
Kammerherre N. ·:·p_ B. Sehested 
og hans arkæologiske Virksomhed.(' 

Af C. Neergaard. 

I Juli 1814 foretog Professor Rasmus Nyerup, 
Nationalmuseets Medstifter, en Rejse til Fyen, som han 
har skildret i en lille Bog: "Nyerups antikvariske Rejse 
til Fyen". Bogen er inddelt i forskellige Kapitler, af 
hvilke eet bærer Overskriften Kammcrpasset, et andet 
Sjælevandringen og et tredje Axesamlingen. Axesamlin
gen danner Indledning i Bogen, og i dette Kapitel siger 
Nyerup, at det ikke er uden Ængstelse, at han har gi
vet denne sin Rejse Tilnavnet antikvarisk, da den i hvert 
Fald kun kunde blive en antikvarisk Axesamling, fordi 

1 ) Ved »Det 9. danske Hjemstavns•Stævne» holdt Museumsin' 
spektør C. N e e r g a a r d et Foredrag ved Broholm Slot om 
Kammerherre N. F. B. S e h e s t e d. Dette Foredrag, men i 
æ n d r e t o g b e t y d e l i g u d v i d e t S k i k k e I s e, har Muse' 
urosinspektøren paa Red s Opfordring været saa velvillig at 
overlade os til nærværende Offentliggørelse i >>Svendborg Amt«, 
Red. er meget taknemmelig for den Støtte og Velvillie, som 
derved er vist vort Arbejde. 

Undertegnede har Ansvaret for Korrekturlæsningen, da For' 
holdene har medført, at Forfatteren ikke selv har kunnet be' 
sørge denne. 

Th. D. 
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4 C. NEERGAARD 

Oldgranskcren Professor Ved el Simonsen paa de f yeuske 
Oldsagers Mark nylig havde gjort saa overvættes rig en 
Høst og været sa·a omhyggelig med at bjærge alt, hvad 
bjærges kunde, at hans Efterkommere umulig kunde an
det end i det højeste samle nogle faa Aks. Og han til
føjer, til Bestyrkelse heraf, at Gehejmekonferensraad 
Bii.low paa Sanderumgaard - en af Datidens store Mæ
cener for Videnskab og Kunst - i et Brev havde udtalt 
til ham, at af Oldsager kunde han ikke vente at finde 
meget mere i Fyen, ·efter at Vedel Simonsen - der jo var 
født paa og senere ejede og beboede Henegaarden Elved
gaard mellem Odense og Bogense - havde været her. 
Hos mig, siger Biilow, har han gjort r ent Borcl. 

Hvis Nyenip stod op af sin Grav og saa, hvad der 
siden Vedel Simonsens Tid er fremkommet af Oldsager 
og Oldtidsgrave, vilde han blive gan ske forbløffet. Vedel 
Simonsens Indsamlinger, der iøvrigt af ham ogsaa fort
saltes i mange følgende Aar efter 1814 (han døde først 
1858), og som for Størstedelens Vedkommende er hav
net i Nationalmuseet, er i. Virkeligheden kun at betegne 
som en ube~ydelig Aksesamling - for at blive i Nyerups 
Billedlignelse. Den egentlige Høst er først ret fo regaaet i 
de henved 100 Aar, som er forløbne siden . 

Indsamlingen af arkæologisk Materiale e[ter :?\ye
rups og Vedel Simonsens Dage er skeet dels ved National
museets Undersøgelser i Marken, dels af de mange Pro
vinsmuseer, som eJ'terhaanden er blevne oprettede i snart 
sagt alle ·Fyns Købstæder og nu saa smaal: ogsaa har be
gyndt at vise sig i Landsbyer, dels endelig af private 
Oldsagsamlere og af tilfældige Findere. 

·Blandt de Privatmænd, der for Fyens Vedkomme11dc 
i gan ske særlig Grad har fremmet ikke alene Oldsag
indsamlingen, men ogsaa Oldforslmin ge n, lyser Navllet 
Sehcsted med en egen Glans. 
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N. F. B. SEHESTED 5 

Kammerherre N. F. B. Sehested. 
Efter Maleri paa Broholm af Professor H . Chr. Jensen. 
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6 C. NEERGAARD 

Niels Frederik Bernhard Sehested blev født Aar 1813 
paa Broholri1 som Søn og' m1~ste Barn, aJ Lieutenånt Andw·s 
Sehested. For dennes . V~gge var det ikke sunget, at l~'an 
;i forholdsvis · ung Alder skulde · blive Ejer af Broholm. 
·Naar det alligevel .skeete, skyldtes det den Omstændighed, 
at hans Fader døde tidlig, før hans Bedsteforældre, hv~r
'efter han da efte): Bedstemoderen blev Her!·e paa Broholm. 

Man tør just ik1w paastiia, at' Forh0ldene paa Bro
holm blev synderlig heldige i Anders Sehesteds korte 
.Besiddertid. Hans Ægteskab med en borgerlig Dame, 
;Degnedatteren Edel Marie, født Kjær, blev ikke lykkb
ligt; det endte ret hurtig med Skilsmisse og tillige metl 
'hans egen Umyndiggørelse og Fjernelse fra Broholm. 
,Ved hans Død i 1819 var Sønnen Niels Frederik Bern
,hard saaledes kun 6 Aar gammel. . Men Moderen var en 
~verma~:~de dygtig og handlekraftig Dame, som med stør
~ste Omhu to o· sicr af Drenaen oo· hans Opdraaelse; hun ,, o o o o o 
vaagede m"er ham.: tidlig og silde,, under Trykket af den 
megen Forfø,lgelse, der fr~ forskellig Side sattes i Gang 
inod heuclc for at skille hende fra Gaard og Gods -- en 
F orfølgelse, som hun dog lykkelig modstod, men først 
~ejn:ig overvandt ik}w saa mange Aiw fØr .sin Død i 1830. 

-· 
, Der er næpp~ Tvivl om, at disse vanskelige, til '1\-
der bitre Forhold har it]d virket paa den unge Frederik 
Sehes t:eds Sind og Karakter; '~bg at · Alvoren tidlig har 
p10clnel 'ham til, en Mand.' En virkelystetl',- higende og 
stræbende Na tur blev han og tillige en M~nd, for h1·cm 
~et· almene Bed~~~ blev Endemaal'et for al h;uis Gjeruing. 

l\foderen st)frede selv_ Brohohn lig~ til sin Død, men 
SØm~e!~.!Jik tidlig· ~elvstændig Virksomhed. Ikke 20 Aar 
ganuhel ·_:gik han i Gang med at opdyrl(e et. afdt>t)_ve~, ste
net . Sko~!'~ real .og: omdanne1 deJ .til en/god Ejendoni, Br~w
desk~~· , ' i1~'0r luin satte' Bo, indtil han efter Moderens 
kort efter indtrul'nc Død i 1839 arvede Broholm og 
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N. F. B. SEHES'l'ED 7 

dermed kom ind i en stor Godsadministration med heraf 
følgende Hverv og Forpligtelser. Som Landmand udvik
lede han sig til en Dygtighed, og det var det praktiske 
Liv, der i hans yngre Aar og i hans bedste Manddomsaar 
tog cl ct meste af hans Tid. 

Broholm Slot, set fra Sydøst. 

Det er ikke saa lige at se, hvornaar Oldsagindsam
ling og Oldforskning har taget Sehested fangen. Inter
esser af den Art kommer jo almindeligvis heller ikke 
paa Dag og Time. 

Der er dog næppe Tvivl om, at en bestemt arkæo
logisk Begivenhed, der faldt i hans yngre Aar, har sat 
en Spire i hans Sind og Tanker, som langt senere, under 
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8 C. NEERGAARD 

gunstige Forhold, udfoldede sig og kom til at bære rig 
Frugt. 

Det var Fremdragelsen i Aare t 1833 af "Broholm
Guldfundet", en Guldskat fra Mjdten af 1. Aartusinde ef
ter Chr. F. , den efterromerske Jernalders Periode - et 
Guldfund, som næst efter Guldhornsfundene fra Gallehus 
i Sønderjylland er end nu den Dag i Dug det kostbareste 
samlede Guldfund, der er gjort i Danmark, med en Me
talværdi af over 7000 Kr. (71 44 Kr. ) - De to Guld
horn havde tilsammen en Metalværdi af ca. 16,000 Kr. 

Sehested beretter selv om Braholm-Guldfundets 
Fremdragelse paa følgende Maade: 

Den 18. April 1833 blev der foretage t Pløjning 
af en lavtliggende Mark ved Broholm, der indtil faa 
Aar forinden havde været bevokset med Ellekrat. Krattet 
blev ryddet, Jorden opdyrket - den havde i 1833 været 
pløjet syv Gange. Da den unge Sehested kom ud i Mar
ken for at tilse Arbejdet, (der dengang drevesved Hoveri) , 
saa him, at Bønderne holdt stille med Pløjningen og 
stod i Smaagrupper, indbyrdes samtalende. Avlsforval
ter'tm meddelte ham da, at der V·ed Pløjningen var frem
kommet nogle store Ringe af en gul Melalmasse. 

~ Fundet var skeet paa den Maade, at en af Plovene 
under Arbejdet var bl even uklar. Da Plovkarlen følgelig 
ikke kunde styre den, kastede han den, som Skik er , naar 
en Rod ·eller lignende kommer for Skæret, om paa Si
den, ryddede Hindringen bort med Plovstagen -- og 
pløj·ede videre. Da han havde pløjet en Omgang og 
naaede tilbag·e t il ·Stedet, hvor Stansningen var indtruJ
fen , saa han da den Tingest glinse i Solen, som han 
nys havde ryddet af Plovskær.ct: en stor, gul Metalring. 
Tilligemed Drengen, der kørte PLoven, gav han sig til 
at skrabe i Jorden, og herved kom fler·e Stykker af det 
samme gul e Metal til ·s)r ~e. Hidlokket af denne deres 
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N. F. B. SEHESTED 9 

Skraben i Jorden, kom Folk fra 1\aboplovene til, og 
mange mindre Stykker af det samme gullige Metal gik 
saa i P lovfolkenes Lomn~er, uden at Forvalteren fik det 
at vide. Han kunde derfor kun sende Ladefogden ind til 
Broholm med 6 store Hinge. 

Det var altsaa Godsejerinden, Enkefru Sehested, til 
hvem Sagerne overbragtes. Den unge Sehcsted skyndte 
sig JIU. hjem for at se det fullclne, og han overbeviste 
sig hnrtig om, at det var Smykkesager af massivt Guld. 

Straks derefter ilede han ud til Findestedet, og med 
Forvalterens og en Arbejders Bistand lykkedes det at 
finde endnu nogle og tyve Stykker Guld. 

1\oget af det Guld, som uretmiessig var vandret i 
Plovfolkenes Lommer, blev gennem Skolelæreren ad 
en Omvej afleveret paa Broholm. Med en enkelt stor 
Guldring - just den, som havde stanset Ploven -- var 
det 'dog nær gaaet galt. Den havde Ladefogden stukket 
til sig og lidt senere skilt ad i to Halvdele, af hvilke han 
selv beholdt den ene og gav den anden Del til en anden 
Mancl. Denne Misli ghed blev imidler tid opdaget og Hin
gen skaJfet tilveje. 

Efter Fremdragelsen af Fundet fulgte nu lange For
handlinger og Skriverier frem og tilbage om Godtgørelsen • 
for Guldskatten. Det var jo Danefæ. Men dengang, før 
Grundloven, havde Godsejerne Ret til Danefæ. Sagen ord
nedes tilsidst saalecles, at af de godt 7000 Kr. , hvortil 
Fundets Metalværdi vurderedes, fik Plovkarlen 1000 Kr. , 
Piovdr'engen 1400 Kr. og Godsejerinden Hesten. 

Fundet· bestod af 3 store Halsringe, 4 Armringe 
og ,en Del afhugg.ede Stykker af Hinge, endvidere af et 
Spænd-e, 7 Brakteater (Hængesmykker), nogle Barrer og 
andet, ialt 52 Guldstykker. 
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lO C. NEERGAARD 

Den største Guldring , syv Brakteater, og et Spænde fra det store 
Broholm,Guldfund . 

F remdragelsen af 0 11 saa stor og kostbar Guldskal 
er selvsagt en Begivenhed, som den, der personlig har 
oplevet og overværet den, aldrig glemmer - saa sjældent 
som sligt skeer . Det var i 1 G39, at det første Guldhorn 
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N. F. B. SEHESTED 11 

blev fundet ved Gallehus; omtrent 100 Aar efter, i 
1734, kom det andet Guldhorn for Dagens Lys, og 
saa atter 100 Aar efter, i 1833, fulgte det tredje bety
delige Guldfund. Herefter skulde man næsten have Lov 
at vente et lignende stort Guldfund i 19 30' erne, -
hvis man da ellers kan tro paa sligt. 

Ved Fremdragelsen af dette stor,e Broholm-Guldfund 
har altsaa N. F. B. Sehested medvirket i 1833. 

De nærmest følgende Aar af hans Liv bragte ham 
saa mang,e praktiske Opgaver af forskellig Art, at Tan
ken om Oldforskning foreløbig maatte ligge ham fjern. 
Paa den anden Side maa det ikke glemmes, at Jordbun
den for Oldforslming dengang og i de efterfølgende 
Aartiere var g;_mstig. Det var den romantiske Periode 
i Danmarks Litteratur, da Digtere og Uig-tning ofte søgte 
tilbage til Danmarks glorværdige Oldtid og ældre Middel
alder og hentede Emner derfra. Indsamling a~ Oldsager 
er tillige noget, som ligger paa mangfoldiges Vej, paa 
hele Landbefollmingens. Og saa er Oldsager i sig selv ret 
let forstaaelige for enhver, der vil se; de taler umiddel
bart til Øje og Sind. Selveste Landets Kronprins og se
nere Konge, Frederik VII, var en begejstret Arkæolog, 
og derved kastedes en 'egen Glans over Arkæologien. Gam
le Konferensmad Chr. Jiirgensen Thomsen, Nationalmu
seets første Direktør, og sammen med ham J. J. A. 
VVorsaae gjorde Oldnordisk Museum i København europæ
isk berømt, og rundt om begyndte der efter Midten af 
det 19. Aarhundrede at dukke op, dels Provinsmuseer, 
dels store Privatsamlinger af Oldsager. Særlig · blandt 
Godsejerstanden træffes i 2. Halvdel af det 19. Aarh. 
de største Oldsagsamlere. Der var Eksellenoen, General
postdirektør Greve Danneskiold-Samsøe til Nordfeld, der 
var Gehejmeraadinde Classen til Korselitz.e, der var Kam
mm·herre \Vichfeld pal! Engestofte, Reventlow og Hol-
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12 C. NEERGA.-\RD 

stein-Rathlou for at nævne nogle :\avn e. Til denne 
Kreds af Oldsagsamlere indenfor Godsejers tauden slut
tede sig saa paa et ret sent Trin i , sit Liv Niels Fre
derik Bemhard Sehesled. 

Her maa dog straks et Punkt fremholdes, og det 
er, at medens alle de nysnævnte Godsbesiddere, delvis 
med en enkelt Undtagelse, kun var rene Oldsagsamlere 
og aldrig naaede ud over Samlerstadiet, blev Sehested ik
ke staaende ved dette Stadium, men gik langt videre. Da 
han havde stillet sig som Maal at skabe et Oldsagmn
seum, et Broholm-Museum , hvor alt, hvad der forelaa eller 
kunde frernd rages af Oldsager i Broholm-Egnen -- et 
Areal af hem ed Cll Kvadratmils Størrelse --- kunde be
vares, blev han snart klar over, at en blot og bar Indsamli11 g 
af Oldsagstoffet kun var en enkel t S ide, en Halvhed, om 
man vil. Et Museums Opgave er ikke alene at samle 
og bevare S agerne, men ogsaa at tolke dem, gøre dem 
levende, frugtbringende og oplysende for Almenheden. 

S om den higende og stræbende Mand, Sehested var, 
stansede han kun ugerne paa Halvvejen. Han vilde føre 
de Opgaver, han havde stillet sig, til Bunde. Derfor 
bl ev Sehested tillige Oldforskel'<en, den Mand, som har 
beriget den forhistorisk-arkæologiske Litteratur med et 
stort og monumentalt Værk om " Fortidsminder og Old
sag·er fra Egn en om Broholm" (1878), hvilket efter 
hans Død efter[ulgles af et andet og tilsvarende, om 
"Archæologiske Undersøgelser 1878- 1881", til hvilkel 
han iøvrigt selv havde samlet det meste af Stoffet og 
tillige færdigskrevet en Del, og som kun Døden hindrede 
ham i ogsaa selv at bringe frem. Ved deres lødige Ind
hold og deres smukke Udstyrelse med mangfoldig·e Af
bildninger i Tekst og paa talrige 1mbherstukne Tavler, 
udførte a f Tidens bedste arkæologiske Tegnere, A. P. 
Madsen og J. l\'Iagnus-Petersen, ~il disse to Værker alle 
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Dage bevare deres V ær d som arkæologiske Kildeskrifter, 
og de vil alle Dage sikre deres Forfatter et smukt Navn 
indenfor dansk Oldl'orskning. 

Hovedbygningen af Broholm Slot, set fra Gaarden. 

Jhis der havde foreligget en Tilvækst-Protokol over 
Broholm-Samlingen, s aaledes at man gennem den havde 
kunnet se, hvornaar Museet egentlig paabegyndtes, og 
hvorledes Tilvæksten er foregaaet, om i Spring og stød
vis eller efter en jævnt forløbende Linie, vilde det have 
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været ganske iiJteressant. Efter alt, hvad der foreligger 
og kan oplyses, eksisterer imidlertid ingen saadan Til- . 
vækst-Protokol. De Oldsager, der øjensynlig er Enkelt
fund, er saa godt som alle uden Nummer, og deres nøj
agtige Findested kan saaledes ikke nu angiv-es. Om de 
samlede Fund - og de spiller i Broholm-Museet en 
stor, for ikke at sige den største H.olle - er der deri
mod g-ennem de nævnte to Værker, gennem Afbildnin
gerne og de udførlige Beskrivelser i Teksten al fornøden 
Oplysning, foruden at der er omhyggelige og indgaaende 
Hedegøreiser for de Grave eller Fundlokaliteter af anden 
Art, hvor de -paagældendc Sager er fremdragne. I de to 
V ærkmt ·er tillige angivet, i hvilke Aar de Udgravninger 
er for-~taget, som har bragt de paagældende Oldsager 
for Dc{g·.mis Lys. Heraf kan ses, at Udgravningerne og 
Unders~,g·elsern-e i Marken mest er foregaaet i den sid
ste halg~ Snes Aar. af Sehesteds Liv, især fra 1875 af. 

• )t 

Til detit-e ' Forhold og' til Foridaringen deraf skal ' senere 
vendes (tilbage. 

J;~· er imidlertid bleven opmærksom paa, at Sehe
steds O~qforskning dog gaar tilbage til et meget tidligere 

,). 

Tidspunkt ,end 1870'-erne. Ikke dog til 1840'erne eller 
de allerførste Aar af 1850'erne. I den Periode var der 
paa anden Maade lagt Beslag paa den Tid, Godsadmini
stration~~· levnede ham. Det er fra denne Periode, at 
hans 3-'~maaskrifter om Forholdet mellem Godsejer og 
Fæster skriv·er sig - (Om Livsfæstes Overgang til Selv
ejendom (1849) . Om Fæstetvangen ( 1850) og Om For
slaget om Tvangsloven (1852), - -et Forhold han be
tragtede paa meget sund og human Maacle. Desuden skrev 
han nogle landøkonomisk-e Artilder i A viser og Tids
skrifter, bl. a. om (}uano og Patentgødning . . Det var 
ogsaa i denne Periode, at han blev valgt til første Sup
pleant til Stænderforsamling;en. Og saa deltog han i sam-
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me Periode, som den udpræget danske Mand, han var, 
for hvem Fædrelandets Ve og Vel stod over alt, i den 
slesvigsk·e Treaarskrigs første Aar, i Begyndelsen som 
Herregaardsskytte, hvilleet Korps han sammen med Etats
raad Carl de Neergaard til Gunderslevholm og andre hav
de været med til at oprette, derefter som Ordonansofficer. 

Saavidt det kan ses, er det med Aaret 1854, . at 
Sehesteds Oldforskning begynder rigtignok i det srnaa. 
Her er det nu ganske ejendommeligt, næsten pudsigt at 
se, at det arkæologiske Fænomen, der til en Begyndelse 
optog ham, og som han granskede. var et saa ringe og 
uanseligt som vel mulig, noget som tilmed ikke skæppede 
i en Oldsagsamling, ikke heller skæppede synderlig i Viden
·skabens Gryder, og det var et Fænomen, som Sehested 
kaldte " Ildsteder fra Fortiden". 

Den Mand, som i sin U11gdom havde oplevet en 
saa enesiaaende arkæologisk Begivenhed, som at se væltet 
op af Jorden for hans Fødder, de kostbareste Guldsa
ger fra Oldtiden, smukt formede og delvis smukt forsi
rede, han nøjedes nu, 20 Aar ef ter, med Arbejde paa 
at afdække og undersøge en Række oldsagløse, med kul
sort Jord og Sten delvis fyldte Smaagruber under den 
jævne Markflade. 

Det var disse, han benævnte " Ildsteder fra Forti
den". Han beskriver dem saaledes: Det er rundagtig e 
Fordybninger ned i den faste, naturlige Undergrunel un
der Muldjorden, en Alen ell~r noget mere i Tværmaal 
og af tilsvarende Dybde, (senere udtaler han, at Ildste
derne dog hyppig har vist sig at være noget større). 
Den øverste Halvdel af disse Gruber indeholdt Jord af 
lignende Art som den omgivende Jord eller Undergrund : 
den nederste Halvdel er d·erimod fyldt med Aske, hvori. 
meget Kul og Kulstøv, og paa Grubernes Bund ligger 
haandstore Sten i et Antal af en halv Snes eller saa 
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omtrent ; disse S ten er sædvanlig mere eller mindre for
. brændte, ildskørnede eller i hvert Fald sodede. Derimod 
indeholdt Gruberne hverken brændte J'den neskeben eller 
Spor af Oldsager . 

Der foreligger fra Saret 1860 en Udtalelse af 
Sehested om disse Ildsteder, og deri fortæller han, ut 
han første Gang blev opmærksom paa dem for 6 Aar 
siden - altsaa i 1854 - ved at passere en nyanlagt 
Vej et Par Mil syd for Nyborg; her saa han ialt J 
Ildsteder. Senere, tilføjer han , har han set den Slags 
Ildsteder i Mængde paa hans egne Marker under Bro
holm, hvor de kommer tilsyne ved Dræning af Jor
derne, idet de viser sig i Drængrøfternes lodrette 
Vægge. De optræder gerne i større eller mindre Antal 

·sammen; paa en af hans Marker, omtrent 3 Tdr. Land 
stor, antager han , at der maa være over 100, (han tænker 
sikkert hermed bl. a. paa Møllegaardsmarken, hvor en 
meget stor Jærnalders Gravplads blev, som siden nævnt, 
fremdraget ). Senere oplyser han dog, at han ved forl
satte Uudersøgclser er 'kommen til Erkendelse af, at en 
Del af Ildstederne i Virkeligheden er Grave, de saa
kaldte "Brandpletter" fra Jæmalderen. 

Snart efter Fundet af de første Ilds teder har Se
hested øjensynlig sat sig i Forbindelse med Oldnordisk 
Museum, og han har givet Meddelelse ti l vVorsaae, som 
dengang var Chef for Institutionen "De antikvariske Min
desmærkers Bevaring". Bl ~mdt Breve fra Sehested til 
Old tt orclisk Museum, findes eet fra 1855, der begynder 
meget livfuldt og paa en for Sehested karakteristisk Vis 
sanledes : 

"Hr. Professor Worsaae. Saa, nu tænker De vel. naar 
De seer disse Linier, at der er han sogn vist igen med sb1e 
Ildsteder. J eg er virkelig ogsaa undselig ved at faa Udse
ende af, at have en saadan Ildstedsmani, at disse Sager 
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ligesom sprutter mig ud af Sidebenene. Imidlertid finder jeg 
det dog Pligt mod min Reputation at oplyse Dem om, at 
jeg ikke er hedere end, at jeg magelig kunde have holdt 
inde til belejligere Tid med de to sidste Ildsteder, som jeg 
fandt igaar her tætved, dersom Sagen ikke var i Collision 
med andre Omstændigheder. Jeg er nemlig stødt paa Ild
stederne ved at dræne en Mark. Og nu beder jeg Dem 
med 3 a 4 Ord at sige mig, om det er af Interesse, at jeg 
lader vedkommende to Drængrøfter staa aabne for det før
ste, eller jeg uden videre kan kaste dem til". 

Ind i Brevet har VVorsaae lagt en lille Notits med 
Tegning af lignende Fordybninger med Kul fundne i en 
Baldee paa Langeland. Og han tilføjer: " Bestemmelse 
uVis. Intet fundet, som sikkert angiver Tiden". 

Sehested fortsatte i de nærmest følgende Aar Un
dersøgelserne af sine kære Ildsteder. I Somren 1860, 
da ,der i København holdtes det 8. skandinaviske Na
turforsker-Møde, optræder Sehested med et lille Foredrag 
om Ildstederne. Mødet havde nemlig en etnografisk Sek
tion, hvis Ordfører \Yorsaae var, og det var i denne 
Sektion, at Sehested forelagde sine Iagttagelser. 

Det vides ganske nøje, hvad Sehested har sagt. Tl1i 
kort ·efter Mødet sendte han Worsaae sit Manuskript, led
saget af følgende karakteristiske Ord: 

"For det Tilfælde, at alle vi berømte Mænds Udgydelser 
skulle prentes, sender jeg vedlagte Afskrift af min Beret
ning ved Naturforskermødet om Ildsteder. For det Tilfælde, 
at saadan Beretning ikke skal trykkes, sender jeg den til 
Dem som en ordnet Optegnelse af de Brudstykker, jeg 
mundtlig har meddelt Dem, og som jeg venter at faa LeF 
lighed til at fortsætte". 

Worsaae var saå opmærksom at lade aftrykke Sehe
steds Beretning i dims fulde Udstrækning i Bogen med 
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Forhandlingerne paa Naturforsker-Mødet. Det ses deraf, 
at Sehested vedb1ivende ikke er klar over, hvoorledes Fæ
nomenet skal forklaæs, og han ender derfor sin Beret
ning med at udtale, at disse grubeformede Fordybninger 
uden Tvivl fortjener Opmærksomhed, til hvilken han 
derfor anbefaler dem. 

Efter Sehesteds Foredrag rejste en tilstedeværende 
svensk Oldf01·sker sig og udtalte, at lignende Fordybnin
ger var trufne i Nærheden af Lund. 

Sagen blev efterhaanden bekendt i Udlandet, og det 
følg.ende Aar, i 1861, søgte en Mand i Nordamerika, 
i Boston, Oplysning om, hvorvidt en Lighed mellem disse 
Ildsteder og nogle, der var fremdragne i Massaschusets, 
kunde lede til den Slutning, at Ildstederne der var Lev
ninger fra Nordboer.es Ophold i Amerika (!) . 

Ogsaa efter 1860 fortsatte. Sehested trolig sine 
Ildsted-Undel:søgelser, naar Lejlighed gaves, uden dog 
at observer.e noget nyt. Men da han i 1877 kom til 
Varde-Egnen og iagttog Jydepottebrændingeu der, slog 
det ham straks. at denne Virksomhed kunde kaste Lys 
over hans kære Ildsteder og maaske forklare, hvorfra 
disse for en Del kunde hidrøre. Han tænker sig, at 
Pottebrændingen i Oldtiden er foregaaet paa noget nær 
samme Maade som Jydepottebrændingen i Nutiden. Old
tidens " Ildsteder" skulde da modsvare de ganske vist 
11oget større Ildhuller, som til Jydepottebrænding graves 
i .Torden, til Optagelse af Brændselsmaterialet: Lyng
tørv. Jydepotterne, som skal "ildnes", anbringes paa 
Tværstænger lagte over Hullets Overkant, og over Hullet 
er eejsl <t~t indtil 4 Alen højt "Tørrehus" (Brandhuset) , 
danuet i Form af en Art Tag af tætstillede Grene som 
en Slags Spær, og herudenom Lyngtørv. 

I sit store Værk fra 1878 om "Fortidsminder og 
Oldsager fra Egnen om Broholm" indføjer han et Af-
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snit om Ildstederne og Jydepottebrændingen, og saa 
stærkt 'er han nu gaaet op i Sagen, at han yderligere 
studerede Jydepotteindustrien og i Aaret 1881 - Aaret 
før sin Død -· udsendte som selvstændigt Tryk en 
Pjece om Jydepotteindustrien. 

I al sin Ringhed er denne Ildsted-Historie et karak
teristisk Udtryk for Sehesteds Arbejdsiver, for den Energi, 
med hvilken han forfulgte en Sag, som havde fanget 
hans lntersesse, for at føre den til et godt Resultat. I 
mere ,end et kvart Aarhundrede sysselsatte Ildsted-Fæno
menet ham. Om hans Tolkning er rigtig, er noget andet. 
Disse Ildsteder kunne maaske for en Del være almindelige 
Arnesteder eller være Levninger fra forskelligartet Virk
somhed og hidrøre fra en stor Del af Oldtiden. 

Man forstaar nu herefter særdeles vel, at da Sehe
sted saa kastede sig over Studiet af Brohofm-Egnens ar
kæologiske Forhold, dens jordfaste Oldtidsmindesmærker 
og dens Oldsager, maatte der komme noget stort og be
tydningsfuldt ud deraf. 

Allerede forholdsvis tidlig var Sehested bleven op
mærksom paa, at der ved Drængravning paa Broholms 
J ord under Markfl aden foruden Ildstederne fandtes an
dre Oldtidslevninger og da navnlig Urnegrave fra Jern
alderen. 

Fra Aaret 1860 haves direkte Vidnesbyrd herom, 
idet Sehested da tilskrev vVorsaae et Brev i den sædvanlige 
gemytlige Form, i hvilket Brev han anmodede om Be
svarelse af følgende Spørgsmaal: 

"Hvad kan det være for en Fyr, som jeg fandt igaar 
paa et højt Sted i Marken, hvor det vrimler med Ildsteder 
og Urner. Han laa i en Urne med simple Zirater, og Grav~ 
godset bestod af en halv Snes Stykker J ærn, hvis Bestem
melse jeg ikke kan se for Rust, endvidere af et hundrede 
Stykker Bronze, dels itubrækkede Plader som af et Harnisk, 
dels brækkede Stænger" osv. osv. 
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I Marginen af Brevet har vVorsaae noteret, hvad 
disse for Sehested saa mystiske Sager i Virkeligh~den er. 
Det er Brudstykker af nogle Bronzekar med Hank og 
Haandtag af Bronze, Kasserolle og Si, Bronzebeslag, 
Jærnknive m. m. 

Det er i denne Forbindelse værd at lægge Mærke 
til, at Sehested endnu ikke var saa greben af Oldforsk
ningstrang i al Almindelighed, at han er gaaet i Gang 
med systematisk Undersøgelse af Umegravpladsen i Yløl
legaardsmarken - thi det var her Fundet med "den 
sære Fyr" med Bronze- og Jærnsagerne var gjort. 
Han fortælLer i Slutningen af Brevet, at Dræningsarbej
~erne har fundet endnu 5 Urnegrave sammesteds, som 
han skal til nærmere at undersøge. Men dertil indskræn
kede det sig i 1860. 

Af hans Værk " Fortidsminder og Oldsager fra Eg
nen om Broholm" kan man se, at der i 1866 atter er 
gjort nogle Urnefund paa samme Mark, Møllegaards
marken, og i 1873 fr.emdrages her en meget indholdsrig 
Grav: et temmelig stort Bronzekar fyldt med brændte 
Ben, men saa medtaget af Ælde og saa revnet, at det 
vilde falde fra hinanden, hvis ikke særlige Forholds
regler toges. Det blev derfor ompakket med vaadt Ler, 
og efter at dette var tørret, skubbet over paa en Bærebør 
og af to Mænd bam··et incl til Broholm, til nærmere Un
dersøgelse og Behandling. I Avisnotitser blev det kort 
efter til, at Karret var fuldt af Guld og derfor saa tungt, 
at fire Mænd havde ondt ved at bære det (!). Desværre 
indskrænkede Guldet sig til en Fingerring og et lille 
Hængesmykke. Ellers var Gravgodset kun af uædelt Ma
teriale; der var Brudstykker af Bronzekar, endvidere Jærn
knive, Bennaale og meget andet. 

·Men heller ikke disse Fund fra 1866 og 1tl73 
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foranledigede dengang nærmere systematiske Undersø
gelser af Findestedet. 

:Saa kom Aaret 1875, og det er efter alt at dømme 
dette Aar, som sætter Skel i Sehesteds forhistorisk-ar
kæologiske Virksomhed. 

Han kommer nu i Forbindelse med Arkæologen 
Henry Petersen, den senere saa bekendte og højtansete 
Direktør for Nationalmuseets 2. Afdeling, dengang en 
ung Mand paa 26 Aar, . med nedarv.et Kærlighed til 
Oldforskning - hans Fader ejede en udmærket Old
sagsamling - , med rige Kundskaber og stor Virke
lyst, derhos ret en livsglad og varmtfølende Natur. 

Det var Hensigten, at Henry Petersen skulde være 
Sehested behjælpelig dels med de Undersøgelser af Bro
holm-Egnens forhistorisk-arkæologiske Forhold, som den
ne havde planlagt, dels med det store V ær k herover, som 
skulde offentliggøres, . til Belysning af Kulturtilstande i 
den fjerne Oldtid i et snævert begrænset, lille Landom
raade. En bedre Hjælper og Raadgiver kunde Sehested 
ikke have faaet, og omvendt blev for Henry Petersen 
hans lange Virke paa Broholm en Oplevelse, han senere 
i Tiden med en egen Glæde mindedes. 

·Til en Begyndelse skulde der nu sættes i Gang om
fattende Undersøgelser af Fortidsmindesmærker paa og 
under Jordens Overflade. Sehested skriver selv i Fortalen 
til Bogen fra 1878, at Dr. Henry Petersen har deltaget 
i Størsteparten af Gravundersøgelserne, og at det er ham, 
han har at takke for den fagkyndige Ledelse af disse. 
Paa ·en egen Maade kommer dette ogsaa frem i Bogens 
Tekst. Ved Redegørelsen for den store Jærnalders Grav
plads i Møllegaardsmarken skriver Sehested konsekvent 
om Undersøgelserne her i 1875, da Henry Petersen er 
bleven hans betroede Medarbejder, og i 1876 som Over
skrift over Redegørelserne: "Udgravet i 1875" og "Ud-
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gravet i 1876", medens det om de Grave, som biev frem
dragne paa samme Fundplads i 1860, 1860 og 1873 -
altsaa før Henry Petersens Tid - kun hedder: "Optaget 
i 1860", "Optaget i 186ti" og " Optaget i 1873". