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Forord


Når snakken blandt folk, der har læst Kunsthistorie ved Aarhus Univer
sitet i perioden mellem 1965 og i dag, falder på deres studietid, er der ét 
forhold, de alle er enige om: Lise Gotfredsens undervisning er noget af 
det mest lærerige, inspirerende og nyttige, de har fået med sig ud i den 
såkaldte »virkelighed«. 

I anledning af Lise Gotfredsens 75 års fødselsdag den 10. november 
har en kreds af hendes tidligere og nuværende studerende, kolleger og 
samarbejdspartnere taget initiativ til nærværende festskrift, hvormed vi 
ønsker at hylde og at takke hende. For nogle af os går bekendtskabet kun 
få år tilbage, men for andre drejer det sig om en menneskealder. For os 
alle gælder imidlertid, at det faglige og personlige udbytte er helt uvurder
ligt. 

Om den romanske kunst, der har Lise Gotfredsens særlige interesse, 
har Carl-Henning Pedersen engang (i Helhesten 1942) sagt, at den ikke er 
»særlig bevæget i sit udtryk. Figurerne taler ikke med munden, men med 
det tavse altsigende blik. De ser på en, og man hører alt«. Værkerne skulle 
således ikke være afhængige af fortolkere eller teoretikere. De taler deres 
eget tavse og inderlige sprog. Ikke desto mindre er der mennesker, der er 
bedre til at se og til at lytte end de fleste andre; og i de helt sjældne tilfælde, 
hvor denne sensibilitet og åbenhed ledsages af et veludviklet instinkt for 
og vilje til formidling, er der mulighed for, at flere øjne vil se, og flere ører 
høre. 

Et sådant menneske er Lise Gotfredsen, og derfor kalder vi dette fest
skrift »Kunsten taler«. 

Redaktionen retter en varm tak for økonomisk støtte til Aarhus Univer
sitets Forskningsfond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, 
Landsdommer V. Gieses Legat, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat 
og Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse. 
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Lise Gotfredsen på Løgumkloster Højskole i 1985. 
Billede fra: Claus Grymer. »Når kruseduller 
bliver til et verdensbillede«, Kristeligt Dagblad, 
1985-08-31. Gengivet med tilladelse fra Kriste
ligt Dagblad. 

Lise fortæller om kapitælerne i krypten til 

St. Bénigne Katedralen, Dijon. Studietur til 


Bourgogne med elever fra Afdeling for Kunst

historie, Aarhus Universitet, april 2001. 


Foto: Tina Degn 2001. →
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De gådefulde guldgubber 
– Fra mønter til mennesker 

mia bøgebjerg 

Første gang disse oldsager med den særprægede betegnelse omtales i lit
teraturen er i møntforskeren Otto Sperlings afhandling De nummorum 
bracteatorum et cavorum fra 1700. På det tidspunkt blev de imidlertid ikke 
betragtet som en selvstændig genstandsgruppe, men omtales af Sperling 
som firkantede, aflange hule guldmønter.1 

I Jacob von Melles lærde arkæologiske afhandling Commentatiuncula de 
simvlachris avreis, qvæ in Boringholmia, Maris Balthici insvla, agris ervvntvr fra 
1725, hvor han på grundig og systematisk vis beskriver og forsøger at af
dække meningen med 20 små menneskefigurer af guld fundet på Bornholm 
under markarbejde, opfattes guldgenstandene ikke længere som mønter, 
men som mytologiske guldbilleder, der i oldtiden har været anvendt som 
en slags husguder, altså noget ganske andet end et betalingsmiddel.2 

