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Udstilling. Det arkæolo-
giske museum på Gottorp
Slot åbner i morgen en
pragtudstilling med ma-
gisk guld fra flere tusinde
år tilbage i tiden.

SLESVIG. Guld - guld - guld!
Joachim von And ville blive pa-
ralyseret af den ny særudstilling
på Archäologisches Landesmu-
seum på Gottorp Slot.

Alle andre med mindre hang til
rigdom, men sans for det æsteti-
ske vil gå imponerede ud fra den
gotiske sal, et af slottets ældste
rum. Selv om man må komme det
gode tyske udtryk i hu: Klein
aber fein.

»Magisk glans« hedder pragt-
udstillingen, der vises her i den
mørke tid og varer helt frem til
den 15. april næste år. Her er
guld for guderne, guld for rig-
mændene og guld for magt-
mænd. Mønter, smykker, skåle
andre filigrane sager fra forti-
den. Guldet er noget, vore for-
fædre har ofret til guderne, det
har været båret af fyrsterne eller
blevet udvekslet mellem almin-
delige mennesker. Det har både
haft rituelle og sakrale funktio-
ner, men en stor del af guldet er
også lavet med repræsentative
formål - som rene og skære sta-
tussymboler, som man skulle du-
pere omverdenen med.

Berømte fund
Gottorp Slot har lånt det ypper-
ste, der findes på museerne i
Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Bremen, Hamborg og
Slesvig-Holsten. Og museet stil-
ler selv med ædelmetal fra egne
samlinger, blandt andet en smuk
halsring fundet i Søderup ved
Aabenraa, fire stykker ringguld
fundet i Haderslev og brakteater
fra Tønder (brakteater er tynde
og runde metalplader, der kun et
præget på den ene side). Med
godt halvandet hundrede guld-
stykker er det den største særud-
stilling, det arkæologiske lands-
museum har præsenteret de se-
neste ti år.

Fra Thorsbjerg Mose ved Søn-
der Brarup vises skåle, der for

2000 år siden blev ofret i det pu-
reste guld til guden Thor. Mosen
var dengang den mest betyd-
ningsfulde offerplads i Angel.

Men udstillingens største skat
er dog de berømte guldfund fra
øen Hiddensee ud for Rügen -
guldfund der normalt kun ses på

det kulturhistoriske Museum i
Stralsund. Denne skat består af
en halsring, ti smukke korsfor-
mede smykker, en spænde og fire
mellemled. Lokale fiskere fandt
skatten efter en kraftig storm-
flod på Hiddensee for 130 år si-
den, og forskere gætter på, at den

allerede i adskillige hundrede år
havde været gemt i keramik.

Der findes ingen skriftlige kil-
der om guldskatten, men arkæo-
logerne har en teori om, at den
har tilhørt den danske kong Ha-
rald Blåtands kone, Tove, som
var af slavisk oprindelse. Man

ved nemlig med sikkerhed, at To-
ve gik i landflygtighed i  sin sla-
viske hjemstavn, og da Hidden-
see dengang var slavisk område -
og ligger tæt på Danmark - er
det meget sandsynligt, at øen var
hendes gemmested. Måske har
Tove mistet sit guld ved et skibs-
forlis eller gemt det på øen.
Skattens symbolske betydning
kan arkæologerne heller ikke
med sikkerhed fastslå. Den kan
både være en hedensk trosfore-
stilling eller billedsprog fra den
tidlige nordeuropæiske kristen-
dom.

Guldprocenten i Hiddensee-
smykkerne ligger på helt op til
97 procent. Der er endog stor
sandsynlighed for, at de er blevet
støbt i den gamle vikingeby He-
deby ved Slien. Støbeformenes
form og forsiringsmønster passer
nøjagtig til smykkerne, og derfor
vises smykker og form på Got-
torp Slot for første gang sam-
men.

Skrap sikkerhed
En del af guldskattene har tidli-
gere været vist på udstillingen
»Frühes Gold aus Norddeutsch-
land« på Helms-Museum i Ham-
borg i år, men er på Gottorp Slot
udvidet med betydelige skatte
fra især Mecklenburg-Vorpom-
mern. 90 procent af udstillingen
er originalstykker, mens resten er
kopier.

Der er udsendt en bog med
samme titel som udstilling. Den
er trykt i flotte farver og koster
32 euro. I forbindelse med udstil-
lingen holdes også en foredrags-
række om særlige temaer på ud-
stillingen.

Lederen af det arkæologiske
landsmuseum, professor Claus
von Carnap-Bornheim, fortæller
i øvrigt, at sikkerhedsforanstalt-
ningerne er enorme, men vil af
gode grunde ikke gå i detaljer.
De fleste lån har museets folk
dog ikke selv fået lov til at berø-
re. De er kommet direkte i vitri-
ner fra museerne, de er lånt fra.

Gottorp Slot: Magischer Glanz
- guld fra arkæologiske sam-
linger i Nordtyskland. 3. de-
cember-15. april 2007.

Hans Chr. Davidsen

En germansk maskehjelm efter romersk forbillede. Masken blev fundet i Thorsbjerg Mose i Angel.

Form og forsiringer - guldskatten fra Hiddensee.

På Gottorp Slot vises fund, der er over 4500 år gamle. Udstillingen viser fantastiske eksempler på guld, der symboliserer tro, magt og pragt. (Fotos: Povl Klavsen)

Det magiske guld


