0,3 - 100 4,20

1. 14 g fortinnet nål, Vestby Mark. IÅxl47. Kolddeformeret ferrit.
2. 9 g klinknagle, Vestby Mark. AFDx517. Fosforferrit.
3. 75 g slidt hestesko, Ravning Enge. D805/74. Fosforferrit.
4. 750 g ståløkse, Sønder Onsild, Hobro, Grav VI. Perlit-ferrit.
5. 9 g kistesøm, 2863x1026. Sebbersund, Limfjorden. Fosforferrit.
6. 12 g pilespids, Q1423. Trelleborg, Slagelse. Fosforferrit, o,4% V2O5.

HV: 186-192-234-264-271.
HV: 101-109-110-111-116.
HV: 103-111-144-178-182.
HV: 125-147-193-254-303.
HV: 151-154-166-169-171.
HV: 117-144-145-148-166.

Tabel 4.4. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i jern fra Aggersborg, ca. 985 AD. 
Vægt%. Side 83.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 23,8 54,7 7,3 - 0,9 3,8 6,8 1,6 0,5 0,3 0,3 100 3,50
2 29,7 43,8 15,8 0,9 0,9 1,9 4,2 1,2 0,5 0,6 0,5 100 7,07
3 32,9 33,6 3,7 - 0,1 11,0 13,0 3,2 1,9 0,4 0,2 100 2,53
4 27,4 58,7 0,9 - 0,4 1,1 7,7 2,0 0,5 0,6 0,7 100 3,56
5 33,2 40,6 1,2 - 0,3 12,0 6,4 3,1 2,8 0,2 0,2 100 5,19
6 22,6 62,1 0,4 - 4,6 1,4 6,2 1,2 0,5 0,2 0,8 100 3,65

1. 315 g hakke, 151 mm lang. 440 C. Ferrit-perlit.
2. 27 g segl, 130 mm lang. 69E. Ferrit-perlit. 0,03% nikkel.
3. 12 g knivfragment, 111 mm lang. 502A-ql. Perlit.
4. 16 g knivfragment, 116 mm lang. 725-E2. Martensit omgivet af ferrit.
5. 8,8 g pilespids, 108 mm lang. 700-1. P-fri ferrit-perlit.
6. 6,2 g pilespids, 83 mm lang. 765-B. Ferrit med 0,3-0,4% fosfor.

HV: 102-129-137-138-147.
HV: 168-169-182-183-303.
HV: 147-169-202-224-241.
HV: 105-111=391-404-509.
HV: 117-124-129-134-143.
HV: 207-231-234-252-269.
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Tabel 4.5. SEM-EDAX analyser af to islandske blæsterovnsslagger og af slagge-inklusioner i en ambolt (fra 
Norge?). Vægt%. Side 84.

1. 86 g tapslagge fra Belgså, Fnjoskadalur. Ca.1000 AD.
2. 143 g lagdelt tapslagge fra Lundur, Fnjoskadalur. Ca. 1000 AD.
3. 18 kg ambolt fra Skogar, Islands sydkyst. Ca.1000 AD. Ferrit. HV: 96-117-117-120-124.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 31,6 49,3 2,8 0,3 3,9 9,3 1,3 0,6 0,6 0,3 100 3,40
2 24,0 64,1 1,3 0,2 2,4 5,4 0,9 0,7 0,5 0,4 100 4,44
3 12,4 78,4 0,4 3,0 2,0 2,6 0,4 0,3 0,1 0,4 100 4,77

Tabel 4.6. SEM-EDAX analyser af materiale fra Jernberaland (en del af Jämtland). Vægt%. Side 91.

C SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 26,0 60,0 4,3 0,4 0,2 1,9 5,3 1,1 0,2 0,2 0,4 100 4,91
2 25,7 59,0 1,5 0,2 0,1 3,8 5,9 2,3 0,3 0,3 0,9 100 4,36
3 23,9 55,4 7,0 0,9 1,1 2,7 6,9 1,4 0,2 - 0,5 100 3,46
4 23,9 62,6 0,4 - 1,4 3,5 5,3 1,5 1,4 - - 100 4,53
5 24,5 59,8 0,7 - 5,4 1,6 5,3 2,1 0,6 - - 100 4,62

1. Produktionsslagge, 772 g. No.76:3. Myssjöen, No.39.
2. Produktionsslagge, 52 g. Myssjöen. RAA 12, 73:138.
3. Produktionsslagge, 252 g. Rätan sogn, RAA 115 ö.
4. Spadeformet jernbarre, 239 g. SHM 22994. Inaberg, Söderala sogn. HV: 122-130-144-150.
5. Søm, 5,6 g. SHM 15774-4. Husbyberget, Askersund sogn, Närke. HV: 102-127-143-148-157.

Tabel 5.1. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner og slagger i norske genstande fra 1000-1200 AD. Side 102.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 29,6 57,5 0,2 - 0,2 1,3 8,1 2,4 0,3 0,2 0,2 100 3,65
2 28,6 59,5 0,7 - 0,2 1,9 6,2 1,8 0,6 0,2 0,3 100 4,61
3 43,4 12,2 14,9 0,3 0,2 12,0 11,4 2,6 2,0 0,6 0,4 100 3,81
4 35,2 31,0 19,3 - 1,1 2,9 6,6 2,2 1,0 0,5 0,2 100 5,33
5 28,0 54,1 1,7 - 2,3 3,8 6,5 2,3 0,8 0,1 0,4 100 4,31
6 52,3 8,6 12,5 0,4 0 4,5 14,9 3,8 1,5 1,2 0,3 100 3,51
7 28,4 48,1 7,3 0,5 0,2 2,3 10,1 1,9 0,3 0,7 0,2 100 2,81
8 29,7 49,1 0,1 - 0,7 5,2 7,5 3,0 2,3 0,3 0,1 100 3,96

1. Del af en luppe, 45 g. Nr.47/35. Søndre Hovden, Møsstrond, Telemarken (59° 50 N).
2. Stor jernluppe, 12,4 kg. Hardingbukti, Møsstrond. C 33241. HV: 102-107-109-114-133.
3. Ståløkse, 703 g. Højby Sø, Ods Herred. D 82/1984. Ferrit-perlit. HV: 137-143-169-174-185.
4. Ståløkse, 618 g. Samme sted. D183/1989. Widmanståttenstruktur. HV: 136-142-156-218-224.
5. Hesteskosøm, 5 g. Dokkfløyvann, Oppland. Fosforferrit. HV: 106-107-113-113-133.
6. Tømmerkile, 2,2 kg. Sylte, Ringebu, Oppland. C 23007. Perlit. HV: 204-232-261-269-311.
7. Produktionsslagge, 106 g. Tapslagge DR 44, C 37453. Dokkfløyvann, Oppland. (61° 10 N).
8. Rensningsslagge, kalotslagge, 725g. Bergens Museum, BM 245x1497
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Tabel 5.2. SEM-EDAX analyser af fem dansk-svenske sømalme og myremalme og en finsk sømalm. 
Vægt%. Side 103.

1. Brunkelstorp, Skåne. Uristet myremalm.
2. Pickelsjö, Skåne. Uristet sømalm af mønt-typen. 13 mm i diameter.
3. Vidöstern søen, Skåne. Uristet sømalm af mønt-typen. 35 mm i diameter.
4. Huseby, Småland. Uristet sømalm af bønne-typen. 11 mm i diameter.
5. Tvååker, Halland. Uristet myremalm. Gennemsnit af ti prøver.
6. Tohmajårvi, Karelen. Uristet sømalm af mønt-typen. 20 mm i diameter.

SiO2 Fe2°3 MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 9,2 85,5 0,5 0,1 0,4 0,1 3,2 0,1 0,4 <0,1 0,5 100 2,88
2 10,9 79,3 0,8 - 1,3 0,2 5,8 0,4 0,1 0,9 0,2 100 1,88
3 5,6 86,9 0,9 - 0,4 0,1 4,6 - 0,9 - 0,6 100 1,22
4 5,6 82,5 3,9 0,3 0,8 0,3 5,6 0,1 0,7 0,1 0,4 100 1,00
5 11,0 82,0 0,5 - 0,5 0,3 4,6 0,3 0,2 0,1 0,4 100 2,39
6 4,7 91,3 0,9 - 0,1 0,1 2,2 - 0,4 - - 100 2,14

Tabel 5.3. SEM-EDAX analyser af slagger og slaggeinklusioner i skånske jern. Vægt%. Side 103.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 26,9 51,4 0,6 - 2,6 4,7 10,5 2,5 0,6 0,2 - 100 2,56
2 29,4 46,7 5,8 0,3 1,1 1,9 11,2 2,6 0,3 0,3 0,3 100 2,63
3 32,1 41,1 0,5 - 1,3 14,0 7,0 1,3 2,2 0,3 0,2 100 4,59
4 33,5 38,5 5,4 - 1,2 8,3 6,7 3,9 1,5 0,6 0,3 100 5,00
5 35,4 36,2 4,4 - 4,0 4,5 9,7 3,9 1,0 0,3 0,6 100 3,65
6 29,0 50,9 6,2 - 1,1 2,6 6,4 2,6 0,5 0,4 0,3 100 4,53

1. Lehult, Vittsjö sogn. RAA 92. 1185 g slagge. Basis myremalm. Med vanadin-hercynit.
2. Skansen, Vittsjö sogn. RAA 85. 105 g slagge. Basis sømalm. Med mangan-fayalit.
3. Skeingeborg, Osby sogn. L30203B. 16 g søm.
4. Samme. L30203A. 20 g søm.
5. Vittsjöborg, Vittsjö sogn. L637. 22 g hesteskofragment.
6. Samme. L632. 17 g armbrøstpil. 1300-tallet.

HV: 91-108-111-113-117.
HV: 107-113-134-137-177.
HV: 96-108-205-217-220.
HV: 141-156-169-186-190.
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Tabel 5.4. SEM-EDAX analyser af slagger og slaggeinklusioner i genstande fra Tommarp, sydøst-Skåne. 
Vægt%. Side 107.

1. Hemmet, 191 II, 7504. 1097 g kileformet barre.
2. Samme, 25396-2. 21,8 g søm. Fosforferrit, fosfor ghost.
3. Tommarp, værkstedet. 774-2 C. 10,4 g tunge.
4. Samme. 774-3. 13,2 g tunge. Fosforferrit, fosfor ghost.
5. Eketorps Borg, Öland. P 22-60. 16 g tunge. Fosfor ghost.
6. Vestby Mark, Roskilde. WI x 45. 11 g tunge. Fosforferrit.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO A12O3 K2O MgO TiO2 so3 Sum F

1 28,1 56,7 3,7 2,3 1,6 4,8 1,9 0,3 0,3 0,3 100 5,85
2 32,3 43,0 1,3 2,1 5,4 10,7 3,7 0,3 0,7 0,3 100 3,02
3 23,0 54,5 5,2 6,8 1,6 5,0 2,3 0,6 0,5 0,4 100 4,60
4 32,9 48,8 1,0 1,4 5,8 5,6 2,5 1,0 0,5 0,3 100 5,87
5 29,0 44,9 2,8 7,0 5,0 4,8 3,5 1,8 0,4 0,8 100 6,04
6 38,0 41,0 1,0 5,1 2,0 8,9 2,4 1,0 0,3 0,3 100 4,27

HV: 123-143-153-178-244.
HV: 122-128-164-176-190.
HV: 137-166-190-191-205.
HV: 139-145-159-169-178.
HV: 156-198-198-258-261.
HV: 189-207-238-255-268.

Tabel 5.5. SEM-EDAX analyser af produktionsslagger fra Tvååker, Jernvirke, Halland. 
Håndbetjente blæsebælge. Vægt%. Side 110.

1. Sønder Jernvirke, RAA 85. No.10. 250 g produktionsslagge fra en lille blæsterovn.
2. Samme. No.11. 700 g produktionsslagge fra samme lille blæsterovn.
3. Samme. No.l4A. 400 g produktionsslagge fra samme ovn.
4. Jernvirke. RAÄ 189. No.51. 400 g produktionsslagge fra en større blæsterovn. Også 0,2% V2O5.
5. Samme. No.52. 200 g produktionsslagge fra samme ovn. Også 0,3% vanadinoxyd.
6. Samme. No.62. 353 g produktionsslagge, tapslagge fra samme ovn. Også 0,1% V2O5.
7. Gennemsnit af 12 produktionsslagger fra Tvååker.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO A12O3 K2O MgO TiO2 so3 Sum F

1 14,3 76,3 0,2 0,5 1,9 5,1 1,0 0,3 - 0,4 100 2,80
2 25,2 62,7 0,1 0,5 1,7 7,4 1,7 0,3 - 0,4 100 3,41
3 17,2 73,3 0,3 0,4 2,0 5,0 1,2 0,3 - 0,3 100 3,44
4 21,3 63,3 0,4 0,5 1,3 10,5 1,7 0,3 0,2 0,3 100 2,03
5 31,0 46,1 0,6 1,2 4,0 12,0 3,3 0,6 0,5 0,4 100 2,58
6 27,5 57,6 0,4 0,5 2,1 9,3 1,8 0,2 0,3 0,2 100 2,96
7 24,7 59,9 0,8 0,6 2,5 8,6 1,9 0,4 0,3 0,3 100 2,87
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Tabel 5.6. SEM-EDAX analyser af produktionsslagger fra Tvååker, Ugglehult, Halland. Jernmøllen.
Blæsebælgene trukket afvandmølle. Vægt%. Side 110.

1. No.34 A. Slaggeinklusioner i et luppefragment. Udgravning A9.
2. No.35. 325 g produktionsslagge.
3. No.37. 100 g produktionsslagge. Tapslagge. Også 0,1% vanadinoxyd.
4. No.39 A. 140 g produktionsslagge. Tapslagge.
5. No. 20592-2. 135 g produktionsslagge. Tapslagge.
6. No. 20592-4. 190 g produktionsslagge med mikroskopiske støbejernsdråber.
7. Gennemsnit af 17 produktionsslagger fra Ugglehult.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 30,4 48,5 4,0 0,3 0,5 3,0 9,1 3,0 0,7 0,4 0,1 100 3,34
2 39,5 31,5 10,0 0,9 0,4 2,8 10,5 3,3 0,6 0,4 0,1 100 3,76
3 29,5 48,9 0,4 - 0,7 3,7 12,8 2,7 0,5 0,4 0,3 100 2,30
4 28,0 44,9 0,3 - 0,5 4,3 17,6 2,6 1,1 0,3 0,4 100 1,59
5 41,5 36,6 3,8 0,2 0,2 3,0 10,1 3,5 0,7 0,3 0,1 100 4,11
6 31,7 48,7 0,8 - 1,0 3,4 10,9 2,6 0,6 0,3 - 100 2,91
7 32,8 47,5 2,3 - 0,5 2,7 10,4 2,6 0,6 0,4 0,2 100 3,15

Tabel 5.7. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i redskaber fra værktøjskisten fra Veksø og et Tvilum 
Kloster-søm til sammenligning. Vægt%. Side 117.

1. Veksø. Vinkelseglblad, nr.42, 256 g. Fosforferrit.
2. Do. Vinkelseglblad, nr.45, 406 g. Grovkornet fosforferrit med 0,35% P.
3. Do. Skebor, nr.13, 358 g. Fosfor-ghostferrit med 0,24% P.
4. Do. Skebor, nr.40, 414 g. Perlit.
5. Do. Hakkejern, nr.43 a, 251g. Fosforferrit med fosfidnåle. Korroderet.
6. Do. Hakkejern, nr.46 d. 273 g. Fosforferrit HV: 154-179-241.
7. Do. Langjern, nr.54. 5,04 kg. Fosforferrit.
8. Do. Mejselskaft, nr.3. 128 g. Ferrit-perlit, HV: 159-182.
9. Do. Stål, handelsvare? 254 g. Perlit.
10. Tvilum Kloster, SIM 30/1990. 15 g søm. Fosforferrit.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 26,4 48,3 0,2 - 2,3 12,1 7,1 2,2 0,5 0,2 0,7 100 3,72
2 13,3 65,7 0,4 - 11,3 1,0 7,1 0,5 0,5 - 0,2 100 1,87
3 32,3 50,2 0,9 - 1,8 2,1 9,2 1,8 1,0 0,4 0,3 100 3,51
4 48,3 12,8 7,3 0,2 0 5,4 21,8 3,1 0,8 0,3 0 100 2,22
5 23,2 61,1 0,3 - 1,7 4,0 5,3 2,1 0,8 0,3 1,2 100 4,38
6 52,6 19,9 4,5 0,2 1,9 3,9 11,6 3,9 0,8 0,4 0,2 100 4,53
7 49,5 13,7 0,7 - 1,4 11,8 13,9 6,9 1,4 0,6 0,1 100 3,56
8 63,0 12,5 2,0 - 0 5,4 11,9 3,1 1,6 0,5 - 100 5,29
9 36,9 47,1 0,3 - 0,5 4,6 6,6 2,3 1,2 0,3 0,2 100 5,59
10 16,7 44,4 18,7 1,9 11,7 2,1 1,9 1,5 0,4 - 0,7 100 8,79

HV: 131-158-128-190.
HV: 143-158-178-198-228
HV: 144-152-166-172-187.
HV: 186-195-197-252-264. 
HV129-138-139-186-214.
Hærdet æg, HV: 802-817.
HV: 166-171-172-191-195.
Hærdet parti, HV: 308-343-382.
HV: 189-260-269-327-332.
HV: 127-160-166-207-214.

307



TABELLER SCI.DAN.H. 4- 5

Table 6.1. Analyser af to typiske malme, der blev anvendt i Lapphyttan, Västmanland omkring 1300 A.D. 
Fra Björkenstam&Fornander 1985, Tabel 2 og 3. Vægt%. Side 127.

SiO2 Fe,ialt MnO BaO P2O5 CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 V2O5 so3
1 10,9 57,6 0,15 - <0,04 2,66 3,05 <0,04 2,65 0,03 <0,02 -
2 4,34 57,7 5,40 - 0,007 3,19 0,44 0,07 3,19 0,02 0,02 -

1. Jernmalm fra den 2000 millioner år gamle leptitformation. Risberg feltet 7 km vest for Lapphyttan.
2. En lignende malm, men mangan-rig, fra Klackberg-feltet, 11 km vest for Lapphyttan.

Tabel 6.2. SEM-EDAX analyser af højovnsslagger fra Lapphyttan. Vægt%. Side 128.

SiO2 FeO MnO BaO P2O5 CaO A12O3 K2O MgO TiO2 so3 Sum

1 59,5 5,7 2,1 - 0 22,9 4,7 0,9 4,1 0,1 0 100
2 46,3 2,9 13,1 - 0 17,0 7,4 1,0 12,1 0,1 0,1 100

Tabel 6.3. Overeutektisk hvidt støbejern, samt osmunder fra Lapphyttan. Fra Björkenstam&Fornander 
1985:196, Tabel 9 og 11. Vægt%. Side 128.

No.180 og 4295 er stumper af hvidt støbejern fra Lapphyttan
No.1410 er en smedejerns osmund. No.834 er en stål osmund, begge fra Lapphyttan depotet.
No. 3734 er jern skrot og No.2734 er stål skrot fra Lapphyttan.

No. C Si Mn P S

180 4,10 1,10 1,35 0,028 0,028
4295 4,46 0,21 1,80 0,026 0,039

1410 0,16 0,07 0,03 0,017 0,005
834 0,58 0,04 0,03 0,024 0,005

3734 0,34 0,10 0,08 0,012 0,024
2734 0,51 0,10 0,06 0,011 0,019

Table 6.4. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i osmund jern fra 1200-tallet fundet i Danmark. 
Vægt%. Side 129.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 32,7 48,9 4,6 - 0,7 4,4 4,8 2,2 1,1 0,4 0,2 100 6,81
2 29,3 48,1 9,0 - 0,9 4,2 5,3 1,6 1,1 0,3 0,2 100 5,53
3 48,7 16,9 15,4 - 0,4 5,4 7,7 3,3 1,5 0,6 0,1 100 6,32
4 28,3 56,1 0,7 - 0,2 6,9 4,6 1,1 1,7 0,2 0,2 100 6,15
5 29,3 58,7 1,2 - 0,2 3,2 4,5 1,3 1,1 0,2 0,3 100 6,51

1. Borgerdiget, Roskilde. NM D 6828. 1/1 hestesko, 152 g.
2. Borren Voldsted, Højby. NM D 238-1989. 1/1 hestesko, 105 g.
3. Samme. NM D 1186-1995.1/4 hestesko, 57 g. Fosforferrit.
4. Vordingborg Slot. NM D 301. 221 g osmund jern. 7,5x3x2,7 cm.
5. Samme. NM D 251.2. Stort søm, 16 g. Ferrit.

HV: 137-137-143-145-167.
HV: 77-80-81-82-82.
HV: 122-130-156-157-164.
HV: 82-88-92-110-125-245
HV: 98-113-125-140-275.
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Tabel 6.5. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner fra Østerbygdens jerngenstande. Vægt%. Side 135.

SiO2 FeO MnO BaO P2O5 CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 22,5 59,4 4,8 - 1,5 3,2 5,2 1,8 0,7 0,4 0,5 100 4,33
2 30,6 35,5 0,9 - 9,9 11,0 6,1 3,1 2,0 0,5 0,4 100 5,02
3 24,7 53,5 8,7 0,2 0,8 2,7 6,5 1,6 0,9 0,2 0,2 100 3,80
4 14,2 68,5 4,4 - 1,2 5,4 3,5 0,9 1,2 0,3 0,3 100 4,06

1. Segl, nr.150, fra Abels gård, 102 g. Fosforferrit, 0,l-0,2%P.
2. Kniv, nr.170, fra Abels gård, 30 g. Fosforferrit og martensit. 0-0,6% P.
3. Kniv, nr. 171, fra Abels gård, 50g. Finkornet ferrit, 0,1% C, 0,1%.
4. Bøjet søm, nr.154, fra Abels gård, 5 g. Fosforferrit, 0,3-0,6%P.

HV: 116-122-124-126-132.
HV: 215-268=730-593-505.
HV: 143-147-151-151-154.
HV: 159-179-192-204-217.

Tabel 6.6. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner fra Vesterbygdens jerngenstande. Side 135.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 26,2 57,6 2,3 - 1,2 3,8 5,7 2,1 0,5 0,4 0,2 100 4,60
2 42,1 26,5 3,0 0,3 0,4 9,6 11,1 3,8 2,3 0,5 0,3 100 3,79
3 48,2 9,2 5,4 0,2 0 7,1 20,1 6,6 1,5 0,4 0,1 100 2,40
4 28,3 54,2 1,4 - 1,6 4,1 7,2 1,9 0,5 0,3 0,4 100 3,93
5 36,5 34,5 6,4 0,4 1,1 7,1 9,1 2,3 1,5 0,5 0,3 100 4,01
6 52,2 16,8 2,7 - 0 8,2 13,7 3,6 1,9 0,8 0 100 3,81

1. »Gården under sandet«, 4,5 g søm, nr.2302. Fosforferrit.<0,3%P.
2. Samme, lg knivfragment, nr.2511. Finkornet martensit.
3. Samme. 3,4 g knivfragment, nr.701. Fosforferrit, O,1%P.
4. En gård i Nipaatsoq. 5g søm, nr. 377. Ferrit-perlit. Slaggerigt.
5. Samme. 3 g knivfragment, nr.183. Koloni-martensit. <o,15%P.
6. Samme. 4 g klinknagle, nr. 181. Widmanståtten struktur. <O,1%P.

HV: 129-145-154-162-169.
HV: 423-450-457-540-540.
HV: 113-118-137-169-179.
HV: 94-103-109-129-166.
HV: 139-169-283=364-388.
HV: 155-161-162-168-178.

Tabel 6.7. Liste over hele kloder og deres stumper, kaldet klimpjern. K4=en hel klode, 1/4K4=1 klimp, XK4=2 
klimper,% K4= 3 klimper. Side 138,179.

# nu delt i %K4 (9,02 kg) + 'A K4 (5,26 kg) + 'A K4 (4,26 kg)

Fund lokalitet År Vægt, kg Massefylde, 
g/cm3

Form Beregnet K4
Vægt, kg

Museum

Karup I 1935 8,20 5,4 K4 8,2 Vejle Kulturhistorisk
Karup II 1935 4,5 - XK4 9,0 Vendsyssels Historisk
Lindeballe 1940 1,75 Ca. 5 1/4K4 7,0 Vejle Kulturhistorisk
Skjern kirkegård 1991 4,81 4,5 3/4K4 6,4 Ølgod Konservator
Thorsø 1994 4,14 Ca.5 XK4 8,3 Silkeborg Museum
Hjorthede 1997 4,9 4,9 3/4K4 6,5 Thorning Museum
Årup 1999 Ca.2 - 1/4K4 Ca.8 Do.
Stenrøgel 1862 18,6* Ca.5 K4 18,6 Viborg Museum

309



TABELLER SCI.DAN.H. 4- 5

Tabel 6.8. SEM-EDAX analyser af fire danske myremalme. Vægt%. Side. 179.

SiO2 Fe2°3 MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum

1 6,7 83,3 2,7 4,5 0,6 1,0 0,1 0,7 0,1 0,3 100
2 6,3 83,5 0,9 5,5 0,8 2,3 <0,1 0,3 - 0,3 100
3 6,9 82,3 2,3 5,9 0,5 1,4 0,1 0,4 - 0,2 100
4 10,3 74,3 2,4 7,2 3,4 1,3 0,2 0,3 0,2 0,4 100

1. Holing, Herning, Jylland. Uristet, smuldrende myremalm, fra en forladt middelalderlig blæsterovn.
2. Madum, Ulfborg, Jylland. Uristet, massiv myremalm.
3. Vedersø, Ulfborg, Jylland. Uristet myremalm. Sorte partier med indtil 30% MnO og 5% BaO.
4. Pederstrup, Ballerup, Sjælland. Uristet, massiv myremalm.

Tabel 6.9. SEM-EDAX analyser af fire jyske produktionsslagger fra ca. 1300. Vægt%. Side 137,179.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 21,1 48,5 18,2 1,6 2,9 3,4 1,8 1,7 0,5 - 0,3 100 11,7
2 24,7 61,0 2,9 - 2,8 2,9 3,1 1,6 0,3 0,3 0,4 100 7,97
3 23,7 50,2 3,7 0,4 10,4 5,9 2,9 2,2 0,9 - - 100 8,17
4 23,9 63,8 1,6 - 3,3 2,3 2,9 1,0 0,8 - 0,4 100 8,24

1. Rønbjerg, Funder. Nr. 13492. Med calciumfosfat og manganwüstit.
2. Tvilum Kloster. 200 g slaggefragment. Med manganfayalit.
3. Ungstrup, Thorning, lokalitet B. 258 g slagge. Med manganfayalit, leucit og calciumfosfat.
4. Vejerslev, Silkeborg Museum. 88/1981. 320 g slagge.

Tabel 6.10. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i fire danske kloder. Vægt%. Side 179.

SiO2 FeO MnO BaO P2O5 CaO A12O3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 22,1 54,9 5,8 - 7,2 5,4 1,4 1,7 0,9 0,3 0,3 100 15,8
2 21,2 57,3 5,8 0,5 6,3 5,3 1,6 0,7 1,0 - 0,3 100 13,3
3 23,6 61,6 3,9 - 5,9 2,2 0,9 0,9 0,8 0,2 - 100 26,2
4 19,3 56,4 6,5 0,6 8,2 4,3 1,8 1,6 0,9 - 0,4 100 10,7

1. Lindeballe. Forvitret fragment af en klode, 1,75 kg. Se Tabel 6.7.
2. Samme, fragment nr.5. HV: 198-213-213.
3. Skjern Kirkegård, 4,8 kg klode. Se Tabel 6.7. HV: 150-185-205.
4. Hinge, Viborg. Nr.9-1. Kasseret fragment af en klode, markfund.
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Table 6.11. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i jerngenstande fra 1200-1300 fundet i Danmark. Vægt %.
Nr.7-8 er af tidligt, svensk osmundjern. Side 139.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 23,9 34,3 22,9 2,0 6,9 4,1 2,4 1,6 0,9 0,1 0,9 100 10,0
2 23,8 39,9 18,2 2,1 5,7 4,4 2,2 1,6 1,0 0,1 1,0 100 10,8
3 19,0 51,8 12,4 1,3 9,3 2,3 1,4 0,8 0,7 0,1 0,9 100 13,6
4 24,6 56,6 9,5 - 1,2 3,3 2,1 0,7 1,0 0,1 0,9 100 10,5
5 60,5 11,8 2,7 - 0 10,6 7,6 3,4 2,9 0,4 0,1 100 7,96
6 28,7 51,8 0,9 - 6,5 5,4 2,7 2,2 1,0 - 0,8 100 19,1
7 35,5 40,6 3,9 - 2,7 5,5 6,1 3,5 1,5 0,5 0,2 100 5,82
8 57,3 9,7 5,6 - 0 9,2 9,8 5,1 2,2 1,0 0,1 100 5,81

1. Sjørring Volde, Thisted. NM D 1070. 1/1 hestesko, 105 g. fosforferrit.
2. Samme. NM 1070-1. 3,1 g hesteskosøm. Ghostferrit.
3. Samme. NM 1070-2. 2,9 g hesteskosøm. Fosforferrit.
4. Ejby, Ramsø, syd for Roskilde. NM D 12253 a. 1/1 hestesko, 338 g.
5. Samme. NM 12253 b. J4 hestesko, svensk type, 81 g. Perlit-ferrit.
6. Randers, Provstegade. KHM 27/70. R2. 9,0 g søm. Fosforferrit.
7. Lotzes Have, Odense. LH 95x13. Kniv 16,8 g.
8. Samme. LH 95x84A. Kniv 14,5 g. Med martensitisk æg.

HV: 129-148-202-209-225.
HV: 130-139-148-170-216.
HV: 139-155-160-178-196.
HV: 100-104-106-110-140.
HV: 169-196-232-233-241.
HV: 147-148-166-186-199.
HV: 153-165-167-182-213.
HV: 217-217-232=463-516.

Tabel 6.12. SEM-EDAX analyser af rensningsslagger = kalotslagger fra Danmark, 1200-1300. 
Vægt%. Side 137,179.

SiO2 FeO MnO BaO P2O5 CaO A12O3 K2O MgO TiO2 so3 Sum F

1 25,7 65,1 0,4 2,1 2,3 3,1 0,9 0,1 0,1 0,2 100 8,29
2 26,5 64,4 0,5 1,9 2,2 3,2 1,0 0,2 0,1 - 100 8,28
3 23,6 70,3 0,1 0,5 1,5 2,5 1,2 0,2 0,1 - 100 9,44
4 30,3 63,4 0,2 0,5 1,1 2,7 1,0 0,4 0,2 0,2 100 11,2
5 33,9 56,6 0,2 0,9 1,5 4,1 1,9 0,4 0,2 0,3 100 8,27
6 28,7 57,7 0,1 0,4 7,0 3,4 2,2 0,3 0,1 0,1 100 8,44
7 27,0 56,8 0,9 4,9 4,3 3,2 1,9 0,8 0,2 - 100 8,44
8 28,5 60,2 0,4 1,1 4,1 3,1 1,7 0,6 0,1 0,2 100 9,28

1. Stege, Hotel Scandinavia. 1442 g kalotslagge.
2. Samme. Et snit langs toppen af slaggen. Svagt magnetisk pga lidt aluminium-magnetit.
3. Borren, Højby, Odsherred. OHM 1039. 462 g kalotslagge med inklusioner af trækul.
4. Hundborg, Thy. 3432x1208. 205 g flad , heterogen slagge.
5 Samme. 3432x1209. 742 g kalotslagge med leucit og uopløste kvartskorn.
6. Budolfi Kirke (nu forsvundet), Roskilde. 350 g kalotslagge. Med magnetitkrystaller.
7. Skjoldenæsholm, Slotsbanken. 17-29. 849 g kalotslagge. Med leucit og calciumfosfat.
8. Middel af disse og 23 andre kalotslagger.
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Tabel 7.1. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusionerne i otte autentiske osmund barrer fra Bergslagen, 1250-1500. 
Side 149.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO A12O3 K2O MgO TiO2 so3 Sum F

1 11,1 83,7 1,4 0 0,6 2,2 0,3 0,4 0,1 0,2 100 5,05
2 20,2 68,1 4,3 0,1 2,2 3,4 0,9 0,5 0,2 0,1 100 5,94
3 58,8 6,1 10,4 0 8,0 11,3 2,4 2,5 0,4 0,1 100 5,20
4 50,7 6,5 24,2 0 5,2 7,9 2,5 2,4 0,4 0,2 100 6,42
5 12,4 83,0 0,2 0,2 1,1 1,9 0,3 0,5 0,2 0,2 100 6,53
6 23,6 67,5 0,4 0,4 2,0 4,2 1,0 0,5 0,2 0,2 100 5,62
7 31,8 54,1 3,8 0,4 2,9 4,6 1,1 0,7 0,2 0,4 100 6,91
8 28,5 59,9 0,9 0,3 3,0 4,8 1,5 0,8 0,2 0,1 100 5,94

1. Lapphyttan, L4060, 359 g osmund barre, korroderet. Ferritisk.
2. Samme. L3658. 226 g osmund barre. 100x27x13 mm. Ferritisk.
3. Samme. L 703-11. 99 g fragment af en osmund barre. Hærdet stål.
4. Samme. L5463. 46 g fragment af en osmund barre. Hærdet stål.
5. Varnhem Kloster, efter 1350. 280 g osmund barre. 1112-3. 6x4x2,5 cm.
6. Samme. 290 g osmund barre, 1112-1. 10x4x2,5 cm.
7. Samme. 290 g osmund barre, 1112-2. 9,5x4x2,2 cm.
8. Danzig. 200 g korroderet osmund fra et skibsvrag, 1450. Overeutektoid.

HV: 106-114-117-127-130.
HV: 81-86-87-92-148.
HV: 317-593-677-677-677.
HV: 544-593-603-639-833.
HV: 97-101- 106-125-135.
HV: 112-121-123-217-221.

HV: 255-264-265-275-319.

Table 7.2. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusionerne i danske redskaber produceret af osmundbarrer. 
1250-1450. Vægt%. Side 149.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO A12O3 K2O MgO TiO2 so3 Sum F

1 46,1 24,3 8,0 1,1 5,8 8,2 3,9 1,6 0,6 0,4 100 5,62
2 63,7 12,0 1,1 0 7,6 10,7 2,8 1,6 0,4 0,1 100 5,95
3 29,3 58,7 1,2 0,2 3,2 4,5 1,3 1,1 0,2 0,3 100 6,51
4 30,5 54,0 1,0 2,6 4,6 4,2 1,5 0,9 0,2 0,5 100 7,26
5 23,3 61,1 0,7 5,7 3,5 3,2 0,9 0,8 0,2 0,6 100 7,28
6 31,0 56,9 0,8 0,4 3,9 3,8 1,3 1,3 0,3 0,2 100 8,15
7 57,3 14,9 1,2 0 10,2 9,6 3,0 3,0 0,6 0 100 5,97
8 57,5 10,6 0,7 0,5 15,5 9,4 3,1 2,7 0,5 0 100 6,12
9 14,6 78,4 0,4 0 1,5 2,6 0,6 0,3 - 0,6 100 5,62
10 42,9 38,8 0,7 1,4 7,4 5,1 1,7 1,4 0,2 0,4 100 8,41
M 35,8 44,3 3,3 1,8 5,3 5,5 2,1 1,5 0,3 0,3 100 6,51

1. Aarhus Søndervold. 1200-1400. FHM 1393 DEB. Søm, 18,9 g.
2. Vordingborg Slotsruin. D222-3. Stålsøm. Perlit-ferrit.
3. Samme. D 251-2. Søm, 16 g. Ferrit.
4. Alrø, Horsens, 1400. Plovskær. 1,9 kg. Snit 3.
5. Samme. Snit 4. Fosforferrit.

HV: 148-231-281-288-298.
HV: 98-113-125-140-275.
HV: 117-163-189.
HV: 112-115-118-122.

6. Stubbekøbing. FHM 1104 xl90-2. 1400-tallet. Søm,10 g. 0,1% V2O5.
7. Torup, Tisvilde Hegn. 1400-tallet. Stålsøm, 15 g. Samt 0,2% V2O5.
8. Samme. Stålsøm, mrk.3. 5,2 g.
9. Vestby Mark, Selsø. Qj3Xxl71, HMA 1. Søm, 6g, 1500-tallet.
10. Kompagnistræde, København. NM D12148. Hestesko, 200 g. 1600.
M Middel af disse og yderligere 20 andre danske emner fra samme periode i databasen.

HV: 85-92-96-201-275.
HV: 163-196-202-297-303.
HV: 113-150-182-268-281.
HV: 136-136-140-147.
HV: 117-125-126-148-168
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Tabel 7.3. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i jerngenstande af vallon-jern. Vægt%. Side 159, 218.

C SiO2 FeO MnO VA PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 13,3 57,1 0,6 - 17,0 7,6 1,3 1,3 0,5 0,2 1,1 100 10,2
2 13,6 54,5 0,5 - 15,9 11,1 1,0 1,9 0,7 0,1 0,7 100 13,6
3 24,8 63,5 0,7 - 4,6 1,7 2,2 1,1 0,6 0,2 0,6 100 11,3
4 13,9 61,4 1,2 0,1 18,9 2,0 1,1 0,4 0,7 - 0,3 100 12,6
5 25,0 58,4 1,3 0,7 8,4 2,1 1,4 1,3 0,8 0,2 0,2 100 17,9
6 22,1 61,3 1,3 0,4 7,2 3,4 1,6 0,5 0,9 0,5 0,8 100 13,5
7 20,9 65,3 1,5 0,3 7,1 0,6 1,2 0,1 0,2 0,2 2,6 100 17,4
8 16,5 62,5 1,4 0,2 9,1 6,5 0,9 0,1 0,6 0,2 2,0 100 18,3

1. Vordingborg Slot. NM D354-1-1995. 16,2 g søm. Ca.1300. P-ferrit.
2. Samme. NM D354-2-1995. 16,5 g søm. Ca.1300. P-ferrit.
3. Stangjern fra kanonen A34, Tøjhusmuseet. 1500. Med 0,17% Cr2O3.
4. Fitting fra en kanon, bjerget ved Anholt 1963. Holland 1520.
5. Grønland, Haabets Colonie. 1721. h 6130A. 43 g □søm. 0,22% Cr2O3.
6. Amalienborg Slot, Frederik 5’tes monument. %” kædeled. 1770.
7. Liege, Musée du Fer. 7,7 g □søm. 1650. Med 0,17% Cr2O3.
8. Val-Saint-Lambert Abbedi, Liege. 1650. 42 g □søm.

HV: 160-190-201-207-213.
HV: 172-175-190-199-200.
HV: 96-120-127-136-138.
HV: 140-144-151-184-207.
HV: 134-179-185-186-220.

HV: 110-141-147-156.
HV: 191-201-207-211.
HV: 103-105-112-141-169.

Table 7.4. SEM-EDAX analyser af produktionsslagger fra Itzhulte Len, Halland, 1400-1500. Vandmølledrevne 
bælge. Vægt%. Sammenlign Tabel 5.6. Side 160.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 30,8 48,6 1,3 - 1,0 3,0 12,0 2,3 0,5 0,3 0,2 100 2,57
2 22,2 54,1 0,5 - 2,3 1,9 16,0 1,6 0,8 0,4 - 100 1,39
3 24,4 48,7 9,7 0,9 1,0 2,2 9,7 2,5 0,6 - 0,3 100 2,52
4 31,6 41,8 9,5 0,6 0,6 2,8 9,9 2,6 0,4 - 0,2 100 3,19
5 24,9 51,0 5,6 0,3 0,9 1,6 13,1 2,0 0,4 - 0,2 100 1,90
6 37,0 37,6 5,5 0,1 0,5 2,2 12,7 3,4 0,4 0,5 0,1 100 2,91
7 36,2 39,5 6,0 0,1 0,5 2,3 11,7 2,5 0,4 0,4 0,2 100 3,09
M 29,6 45,9 5,4 0,3 1,0 2,3 12,1 2,4 0,5 0,3 0,2 100 2,45

1. Hishult. RAA 22, nr.l. 296 g fra en »sinnerskute«, bundslagge. Med V-Cr-hercynit.
2. Samme. Nr.2. 440 g fragment af en anden »sinnerskute«, bundslagge. +0,2% V2O5. Calciumfosfat.
3. Stenså, Kungsbygget. A. 453 g massiv produktionsslagge, manganhercynit.
4. Samme. B. Fragment af en 3 kg blok. Manganfayalit.
5. Samme. S. Fragment af en 2,2 kg blok.Manganhercynit og manganwüstit.
6. Samme. T’. Fragment af en 1 kg blok.
7. Samme. T”. Et andet fragment af den samme blok. 0,2% V2O5 .Vanadinhercynit og leucit.
M. Middel af de syv analyser.
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Tabel 7.5. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i kloder og klimper fra Itzhulte Len, Halland. 1400-1500. 
Alle prøver har 0,2% V2 O5 eller mere. Vægt%. Side 160.

1. Bolinge, Våxtorp. Klimp nr.12, 3,1 kg. Snit 1B-4’. 0,9% V2O5. Med titan-vanadin-hercynit.
2. Samme. Snit 1B-4”. Med mangan-magnesium-fayalit.
3. Samme. Snit 4B HV: 75-76-82-86-91-92.
4. Östra Spång, Örkelljunga, Skåne. Klimp nr.l, 3855 g. Vgtf.5,59 g/cm3. HV: 189-217-222-231-233.
5. Samme. Klimp nr.2, 3325 g. Snit 10. Vgtf. 5,97 g/cm3.
6. Samme. Klimp nr.2. Snit 7. HV: 99-103-104-113-134.
M. Middel af de seks analyser.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 47,8 20,9 7,6 0,4 0,9 2,0 13,5 5,2 0,5 0,3 - 100 3,54
2 30,7 40,6 7,2 0,5 1,8 3,1 11,4 3,2 0,8 0,1 0,4 100 2,69
3 28,5 43,3 7,7 0,5 0,8 3,5 11,6 2,7 0,7 0,1 0,4 100 2,46
4 37,3 38,3 2,6 0,3 2,1 2,4 12,8 2,6 0,7 0,5 0,2 100 2,91
5 25,5 52,9 5,7 0,4 0,3 2,3 9,4 1,9 0,8 0,3 0,4 100 2,71
6 29,9 45,8 7,3 0,5 0,4 2,9 9,4 2,5 0,7 0,3 0,1 100 3,18
M 33,2 40,3 6,4 0,4 1,1 2,7 11,4 3,0 0,7 0,3 0,3 100 2,91

Tabel 7.6. De kendte 121 klimper, som stammer fra mange forskellige kloder fra Halland og Skåne. Klimpen 
var en fjerdedel af en klode. Side 160.

Findested, sogn Antal Fundet Noter Referencer

1 Bolinge, Våxtorp 64 1931 Nihlén 1932, Buchwald 1995;2008
2 Bolinge, Våxtorp 9 1932 20 m NV for nr.l Nihlen 1939: 86,96
3 Nordanå, Våxtorp 1 1932 Meget rusten Nihlén 1939: 86
4 Jonstorp, Våxtorp 2 Før 1932 Smedet til knive Nihlén 1939: 86,129
5 Almhult, Knærød 5 1933 Lå samlede Nihlén 1939: 86
6 Almhult, Knærød 30 1933 Lå samlede Nihlén 1939: 86
7 Laholm by 1 Før 1939 Gået tabt Nihlén 1939:89
8 N. Skogaby, Veinge 1 1925 2,45 kg; nu tabt Nihlén 1939:90
9 Putsered, Knærød 5 1935 Englund 2002:280
10 Göstorphult, Hishult 1 Før 1940 Englund 2002:280
11 Ö. Spång,Örkelljunga 1 Før 1997 3,86 kg Buchwald 2008:93
12 Örkelljunga 1 Før 1997 3,32 kg Buchwald 2008:93
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Tabel 7.7. SEM-EDAX analyser af produktionsslagger fra to vandmølledrevne blæsterovne i Skåne. 1400-1500. 
Vægt%. Side 164.

1. Höija. Porøs produktionsslagge, 52 g. 0,1% V2O5. Med vanadin-hercynit.
2. Samme. 50 g slagge med partier af grønt glas, hvori der er fine dråber af smeltet jern. 0,2% V2O5.
3. Samme. 70 g massiv slagge, 0,2% V2O- Med Fe-Al-Ti-V-oxider.
4. Brunkelstorp, Osby sogn. 150 g produktionsslagger med netværk af jernudskillelser.
5. Samme. 750 g produktionsslagge. Med hercynit.
M. Middel af de fem slagger. Desuden 0,1% V2O5.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 so3 Sum F

1 35,1 37,7 2,6 0,3 1,4 2,8 15,6 4,0 0,1 0,3 - 100 2,25
2 40,0 34,0 7,2 0,3 0,4 1,9 12,4 2,7 0,5 0,2 0,2 100 3,23
3 36,9 41,2 3,7 0,2 0,3 2,0 12,4 2,7 0,2 0,2 - 100 2,98
4 41,8 26,2 3,2 0,2 1,2 3,2 18,7 4,0 1,4 0,1 - 100 2,24
5 34,6 33,7 3,6 0,2 1,1 4,5 17,5 3,8 0,7 0,1 0,2 100 2,46
M 37,7 34,6 4,0 0,2 0,9 2,9 15,3 3,4 0,6 0,2 0,1 100 2,46
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Tabel 8.1. Silkeborg Lens Jordebog. 1586 (Rasmussen 1964) f markerer at landsbyen har en sognekirke. Side 176.

Antal gårde i landsbyen Gårde, som betalte med jernkloder

1
Hids Herred

Bording 4 2
Antal kloder ialt

5
2 Sinding f 16 1 2
3 Mausing 7 2 18
4 Lemming f 15 3 6
5 Resdal 2 1 2
6 Serup t 9 1 1
7 Sejling f 11 8 11
8 Ebstrup 3 2 3
9 Funder f 20 3 21

10 Sejlgaard 1 1 12
11 Kragelund f 8 1 2
12 Svostrup t 9 2 3
13 Nis set 5 3 6

14
Lysgaard Herred

Have 4 2 24
15 Vor 1 1 6
16 Thorning f 8 5 40
17 S kræ 3 1 6
18 Knudstrup 3 2 24
19 Kjellerup f 10 1 6
20 Almtoft 6 1 4
21 Hinge f 15 10 148
22 Revl 1 1 6

23
Vrads Herred

Pårup 1 1 5

24
Tvilum Birk

Voelf 12 11 11
Total 174 66 372
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Tabel 8.2. Kanontyper i støbejern. 1600-1800. Side 170,184, 216.

Dansk Engelsk Kanonens dimensioner Kanonkuglen Krudt

Kaliber, Længde, Vægt, Vægt i Diam. Vægt,
cm m kg pund cm kg

Hel kartove Cannon Royal 21,4 2,6 3600-4000 74 20,5 13,6
% kartove Cannon 20,0 2,5 2800-3000 60 19,1 12,3
X kartove Demi-cannon 16,0 2,9 1800-2200 32 15,5 8,2
Notslange Culverin Royal 14,5 4,3 2600 24 14,1 6,4
Notslange Culverin 13,3 3,9 2200 18 12,8 5,5
Hel slange Basilisk 12,5 3,5 1800-2000 14 11,8 4,1
% slange Demi culverin 10,2 3,0 1200-1500 8 9,7 2,7
Sager S aker 9,1 2,1 650-1200 6 8,8 1,8
Minnion Minion 8,7 2,0 500-1000 5,2 8,4 1,4
Dobb. faikonet Falcon 6,3 1,8 300 2,0 6,1 0,6
Faikonet Falconet 5,0 1,2 225-275 1,0 4,8 0,2
Skerpentin Serpentine 3,8 1,0 200 0,5 3,7 0,14

Tabel 8.3. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i rendejern fra Caspar Finckes vinduesgitter på Frederiks
borg Slot. Vægt%. Side 187.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO A12O3 K2O MgO TiO2 so3 Sum F

1 54,4 8,7 1,8 0 19,6 5,3 6,7 2,9 0,4 0,1 100 10,3
2 52,4 9,0 1,9 0 22,3 4,4 5,4 3,9 0,3 0,3 100 11,9
3 67,6 11,8 0,5 0 8,5 5,5 3,9 1,6 0,5 0 100 12,3
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Tabel 9.1. Kemiske analyser af norske jernmalme fra Oslo Fjords Vestside. Fra Vogt 1910. Jernoxiderne er 
omregnet til vægt% jern. Side 205.

1-3. Arendal-feltet. Klodeberg-Kjenli. Skarnmalm, magnetit-diopsid. Mangan-rig.
4-5. Arendal feltet. Bråstad. Skarnmalm. Magnetit. Jernrige.
6. Arendal-feltet. Torbjørnbo. Skarnmalm. Magnetit. Jernrig.
7. Langø-gruberne. Kragerø. Fru Anker Gruben. Magnetit, amfibolit, med TiO2.
8-9. Langø-gruberne. Kragerø. Grevinde Wedels Grube. Magnetit, amfibolit, med TiO2.
10-11. Fen-feltet. Hollen, Ulefos. Hæmatit, kalksten, svovlkis, apatit.Fosfor-rig.

Fe total SiO2 MnO PA CaO ai2o3 MgO so3
1 48,0 11,3 2,0 0,060 9,2 1,2 6,9 0,12
2 41,9 15,6 1,9 0,057 10,6 1,8 7,9 0,03
3 33,5 19,8 2,4 0,055 14,2 3,3 11,2 0,11
4 60,8 7,1 0,2 0,066 5,0 2,8 1,2 0,04
5 51,6 12,8 0,5 0,029 8,0 2,7 2,5 0,02
6 53,3 11,5 0,9 - 7,2 3,8 2,5 0,08
7 47,8 18,0 spor 0,078 6,3 2,2 5,4 0,01
8 44,0 16,9 spor 0,071 10,7 1,6 3,3 0,01
9 45,4 11,6 spor 0,069 13,6 1,9 2,6 0,06

10 50,8 2,9 spor 0,84 9,3 1,6 1,7 0,40
11 52,0 5,1 1,5 0,83 6,4 2,2 1,4 0,70

Tabel 9.2. SEM-EDAX analyser af ni højovnsslagger fra Norge. Vægt%. Side 206.

SiO2 FeO MnO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 v2o5 so3 Sum F

1 52,7 4,3 0,4 0 20,6 10,2 0,8 9,3 1,5 0,1 0,06 100
2 52,0 5,1 1,3 0 31,2 7,1 0,8 1,8 0,4 - 0,24 100
3 41,3 5,2 2,4 0 28,1 8,7 0,9 7,5 5,7 - 0,23 100
4 40,9 0,8 2,4 0 29,3 10,0 0,7 9,7 6,1 - 0,08 100
5 45,3 1,1 5,2 0 29,5 8,0 - 8,7 0,7 - - 100
6 43,8 1,7 3,5 0 28,2 7,3 - 15,6 - - 0,10 100
7 53,1 1,5 0,7 0 24,9 7,4 1,0 8,1 3,1 - 0,17 100
8 63,3 3,3 0,1 0 19,7 5,8 1,5 3,2 1,9 0,1 0,13 100
9 50,5 0,7 1,9 0 27,8 9,0 0,8 8,5 0,7 - 0,11 100

1. Bærum Jernverk. 1750-1800. 319 g. Grønt glas.
2. Feiring Jernverk. 1815. 200 g. Grønt glas.
3. Eikelands (Egeland) Jernverk. 1800. 593 g. Mørkt glas.
4. Samme. 1800. 366 g. Mørkt glas.
5. Samme. Analyse no.20 i Vogt 1910 fra 1854. 74% Langsev malm, 17% Vasgruben malm, 9%. Stålkjærn malm med TiO2.
6. Samme.Analyse no.21 i Vogt 1910. 1876. 80% Klodeberg, 10% Kjenli, 10% Langsev malm.
7. Båseland Jernverk. !700. 275 g heterogent, mørkt glas.
8. Samme. 1700. 205 g blåt glas med mørke siirer.
9. Nes jernverk. 1820. 371 g grønt glas.
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Tabel 9.3. Kemiske analyser af belgiske støbejernsgenstande, to ovnplader og to kedler. Evrard & Descy 1948 
(s.203,244). Sammenlign med Tabel 10.1. Side 206.

Motiv/ Genstand Datering Højovn C% Si% Mn% P% S%

1. Sol-silhuet 1700 Theux, Franchimont 3,65 1,08 (0,5) 0,76 0,02
2. Våbenskjold, Meugens 1661 Orval 3,52 1,07 0,23 1,38 0,02
3. Kedel 1786 Pays de Liege 4,08 1,01 0,68 0,77 -
4. Dobbelt Kedel 1682 Pays de Liege 3,70 0,56 0,43 1,47 0,02

Tabel 9.4. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i fem murankre fra Hatting Kirke, Vejle. Ca. 1780. Vægt% 
Alle stemplet Bærum Jernverk. Ordnet efter stigende Si02-indhold. Side 208.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 V2O5 so3 sum F

1 28,9 52,3 1,1 - 1,9 7,6 4,6 1,6 1,3 0,3 0,2 0,2 100 6,28
2 37,2 38,5 1,4 - 1,8 10,7 5,9 2,0 1,5 0,5 0,3 0,2 100 6,31
3 37,3 41,0 1,7 - 0,6 8,4 6,2 1,5 1,8 0,7 0,6 0,2 100 6,02
4 44,3 29,6 1,9 - 0,5 10,2 7,5 2,3 2,2 0,8 0,7 - 100 5,91
5 46,3 22,8 1,9 - 0,1 14,9 7,9 2,3 2,3 1,0 0,4 0,1 100 5,86

Tabel 9.5. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i muranker No.951015 fra Odder Kirke, stemplet Ulefos, 
Norge. Vægt%. Side 225.

Tabel 9.6. SEM-EDAX analyser af fem slagger fra norske tyskherder. 1750-1800. Vægt%. Side 232.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 V2O5 so3 sum F

1 20,1 67,6 1,6 1,9 3,9 2,2 1,0 1,0 0,3 0,2 0,2 100 9,14
2 27,9 55,9 2,5 2,1 5,7 2,7 1,2 1,0 0,4 0,3 0,3 100 10,3
3 31,4 51,7 2,2 2,1 5,8 3,3 1,6 1,2 0,2 0,1 0,4 100 9,52
4 33,2 47,7 3,0 1,2 6,4 3,0 1,5 1,1 0,3 0,4 0,2 100 11,1

1. Eikeland, Tvedestrand. 640 g med lidt frit jern og trækul.
2. Nes, Arendal. 765 g rusten, heterogen slagge med trækul.
3. Samme. 620 g massiv slagge med trækul.
4. Samme. 95 g massiv slagge.
5. Fritzøe, Larvik. 1012 g massiv slagge. Gave fra Fritzøe Museum.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 V2O5 so3 sum F

1 21,9 63,3 8,8 - 0,5 4,7 0,6 0,1 0,4 0,4 - 0,1 100 36,5
2 17,6 76,6 1,2 - 0,6 2,0 0,6 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 100 29,3
3 19,3 68,0 0,7 - 2,1 3,6 3,6 0,7 1,1 0,2 0,4 0,3 100 5,36
4 23,2 63,5 1,2 - 2,4 3,3 3,6 0,7 0,9 0,2 0,5 0,5 100 6,44
5 37,0 56,3 0,2 - 0 0,9 4,6 0,4 0,1 0,2 - 0,3 100 8,04
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Tabel 9.7. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i ti norske stangjern, indmuret i danske kirker før 1800. 
Vægt%. Ordnet efter faldende FeO-indhold. Side 249.

1. Vejby Kirke, Helsinge. Muranker No.7.
2. Jerlev Kirke, Vejle. No. 951009. Stemplet E.
3. Vejby Kirke, Helsinge. Muranker No.4.
4. Samme. Muranker No.9. Utydeligt stempel.
5. Tibirke Kirke, Helsinge. Muranker, stemplet RH.
6. Jerlev Kirke, Vejle. Muranker No. 951008. Stemplet E.
7. Vejby Kirke, Helsinge. Anker No.10. Stemplet RD.
8. Samme. Anker No.8. Utydeligt N- stempel.
9. Samme. Anker No.5.
10. Samme. Anker No.6. Utydeligt RH- stempel.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 V2O5 so3 sum F

1 23,1 68,1 0,3 0,9 1,8 3,8 1,2 0,4 0,2 - 0,2 100 6,08
2 28,4 59,3 0,4 1,3 3,2 4,4 1,7 0,9 0,2 - 0,2 100 6,45
3 32,8 56,6 0,4 0,2 3,0 4,5 1,6 0,6 0,2 - 0,1 100 7,29
4 31,6 52,7 1,4 0,8 5,4 3,8 1,4 0,8 0,8 0,8 0,5 100 8,32
5 33,6 52,0 0,7 1,5 4,3 4,9 1,9 0,7 0,3 - 0,1 100 6,86
6 40,0 42,1 0,6 1,2 4,8 7,2 2,7 1,0 0,2 - 0,2 100 5,56
7 50,2 30,8 0,7 0 5,4 7,2 4,0 1,2 0,4 0,1 0 100 6,97
8 42,2 29,8 1,4 2,8 10,6 5,7 3,1 2,1 0,7 1,0 0,6 100 7,40
9 62,9 13,2 0,2 0 7,0 10,5 4,0 1,7 0,5 - - 100 5,89

10 63,7 12,0 0,9 0 6,8 10,6 3,9 1,4 0,6 0,1 - 100 6,01

HV: 88-88-110-125-136.
HV: 113-118-121-124-138.

HV: 95-97-107-109-144.
HV: 117-119-182-203-228.
HV: 79-93-119-225-228.

Tabel 9.8. SEM-EDAX analyser af fire maufakturslagger (sinder) fra Nebs Mølle, Skjoldenæsholm 1750.
Vægt%. Slaggerne vejede fra 60 til 140 g. Side 254.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 V2O5 SO3 sum F

1 42,4 20,7 0,3 0,9 7,8 23,0 1,8 2,0 1,0 - 0,1 100 1,84
2 51,1 12,4 0,2 0,3 3,9 24,9 3,1 2,6 1,2 0,1 0,2 100 2,05
3 64,9 8,6 0,2 0,3 0,5 19,3 4,8 0,6 0,7 - 0,1 100 3,36
4 60,2 4,0 0,2 0,4 10,7 17,7 3,4 1,9 0,8 - 0,7 100 3,40

Tabel 9.9. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i fire forskellige partier af Margrethespiret på Roskilde 
Domkirke. Norsk Stangjern. Vægt%. Side 256.

HV: 87-93-108-113-119-129-140-145-169-178. De blødeste i de ferritiske partier af No.l, de hårdeste i de ferrit-perlitiske partier af 
No.4.

SiO2 FeO MnO BaO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 V2O5 so3 sum F

1 23,4 57,2 1,9 4,8 6,3 4,2 0,8 0,8 0,3 - 0,3 100 5,57
2 33,7 40,9 3,3 2,0 8,9 6,5 1,6 1,7 0,6 0,5 0,3 100 5,18
3 46,5 19,3 3,8 2,9 13,7 7,9 2,2 2,5 0,9 0,1 0,2 100 5,89
4 55,2 6,3 2,3 0 19,8 9,7 1,9 3,5 1,0 - 0,3 100 5,69
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Tabel 9.10. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusionerne i ti stangjern med stempler fra Fritzøe Jernverk. Alle 
udtaget fra danske bygninger fra 1750-1800. Vægt%. Side 249.

HV: 138-138-142-192-272.
HV: 106-119-122-147-229.

SiO2 FeO MnO PA CaO ai2o3 k2o MgO TiO2 V2O5 so3 Sum F

1 11,2 79,6 2,3 1,0 2,6 1,6 0,2 0,7 0,3 0,4 0,1 100 7,00
2 21,1 68,4 1,0 0,5 3,8 2,8 0,9 0,9 0,2 - 0,4 100 7,54
3 26,0 52,0 3,0 3,5 7,8 3,8 1,2 1,5 0,5 0,4 0,3 100 6,84
4 28,6 49,0 2,9 3,6 8,2 4,4 1,1 1,5 0,4 - 0,3 100 6,50
5 28,5 48,1 3,8 3,1 7,8 5,1 1,5 1,7 0,3 0,1 - 100 5,59
6 29,6 45,0 3,5 1,4 12,4 3,9 1,6 1,5 0,6 0,3 0,2 100 7,59
7 32,9 41,6 3,9 1,9 9,9 4,8 1,5 2,1 0,7 0,7 - 100 6,85
8 35,6 36,6 4,2 0,3 13,3 5,3 1,3 2,4 0,6 0,3 0,1 100 6,72
9 38,8 33,5 5,9 0,5 10,0 6,5 1,9 1,6 0,7 0,5 0,1 100 5,97
10 41,4 20,5 7,3 1,1 17,4 6,7 2,1 1,9 0,9 0,6 0,1 100 6,18

1. Haldum Kirke, Aarhus. No.2083-1.
2. Jørlunde Kirke, Slangerup. No. SE2A.
3. Samme. No. 960201.
4. Samme. No.SE4A. Medhibbingit (forvitringsprodukt).
5. Vor Frelsers Kirke København. Spiret. 1755. No CF2.
6. Fuglsangshus, Hørsholm. No.960301.
7. Jørlunde Kirke, som no.2. Stang No.SEI.
8. Rådvad Smedje. No.950905.
9. Vor Frelsers Kirke. Spiret. No. B.
10. Haldum Kirke, som No.l ovenfor. Stang No.2083-2.

HV: 109-114-132-151-178.

HV: 102-111-111-116-142.
HV: 93-111-171-243-261.
HV: 101-102-111-156-195.

HV: 138-205-272.

Tabel 10.1. Kemiske analyser af engelske (no.1-6) og af svenske (no.7-12) råjern fra omkring år 1900. Fra 
Turner 1908 og Jernkontoret 1920. Bemærk hvordan fosforindholdet er meget højt i no.1-4 og i no.12 på grund 
af malmene. Side 269, 277.

C% Si% Mn% P% S% Cu%

1. Cleveland råjern No.2, basis lerjernsten, gråt 3,36 2,90 0,62 1,69 0,06 spor
2. Cleveland råjern No.3, same basis, gråt 3,64 2,59 0,60 1,57 0,08 -
3. Cleveland råjern, samme basis, meleret 3,09 1,01 0,62 1,57 0,32 -
4. Cleveland råjern, samme basis, hvidt 3,05 0,67 0,42 1,60 0,40 -
5. Forest of Dean No.2, basis hæmatit, gråt 4,23 0,98 0,12 0,06 0,02 -
6. Forest of Dean, basis hæmatit, hvidt 3,12 0,31 0,15 0,07 0,09 -
7. Riddarhyttan, Bergslagen, basis P-fri magnetit, gråt 4,20 0,90 0,20 0,03 0,02 spor
8. Riddarhyttan, samme, hvidt 3,00 0,45 0,20 0,02 0,02 -
9. Luleå Jernverk, basis Kiruna magnetit, gråt 4,20 0,80 0,21 0,02 0,004 0

10. Samme. Meleret. 4,05 0,48 0,14 0,02 0,009 0
11. Samme. Hvidt. 3,70 0,24 0,11 0,02 0,012 0
12. Åminne, Småland. Basis sømalm. Gråt for cylindre. 3,58 2,15 2,46 1,20 0,027 0
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Tabel 10.2. Kemiske analyser af fire engelske pudlede jern fra 1860,erne.
Turner 1908. Vægt %. (No.5 er til sammenligningen moderne jernbaneskinne.) Side 270.

1. Kedelplade fra Russel’s Hall, Dudley, Worcestershire.
2. Panserplade fra Low Moor Company, West Yorkshire.
3. Panserplade fra Thames Iron Company.
4. Pladejern af bedste kvalitet. Turner 1908: 327.
5. Moderne jernbaneskinne. Siemens-Martin type. U.S. Steel 1957.

C Si Mn P S Cu Ni Fe

1. 0,19 0,14 0,10 0,14 0,17 0,001 spor 99,26
2. 0,016 0,12 0,28 0,11 0,10 - - 99,37
3. 0,03 0,16 0,03 0,17 0,12 - - 99,49
4. 0,04 0,17 0,25 0,23 0,12 - - 99,19
5. 0,70 0,17 0,70 <0,04 <0,04 - spor 98,42

Tabel 10.3. SEM-EDAX analyser af slaggeinklusioner i pudlede jerngenstande, dels fra England (no.1-3), dels 
fra Danmark, men formentlig leveret fra England (no.4-9) Vægt%. Side 270.

1. Kew Garden, Palmehuset, London. Jernprofil, der bærer glasset. 1848.
2. Saltaire, Yorkshire. Jernbolt, 1850. Med 0,1 % Cr2O3.
3. Albert Memorial, London. Jernbolt, 1876.
4. Christiansbro, København. KBM 1496.158. Jernbolt, 1820.
5. Samme. KBM 1496.170. Jernbolt 1820.
6. Samme. KBM 1496.161. Jernbolt 1820. Med 0,1% Cr2O3.
7. Jægersborggade 56, København. Muranker. 1870.
8. Kastellet, København. Rækværk. 1890. Med 0,18% Cr2O3. .
9. Langeliniebroen, Ostenfeld 1894. Østerbro. Rækværk.

SiO2 FeO MnO BaO P2O5 CaO A12O3 K2O MgO TiO2 V2O5 so3 sum F

1 17,5 69,6 4,0 4,7 0,3 1,7 0,1 0,2 0,3 0,2 0,9 100 10,3
2 22,8 63,6 3,7 4,6 1,1 1,3 0,1 0,3 0,5 0,3 1,6 100 17,5
3 20,4 58,6 4,5 9,1 2,1 1,4 0,2 1,1 0,2 0,2 2,1 100 14,6
4 24,1 54,2 8,0 5,8 2,9 2,0 0,1 1,3 0,4 0,2 1,0 100 12,1
5 16,9 61,1 4,9 9,0 3,3 1,5 0,1 1,2 0,2 0 1,8 100 11,3
6 10,1 69,5 1,0 13,7 1,2 1,1 0,1 0,8 0,2 0,2 2,0 100 9,18
7 19,4 67,6 5,6 4,0 0,5 1,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,9 100 16,2
8 20,3 59,0 11,3 5,2 0,4 1,2 0,1 0,3 0,2 0,4 1,4 100 16,9
9 15,6 68,3 6,2 7,5 0,4 0,9 0,1 0,1 0 0 0,9 100 17,3

HV: 109-130-137-155-172.
HV: 156-182-191-202-224.
HV: 124-130-148-167-173.
HV: 139-147-160-168.
HV: 135-145-147.
HV: 181-185-285-292.
HV: 115-126-134-143-156
HV: 120-125-131-155-157.
HV: 124-163-183-201-214.
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Christian 6,1730-46 227, 228, 229
Christian 7,1766-1808 244, 246
Christian 8,1839-48 265, 273, 277, 292
Christian 9,1863-1906 281, 288
Christiansborg Slot 111, 228, 244, 258
Christina, dronning 129, 163
Christoffer 1, 122
Christoffer 2, 123,131
Christoffer af Bayern 153
Ciselørhammer 227
Cisterciensere 113
Classen,J.F. 212,240
Codex Argenteus 50
Coracle 267
Corfitz Ulfeldt 193, 195,198, 199
Corsarer 229,274
Cort, Henry 269
Crecy 134,140
Curiepunkt 23
Cypern 96, 97
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Dagmar, dronning 119
Dagmar, kejserinde 288
Dalarna 37,145
Dalby, Skåne 94
Dalhoff, Jørgen 282,283,284
Dalkarle 153
Damascering 43
Dampmaskiner 243, 267, 292
Dan 50
Danehof 122
Danelagen 80
Daner 50
Danevirke 71 f., 279
Danmark 56, 74
Dannebrog, skibe 216, 240
Danner, grevinde 278, 288
Danske Lov 1683 209
Danske Stålvalseværk 290
Dansk Vestindien 259, 265, 263
Darby familien 266
De Coninck, Frederic 261
Denar, romersk sølvmønt 42, 48
Dendritter 25,158
Dendrokronologi 72
Digelstålværk 231
Dio 32
Direkte jernfremstilling 174
Ditmarsken 119,162, 235
Dobbeltspidsbarrer 12
Dolomit 231,249,296
Dominikanere 114
Drost 122
Domkirker 62, 94, 97,114, 186
Don 50
Donau 50
Dorestad 62
Dorothea, dronning (1430-95) 154
Dorothea, dronning (1511-71) 173
Drengsted 34
Dronningekrone 227, 273
Drusus 32
Dværge 51
Dybbøl 279
Dyrehaven 208, 236
Dyveke 166
Dødhovede 210

Eckernförde 280

Eckersberg, C.W. 262, 266, 283 
EDAX analyser 296 ff.
Edward, Den Sorte Prins 134
Egede, Hans 159, 218 
Egetræ 60
Egil Skallagrimson 84
Egelands Jernverk 232
Egeskov 172
Eidsvold 189,265,272
Eigtved, Niels 233, 265
Eksperimentel arkæologi 30, 37, 70, 86, 88, 254 
Eksport fra Norge 17, 29, 129, 250
Elba 34
Elefantfodsslagge 34, 37
Elektronmikrosonde 7
Elisabeth, dronning 166 
Engelbrekt Engelbrektsson 152 
Engelhardt, Conrad 41
Engelske angreb på København 239, 259, 264 
Ephesus 50
Eremitageslottet 190, 228
Erik Blodøkse 81
Erik Ejegod 93, 96
ErikEmune 97,117
Erik Klipping 114,122
Erik Lam 97
Erik Menved 123,131
Erik Plovpenning 112,122
Erik af Pommern 111,143,147,150
Erik den Røde 85
Erzberg 102
Esbern Snare 98
Eskil, ærkebiskop 113
Esbjerg 137
Espevej ovn 27, 296
Esse, opmuret 40, 61, 64
Esse, på jorden 39, 125
Essesvejsning 22,64, 67,101, 203, 213, 256, 268 
Estland 119,120,122,134,216
Etruskisk jern 17
Ewald, Johannes 237

Fabritius, Frederik 227
Fabritius, Just 241
Falklandsøerne 279
Faikonet 210, 317
Falsterbo Slot 141
Falun 129
Fanden 23, 61, 62
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Fasetransformation 21
Fayalit 22, 24, 104, 110,164
Fedtsten 17, 29
Fellojarn 99
Ferrit 21, 28, 40, 158
Fiberstruktur 18, 24
Fimbulvinter 29
Fincke, Caspar 186, og på smudsomslaget
Finderup Lade 123
Finland 54,168, 216, 217, 257, 283
Finmarken 187
Fischer, Olfert 261
Fjederstål 22, 40
Fjenneslev 95
Flensborg 144, 280
Flint 9,30
Flogistonteori 258
Flor, Christian 274
Flotationsmetode 12
Flus, flux 231
Flyvesand, se også Sandflugt 75, 240
Flækning 67
Fogeder 143, 145
Folkevandring 31, 50, 291
Force Technology 8, 79, 256
Forhammer 66
Formgivning 39
Forsikring 219, 259
Forståling 63, 129
Fosfor-ghost struktur 23, 40, 44
Fosfor i jern 20, 23, 26, 62, 149,171, 287
Fosfor i malmene 40,79,127,287
Fosfor i slagger 40, 149,171
Fosfor jern tunger 106
Fossum Verk 175, 221
Fostbrødre 98
Fotevik, Skåne 97
Franciskanere 114, 164
Fredensborg 215, 218
Fredericia 196, 280
Frederik Barbarossa 111,119
Frederik 1,1523-33 169
Frederik 2,1559-88 160,180
Frederik 3,1648-70 194,195
Frederik 4,1699-1730 214
Frederik 5,1746-66 233
Frederik 6,1784-1839 257, 273
Frederik 7,1848-63 277,288
Frederiksberg Slot 215

Frederiksborg Slot 195, 230, 273, 285, 287
Frederiksværk 202, 240 
Fredskovforordningen 261
Fregatter 229, 238, 244, 259, 278, 280
Frihedsstøtten 257
Friis, Johan 176
Frimærker 281
Frisere, Friesland 56,162 
Friskning 125, 206, 224, 268, 291
Fritzøe Jernverk 246,272
Frådsten, se Kildekalk
F-Værdi 20, 29, 62,40,149,159,270,289,300 ff.
Fyring, Didrik 184
Fyrkat 82

Gabel, Christoffer 197,198
Galease 236, 250
Galejer 216
Galtabåck 110
Gamla Uppsala 95
Gamma-jern 21, 28
Gammel Estrup Landbrugsmuseum 65,118
Gardarike 89, 96
Gdansk 75, 148
Geater 55
Genevad 28
Georg 1 288
Germanicus 33
Getica 50
Geværløb 159, 212, 214, 272
Ghost-struktur 23, 40, 44
Gjedde, Ove 185,221
Gjethuset 219, 233, 239, 241
Glasagtige slagger 125
Glimmingehus 163
Gobeliner 259
Godfred 75, 77
Glyksborg 281
Gokstadskibet 86
Goldschmidt, M.A. 274
Gorm den Gamle 71, 80f.
Goter 50 ff.
Gotland 54, 56, 75, 96,136,143,153,155,193
Gottorp 74, 170,196, 234, 246, 280
Gram, Hans 228
Granat, smykkesten 55, 58, 59
Grathe Hede 98
Gravering 282
Gregor af Tours 50,54
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Greve, grevskab 209, 233, 246, 249 
Grevens Fejde 172, 173
Grev Gerhard (Gert) 132,141
Griffenfeld 115,200,211
Grundloven 279
Grundstoffer 18, 258
Grundtvig 54, 94, 263, 274
Grønland 11,21,85,134,159,265
Grønsten 296
Gråbrødre, eller Franciskanere 115,164 
Grågås 98,102
Gråværk 29
Gudme 48
Guinea 214
Guld 9, 21, 25, 47, 55, 57, 58, 99
Guldhalskraver 51
Guldhorn 51,187
Guldmageri 156, 182, 201
Guldminer i Karpaterne 31, 51, 57
Guldmønter 59, 151
Guldsmede 51, 63,173, 174, 184, 208 
Gundestrupkarret 32
Gunner, biskop 121
Gustav Adolf 191f.
Gustaf Vasa 166, 169,172, 180
Gutenberg 163
Gyldenløve, Ulrik Frederik 209, 234, 246
Göransson, G.F. 287

Hadbarder 56
Hadrians Mur 52, 53
Hading 56, 57
Hakkejern 119
Hakon Jarl 82
Halfdan 53
Halland 28, 107, 122,159, 193,197, 209
Hallstatt 14
Hammermølle 186, 208, 212, 224
Hammershus 131, 199
Handel 13,29,73,129,158,180,234, 251, 259, 274 
Hans, konge 161, 237
Hansen, Emil Christian 282
Hansestæder, hanseater 129,140, 152,155,161
Harald Blåtand 71, 80 f.
Harald Godwinson 92
Harald Hen 95
Harald Hårderåde 74, 90, 92
Harald Hårfager 83
Hardingbukti 102

Harmoni i slaggeinklusioner 44, 78
Harsdorffs Kolonnade 258, 281
Hartkorn 209
Hassel Jernverk 232
Haubitser 240
Havhingsten fra Glendalough 88
Hedeby 62,73,91
Hedegaard, Ejstrup Sogn 14
Heegaard, Anker 242
Heimskringla 71, 90
Helge Ask 88
Helgesen, Hans 281
Helgoland 143,240,292
Hellebard 195
Hellebæk 212
Hellegryde 61
Helleristninger 29, 79
Helligåndsordenen 115
Helligtrekongers Kapel 156
Helsingfors 283
Helvig, dronning 133
Helstaten 278, 281
Hemmingsen, Niels 176
Hengest 52
Hennendal, Vallonien 157,158, 294
Henrik Harpestreng 112
Hercynit 84,110,245,296
Herd 222,223,269
Herkuleshammer 238
Hermanarik 50
Herreder 117,171, 176,177
Herremand 122, 136, 180
Heruler 50 ff., 57, 292
Hestekampe 101
Hestesko 64, 120,128
Hestens udstyr 55, 58, 129, 229
Heterogent smedejern 18, 24,150, 225
Hevesy, G. von 258
Hibbingit 25, 295
Himlingøje 47
Hinge 138,176
Hirschholm Slot 228, 245
Hishult Sogn 160
Hjelm 131
Hjelme 58, 59
Hjortholm 203
Hjortspring båden 29
Hjuldamper 280,292
Hjulplov 118,139
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Holberg, Ludvig 219, 230, 246
Holmens smedjer 17, 178,185, 237
Horik den Ældre 73
Hornblende 12, 296
Horsa 52
HRL-navne 52, 54
Hroar 54
Hudson, Henry 185
Hugleik 7, 54
Huitfeldt, Arild 169
Huitfeldt, Ivar 216
Hunner 50
Huseby Bruk 227
Hvalroshud 29, 61
Hvalsø Kirke, Østerbygden 135
Hven 182,197
Hvæssesten 17, 29,118
Hytte, i Bergslagen 147
Hæmatit 12, 127, 223, 295
Hærdning 24
Hængelås 84
Hærvejen 13
Højby Kirke 117
Højby Sø 102,104
Højovne, trækul 123,187, 206, 222, 235, 249
Højovne, koksfyrede 158, 266, 268, 275 
Højovnsslagge 28,128
Höör sandsten 94
Håkon, gift med Margrethe 140
Håkon den Syvende 265
Håndfæstning 122,169, 173,184, 195, 198 
Hårdhed afjern og stål 26, 293, 298 ff. 
Hårdhedsmåling 18, 26

Ikast 137,138
Ildbukke 189
Ildstål 42
IllerupÅdal 41,42
Imme Gram 78
Indfødsretten 246
Indirekte jernfremstilling 126
Indskrifter 16
Indsætning 270
Ingeld 56
Inuitter og meteoritter 86
Irland 60, 77
Ironbridge 267
Island 71, 83 f., 134, 265
Islendinga Bok 84

Istedløven 280
Isøre 95, 97, 119
Itzehoe 266
Ivan 3. og 4., zarer 161,168,180

Jacobsen, I.C. 283
Jagtfalk 29,58
Jakob Erlandsen, ærkebiskop 122 
Jansen, Evert 234
Jarmerik 50 
Jellingstenene 71, 80 f.
Jens Grand, ærkebiskop 131 
Jensen, Johannes V. 289
Jern 21,286
Jernal 12, 37, 116, 117,136 
Jernalder 16
Jernanalyser 286, 308, 319 321, 322 
Jernbaner 275
Jernbarrer 19, 34, 49, 62, 90 
Jernberaland 90, 91, 291
Jernbærer 231
Jern-cementit ligevægtsdiagram 28 
Jernfibler (Dragtnåle) 13
Jernknæ (på et skib) 40, 278 
Jernluppe 29
Jernmagasiner 219, 226, 294 
Jernmalme 11,189, 295
Jernmineraler 145, 220, 221, 295, 296
Jernmøllen i Tvååker, Halland 107
Jernringe 14
Jernskrot 212,275,290 
Jernspat 295
Jernvirke, i Halland 107 f.
Jerusalem 97
Jessen, C.V. 263
Joldelund 34
Jomsborg 82
Jordanes 50
Jorvik (York) 74
Juel, Niels 182,209
Junker Christoffer 140
Justinian 57
Jyder 56
Jylland, fregatten 239, 240, 243, 292 
Jyskjern 136, 176
Jyske Lov 121,122
Jåmtland 91
Jøder 274
Jørlunde Kirke 211
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Jørmunrek 50

Kakkelovne 242
Kaliber 271
Kalkrieser Berg 34
Kalkspat, kalksten 12,18, 296
Kalmar Slot 142, 182,187
Kalmarunionen 143, 155
Kalotslagger 27, 48, 62,139, 176,178, 245, 293 
Kalundborg Kirke 116
Kalundborg Slot 133, 168,174
Kalø Slot 167,247
Kanhave Kanalen 72
Kanoer 30
Kanoner 123,140, 170, 210, 216, 240, 247, 271 
Kanonkugler 170, 229
Kanonstøbning 241
Kansler 122
Kapervæsen 184, 263
Karelen 217, 305
Karl Knutsson 153, 154
Karl den Femte 166,167, 173
Karl den Store 73, 77
Karl den Tolvte 201,214,217
Karolinere 215
Karpaterne 31, 51
Karrak, skibstype 161
Karronade 280
Katharina den Store 234
Kaupang 73, 83
Keltere 13
Keltiske sværd 13, 41
Kemiske revolution 228, 258
Kew Gardens 322
Kiel 246,274,275,279
Kildekalk 111,116
Kimbrer 31, 32
Kimære 18
Kina 294
Kingo, Thomas 211
Kippinge Kirke 116
Kirkebyggeri 116 ff.
Kirkeklokker 73,186, 243
Klimaændring 29 
Klimpjern 136, 138,159, 161,179
Klinknagler 21, 61, 67, 79, 83, 87, 88
Klode 136,138,159,171,176,179, 293 
Klor, i korrosionsangreb 25
Klostre 113 f., 173

Knarre 131
Knieper, Hans 183
Knive 76, 93
Knud den Hellige 75, 92, 95
Knud Lavard 95, 97
Knud den Sjette 111,119
Knud den Store 75, 89
Knæ, i skibsbygning 278
Kobber 13, 21, 23, 25,186, 243
Kobbersmede 203
Kobolt 79
Kogge 130, 134
Koks 266,268
Kolberger Heide 193
Kolddeformation 22, 213
Koldinghus 53,133, 141,173, 183, 263 
Koldskørt jern 44
Kolera 283
Komfurer af støbejern 242, 243, 268 
Kongekrone 185, 208, 227, 273
Kongelige Teater 219. 221
Kongespejlet 86
Kongsberg 191, 192, 228, 235 
Kongshelle 96
Kong Valdemars Jordebog 121,171 
Kopparberget i Dalarna 147
Korrosion 14, 16, 25, 68, 149, 218, 255, 282
Korstog 96, 119,120
Korvet 275,283
Kragehul 42, 51
Krakow 215
Krieger, J.C. 218,248
Krim 50, 57
Krimkrigen 283
Kristianstad 192
Kristiansten Fæstning 153
Kristina af Sverige 196
Krogen, fæstning 152
Krom 290
Kronborg 176,183
Kronens jernhytte 170
Kroningsceremoni 208, 273
Krudtmølle 202,203,241
Krupp 243,292
Kulgas 137
Kulmile 201
Kulstof 23. Se Trækul og Stenkul. 
Kulstof-14 analyse 28 
Kunstindustrimuseet 233, 252
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Kupolovn 230, 275
Kvarts 11
Kværnsten 17
Kärnan, i Helsingborg 152,154
København 111, 139,151, 154,172,197, 216, 262, 264, 

282, 284

Ladbyskibet 78
Lancashire smede 248, 272
Landbohøjskolen 243, 285
Landkadetakademiet 277, 281
Landskabslove 145,148
Langebek 7, 107, 121,147, 170, 234
Langen, J.G.von 235
Langesund 250
Langjern 118
Lanser 44
Lapphyttan, Bergslagen 125, 127,152
Larvik 246,250
La Tene 13
Lauenborg 41
Lavoisier 258
Laxmand, Hans ærkebiskop 154
Ledeburit 126
Ledreborg 200
Lehmann, Orla 278
Lejetropper 131
Lensmand 141
Leonore Christine 194, 195
Ler 70,301
Leregård, Halland 27
Lerjernsten 295
Liege 156,184,272
Limes 32
Limfjorden 31, 75, 92
Limonit 295
Lindetræ og -bast 30, 61, 262
Lindholm Borg 143, 154
Lindholm Høje 75
Lindisfarne 55, 77
Linieskibe 217, 229, 238, 241, 260, 263, 280
Lispund 126, 226
Lokning 67
Lokomotiver 275, 293
Longobarder 56, 57
Lorck, Melchior 182
Louis de Geer 193
Louise, dronning 233, 237, 244
Louise, Christian 9’s dronning 281, 288

Louise Augusta, prinsesse 245, 273
Lund 80, 96, 209
Lundeborg 25, 48
Luppe 20, 38, 62, 99
Lur 19
Luther, Martin 167, 169,173
Luxemburg 157
Lübeck 111, 119,131,154,162
Lyre 59
Lyrskov Hede 94
Læst 251
Lønninger 63, 242
Løsesum 120,195
Løvenborg 219,221,226

Madsen, Orla 14
Maghemit 36, 37
Magna Charta 122
Magnetiske egenskaber 23, 36, 290
Magnetit 11,127, 175, 245, 295
Magnus den Gode 83, 91, 94, 98
Magnus Ladelås 128
Magnus (Niels’ søn) 97
Magnus Smek 128,133, 140, 142
Magyarer 57
Malbork, Marienburg, i Polen 136
Malling, Ove 246
Malmø 172, 180, 279
Mammen 83
Manessische Handschrift 141
Mangan i jern 24,46
Mangan i slagger 24, 29, 149
Manganrige jernmalme 38,46,127
Manufaktur 36
Margrete Sambiria, dronning 122
Margrethe 1 133, 140
Margrethespiret 255
Maribo Kloster 151
Marius, senator 31
Marmor 18, 296
Marselisborg 200
Marsk 122
Martensit 23
Maskinindustrien 275, 276
Massefylde, vægtfylde 309
Mastetræ 60
Maximilian, kejser 165, 175
Mecklenburg 140 f., 147, 273
Mejsler 64, 98, 293
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Meldahl, Ferdinand 230, 285
Meldahl, Heinrich 230
Mendelejev 258
Merovinger 54, 59
Mesanmast 279
Metaldetektor 110
Meteorbyge 86,135
Meteorit 9, 85, 86,135, 218
Miklagaard 73
Mikrovickers hårdheder 21, 24, 298 ff.
Minette malm 295
Mjølner 51
Moltke, Adam Gottlob 233,241,264
Moltkes Palæ, Kbhn 207
Morterer 219, 221, 242
Moss Jernverk 228, 240, 270
Mozart 230
Mulltimmersugn 124, 129
Munk, Jens 185
Munk, Kaj 133
Munti Metallifere, Karpaterne 31, 51, 57
Muranker 208,211
Mursten, se Teglsten
Musketter 198,212,213
Myremalm 12, 37, 61,116,137,179, 295, 305 
Myremalm i bygninger 117, 120 
Mølleporten i Stege 150
Møller, Poul Martin 265
Mølleåen 201
Mønster-svejsning 42, 43
Møntvæsen 89,175
Møsstrond 102

Nagler, se også klinknagler 24 
Napoleon 257, 261, 262, 264
Narva 180,215
Nathanson, Mendel Levi 274
Nebs Mølle 254
Nelson, 260
Nes Jernverk 212,230
Neuchatel 13
Newcastle 232, 242, 255
Niebuhr, Carsten 234
Niels, konge 97
Niels Ebbesen 133
Nikkel i jern 76,290,296 
Nikolaj, zar 280
Nital-ætsning 24
Nonnebakken, Odense 82

Norden, Frederik Ludvig 228
Nordvestpassagen 184
Norge 134
Noricum 15, 46
Norisk stål 34, 46,102
Normaliseret struktur 213
Norsk jern og stål 7, 101, 290, 292
Norsk monopol 219, 248, 293
Novgorod 73
Nyboder 237
Nyborg Slot 133
Nydambåden 41
Nyköpings Gåstebud 131
Nystad, Freden i 217
Næringsfrihed 285
Nør, Prinsen af 278
Nørgaard, Bjørn 259

Odin 51,57
Ofringer, se Våbenofringer
Okse, Peder 182
Olaus Magnus 99,131
Olav den Hellige 88, 89
Olav Kyrre 95
Olav Trygvason 86, 88
Oldenborg 154, 246, 278, 288
Oluf, 1370-87 140
Oluf Hunger 96
Ongendus, Angantyr 72
Opal 38
Oppland 20
Orkney Øerne 84
Orlogsværftet 162, 237, 262
Osby, Skåne 103
Osebergskibet 85
Osmanner 228
Osmund 126f, 139,144, 207, 289, 293, 312
Osmund tønder 147 ff, 170
Ottar, købmand 75
Otto 2, kejser 72, 82
Overeutektoid struktur 22, 80
Ovnbygning 70
Ovntyper 39,226
Oxenstjerne, Axel 187,193
Oxjårn 146

Pantsætning 132, 133,141
Parthenon 18
Partisaner 196
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Peder Lodehat, bisp 147,151
Peder Låle 184
Peder Månsson 126 ff
Pengemalm 103, 106
Penning 128, 146
Pergament 113
Perlit 22,23
Pest 134,216,283
Peter den Store, zar 215, 234
Peter Plade (Palladius) 173
Philippa, dronning 147, 152
Pietroasa skatten 55
Pilgrimme, se også valfartsteder 91, 95, 96
Plankonvekse slagger, se Kalotslagger 
Plovjern 65,122,139, 171
Podebusk, Henning 136,140
Polen 35,136,192,196
Poleret slib, PS f. eks. Figur 19
Pontoppidan, Erik 234, 246
Poppo, biskop 82
Posekiggere 285
Preussen 279,283
Priestley, Joseph 258
Priser 99,199,272
Prisonen 264, 265
Privilegier 145, 147, 197
Procopius 50
Produktion, statistik 271, 291
Produktionsslagge 28, 34, 36,137, 296 
Præmonstratensere 107, 115
Puddeljern 268, 272, 290, 291
Pudling 268 f.
Pugio 15
Pyrit 296
PÆS, poleret og ætset slib, f.eks. Figur 15

Quadriga 282

Raketter, Congreves 262
Ramsundsberget 79
Rantzau, Johan 169,172,173,180
Rask, Rasmus 54, 266
Ravning Enge 82
Rebslagning 61
Regin Smed 79
Reformationen 171
Regnar Lodbrog 77
Rendeværk 174,175, 187, 221
Rendsborg 51, 96, 279

Rensning 36, 39, 48, 62, 85, 103,137, 179
Reric 77
Resen, Peder Hansen 210, 286
Reventlow, C. D. 257
Revolution, industrielle 267
Revolution, kemiske 258
Revolutioner 257
Ribe 62
Riddarholmskyrkan 276
Riflede våben 243
Rigssværd 174
Rimbert, biskop 73
Ringbrynje 15, 42, 59, 92
Rinman, Sven 258
Ristning 36,127, 223
Rituel ødelæggelse 41
Roar 54, 56
Roar Ege 88
Rolf Krake 54
Rosenholm Slot 181
Rosenobel 151
Roskilde 81, 87, 255
Roskildefreden 1660 197
Ruhr 70,292
Rumænien 50 f, 292
Rundkirker 116
Runer 47, 50, 55, 80
Ryberg, Niels 261
Rye, Olaf 280
Rygen 95, 121, 136, 209
Rytterskoler 218
Rødding 275
Rødskørhed 269
Rømer, Ole 211,226
Raadvad 203
Råjern 123,125, 126,128, 268, 277, 287
Råsejl 60,62
Råstål, dvs ubehandlet stål fra de primære

Stålværker 291

Safir, blå 208
Salpetersydere 202
Saltsydning 99,107
Salys rytterstatue 234
Sand 22, 43, 70
Sandflugt 31, 75, 135
Sandvikens Jernværk 287
Sankt Eligius 60, 61
Sauerland 124
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Savonlinna 168
Saxo 51, 71, 80
Schack, Hans 197
Scharmbeck blæsterovn 38, 70
Scheele, Carl Wilhelm 258
Schimmelmann, Ernst 257, 261, 264
Schimmelmann, H.C. 212
Schleppegrell, F.A. 279, 280
Schmalkalden, Thüringen 23, 174 
Schwerin 119 f.
Segeberg 161, 214, 246
Segl 135
Sehested, Hannibal 197, 198, 200
Sejl 60
SEM, Scanning Electron Microscope 19,150, 296
Sevilla 77
Shetlandsøerne 84
Siegerland 34, 124
Siemens Martin stål 20, 87, 291
Sigismund, kejser 152, 153 
Sigurd 62, 79
Sigurd Jorsalfar 96
Sild i Øresund 129
Silicium i jern 24
Silicium i slagger 24 
Simmelkærs jern 178, 185
Sinder, manufakturslagge 40, 254 
Singidunum (Belgrad) 56
Sintring 38, 161
Skallagrim 84
Skanderborg Slot 133
Skarnmineraler 12, 296
Skebor 61
Skeletkrystaller 245
Skibsbygning 50, 60, 86 f. 199
Skibsnagler, se Klinknagler 
Skibssætninger 75, 77, 81 
Skibsvrag 17, 110,147, 151, 279 
Skippund 226
Skitropper, norske 265
Skjalm Hvide 94, 98
Skjolde 29, 58
Skjoldenæsholm 247, 252
Skove, danske 261
Skovmark-ovnen 14, 27, 47
Skrot 212,275,290
Skuldelev vikingskibe 60, 78, 87 
Skåggared ovn 29, 297
Skærsilden 147

Skørbrud 24, 42, 44
Skålsten 29
Skåne 28, 47,103,133, 164, 209
Skånemarkedet 136, 151
Slaggeanalyser 7, 18, 289, 290, 296 ff.
Slaggeinklusioner, fragmenterede 24,135,164 
Slaggesten 221, 223
Slavehandel 74, 230, 261
Slaviske stammer 57
Slesvig-Holsten 41,141, 152,161, 266, 275, 278 
Slesvig-krigene 274
Slibesten 17, 29,118
Slidstyrke 25
Slussen i Stockholm 147
Smedegade 139
Smedejern 125, 270, 287 
Smedejernsgitre 186
Smedelaug 65, 150, 286
Smeden 40, 62,165
Smedjen og dens værktøj 63, 253 
Smedning 21, 225
Snoning 67
Snorre Sturlason 71,121, 134 
Snorup 20, 34
Sofie, dronning 183 
Solvognen 29
Sophie Amalie, dronning 200
Sorte Henrik 120
Sortkrudt 202
Sorø Kirke 116, 151
Spadeformede jernbarrer 91 
Spidsbarre 12, 27 
Spigre 199
Split, Kroatien 33
Sporelementer 20
Sprængkrudt 223,232
Spyd 14,42
Spøttrup 179
St.Bendts Kirke, Ringsted 119, 131,133,183
St. Jacobs Kirke, Varde 120
St. Knuds Kirke, Odense 164,168,176
St. Olofs Kirke, Skåne 89
St.Petersborg 215
Stampemøller 223, 232
Stangjern 158, 170,176,190, 203, 207, 225, 256
Statistik 148, 177, 251, 271, 291, 294
Stavkirke 151
Steelyard 129
Stempler 190, 207, 247, 252
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Stenbock, Magnus 217
Stenkul, se også Newcastle 66, 254
Stensen, Niels (Steno) 211
Sten Sture den Ældre 155,163
Stiftsinddeling 94
Stiklestad 90
Stockholm 129
Storbekken 49
Storsjøen, Jernberaland 90
Storåen 137
Stralsund 131
Strabon 32
Strandmøllen 204
Struensee 209, 244
Struers A/S 8
Strækning 66
Stukning 66
Stændermøder 167, 273, 278
Støbejern 206, 230, 239, 275, 277
Støbejern, hvidt 125, 128, 206
Støbejernsovne 189, 226
Stål 23
Stålbarrer 20
Stålfabrik 253,294
Stål-kiler 17, 45 f
Stålmalme 46
Stålringe 14
Stålværk 253
Stålæg 83, 88
Suenson, Edouard 240, 280
Sune Ebbesøn 98
Sutton Hoo båden 47, 59
Svejsejern 270
Svertinger 53
Svend E stridsen 91, 94
Svend Grathe 97,113
Svend Tveskæg 82,88
Svold 88
Svovl 202,266,269,277
Svovlkis 36, 296
Sværd 13, 42, 44, 73, 79,174, 196
Sværd, navngivne 79
Syvårskrigen 10
Sænke 64, 65
Sæthærdning 65
Søborg Slot 112,119,131
Sølv 16, 21, 25, 73, 99,147,175,191, 228
Søm 158,164,199,226
Sømalm 12,103, 164, 295, 305

Sønderborg Slot 168
Sønder O nsild, nær Fyrkat 22
Sørøvere 143, 154,161, 228

Tak og ben 17, 29, 74
Tamdrup Kirke 82
Tapslagge 27,84,109,110, 245
Teglstensbyggeri 72, 116,119, 136, 255 
Teint jern 101
Telemarken 56, 61, 79, 98, 101 
Tellurisk jern 21
Terra Sigillata 48
Teutoburger Wald 33
Teutoner 31
The 251
Thomsen, Christian Jürgensen 266 
Thor, thorshamre 56, 58
Thorning Museum 179
Thorsbjerg 42
Thorvaldsen 266, 282, 284
Thule 56
Thurah, Laurids de 228, 233, 236, 248 
Thyborøn 73
Thyra Danebod 71, 80 f
Tiberius 32,41
Tidstavle 16
Tiende i Norge 97
Tin i kobberlegeringer 13, 186, 241
Tissø 57
Tistrup 34
Titan 254,257,295
Titus 47
Tivoli 274
Tohmajårvi 305
Tommarp 106
Topelius, Zacharias 187 
Tordenskjold 212,217
Torstenson-krigen 193
Tovværk 60, 61, 229
Trankebar 185, 265 
Trediveårskrigen 190,195
Trekantsfarten 214
Trelleborg 82
Treschow, W.F. 249
Trinitatis Kirke 219, 256
Tripolis 228,230
Trolle, Gustaf, ærkebiskop 166
Trolle, Herluf 180,183
Trondhjem 49, 90,153
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Trækjern 22,40,98
Trækul 37, 84,123,178, 201, 202, 298
Tuf, Tufsten 62
Tyskherd 206,223,238

Ulfberht, Vlfberht 16, 79

Vadmel 60, 99
Vadstena kloster 140,143,152
Valdemar Atterdag 133,136
Valdemar, biskop 119
Valdemar Slot 182, 243
Valdemar den Store 97, 110
Valdemar den Unge 120
Valdresstål 34,101,102,119
Valfartssteder 90, 116, 236
Valkendorf, Christoffer 184
Valler 79
Vallonien 156,170, 218, 233
Vallon jern 156, 159, 205
Valsgärde 58
Valsning, valseværker 243, 249, 269, 271
Vanadin 49,159,257,295
Vandaler 57
Vandel-barren 12
Vandforsyning 231, 268, 284
Vandmøllen 107, 124, 222, 291
Varberg 123,142,182
Varde Stålværk 290
Varmeledning 25
Varmmejsel 64
Varnhem Kloster 126
Varus 33
Vedel, Anders Sørensen 184
Vedel, Emil 13
Vederloven 89, 97
Vejbygning 236
Veksø 117
Vendel 58
Vender-faren 94, 95, 119
Verdensudstilling 292
Versailles 231
Vestby Mark 67
Vesterbygden 85,134
Vester Gotland 55
Vestgoter 57
Vet, gammel vægtenhed 99
Viborg 94,167,172,266
Vickershårdhed, HV 18, 26, 66, 298 ff

Videnskabernes Selskab 121, 228, 274
Vikingetog 77
Vikingskibsmuseet, Roskilde 87 f.
Vilhelm Erobreren 89, 92
Vimose 42, 51
Vindovne, se Støbejernsovne
Visby 62,153,154
Vitaliebrødre 143
Vittsjö, Skåne 103, 187
Vognhjul 202
VogtJ.H.L. 7,271
Volde, Københavns 197, 264
Vordingborg Slot 129, 133
Vor Frelsers Kirke 236
Voss, Olfert 34
Vædebro fundet 30
Vægtlodder 73
Værktøjskister 98, 117
Vølsungesagaen 79
Våbenofferfund 41, 58

Waldschmiede 123
Warnemünde 56
Weichsel 148
Westfalen 70, 82,124, 129
Whiskers 191
Widmanstätten struktur 22
Widsith 56
Widukind, munk 81
Wien 169,292
Wienerkongres 273
Wilkens, Julius 283
Wilkinson, John 268
Willibrord 72
Worm, Ole 187
Wrangel, K.G. 196, 197
Wulfila 50
Wüstit 24,25,110,158

Yacht 252
York 73, 74, 92

Zeus 13
Zink, i kobberlegeringer 129

Æg-kvalitet 83
Ældning 293
Älfsborgs fæstning 165,182, 187
Ærkebispesæde 96
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Ödman, Anders 103,164
Öfvedskloster 115
Øhlenschlæger, Adam 260
Økser 22, 69, 83, 104,105
Øm Kloster 113,173
Ørebro Slot 146
Øresundstold 151,154,182, 249, 274, 285
Ørsted, H.C. 258
Østerbygden 85, 134

Østerlars Rundkirke 116
Østgoter 57
Østre Landsret 277

Aall, Jacob 230
Ålandsøerne 216, 283
Åsa, dronning 60
Åsla, slag ved (1389) 142
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