Interessen omkring dem er steget ganske betragteligt i løbet af de ca. 
300 år, der er gået, fra man blev opmærksom på fænomenet i videnskabelig 
forstand, og specielt i løbet af de sidste ca. 20 år er der foretaget omfattende 
undersøgelser inden for området. Dette skyldes primært, at bestanden af 
guldgubber blev mangedoblet ved tre særligt store fund på Bornholm, på 
Fyn og i Sydsverige. Men hvad er det så for noget disse guldgubber? Det 
er nærværende artikels mål i hovedtræk at forsøge at give et overblik over 
den nuværende viden om guldgubberne fra det håndgribelige: Hvad er de 
lavet af? Hvornår er de fra? Hvor er de fundet? Til det mere uhåndgribe
lige: Hvem forestiller de? Hvad har de været brugt til i det forhistoriske 
samfund? Hvem brugte dem? Og hvad skete der med dem efter brug? Som 
det ofte er tilfældet med forhistoriske emner, rejser hvert svar adskillige 
nye spørgsmål, og det kan derfor ikke undre, at kun få af disse spørgsmål 
kan besvares fyldestgørende. 

På størrelse med en fingernegl 

Guldgubber er små figurer med forskellige fremstillinger af mennesker og 
dyr, der enten er præget eller skåret og ridset ud i ganske tyndt guldblik 
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Fig. 1. Udvalg af guldgubber fra Sorte Muld, Bornholm. Bornholms Museum, Rønne. 
Foto: Kit Weiss. 
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af varierende lødighed. De kan være iblandet kobber eller sølv. Ganske 
få er dog af rent sølv. Præget på disse gubber kan være svært at tyde, idet 
motivet ikke står så klart som på gubberne af rent guld. De kan til gengæld 
være så skarpe i præget, at selv de mindste detaljer stadig fremstår helt 
tydeligt. 

Selvom kvaliteten af aftrykket bliver bedre, jo lødigere guld der anven
des, er der ikke noget, der tyder på, at det er guldgubbernes metalværdi, der 
har været i fokus for jernalderens mennesker, dertil er deres vægt for lille. 
Der er heller ingen sammenhæng mellem motiv og metallegering, idet der 
er variationer mellem gubber med forskelligt motiv, men også variationer 
mellem gubber med samme motiv.3 

Der er to hovedårsager til, at man har brugt guld til fremstilling af 
guldgubber. Den ene er guldets symbolværdi som det ædleste og fornem
meste af alle metaller. Det er fyrsternes og gudernes metal, og det har 
været eftertragtet og beundret som intet andet materiale i årtusinder. Den 
anden er af praktisk karakter, idet det bløde metal var let at bearbejde for 
jernalderens guldsmede med et smukt resultat tilfølge. På guldgubbernes 
tid fra omkring det 6. årh. til omkring det 8. årh. e.Kr., fandtes der tillige 
store mængder guld i Norden. Faktisk overgår guldmængden i germansk 
jernalder, hvad der kendes fra nogen anden periode i oldtiden, og perioden 
kaldes med rette den nordiske oldtids guldalder.4 

Der er i dag bred enighed om, at guldet til fremstilling af guldgubber 
kom fra såvel skrot fra romerske kunst- og brugsgenstande som fra romerske 
mønter, de såkaldte solidi, som der var en ivrig handel med i jernalderen.5 

De mange luksusgenstande kom til Norden, hvor de blev smeltet om og 
genskabt som f.eks. halsringe, beslag og guldgubber. Det kan måske undre, 
at et materiale, der er for blødt til praktisk anvendelse som våben eller 
værktøj, var af så stor betydning for jernalderens mennesker, men her må 
man ty til fantasien og forestille sig et samfund, hvor guldets betydning 
mere var knyttet til begreber som ære, guddommelighed, myter og magi 
end til prestige og købekraft.6 

Der er intet, der tyder på, at guldgubberne er blevet importeret andre 
steder fra. Derimod er det overvejende sandsynligt, at de er fremstillet i 
Norden dvs. Danmark, Norge og Sverige. Dette underbygges af fundet 
af stempler til prægning af gubber, de såkaldte patricer. I 1990 fandt man 
på en mark nær Klemensker på Nordbornholm noget så sjældent som re
lieffet af en mandsfigur i bronze til prægning af guldgubber, den såkaldte 
Møllegårdspatrice. Det var et sensationelt fund, idet der kun kendes få 
andre eksemplarer: således et brudstykke fundet på Sjælland og senest fire 
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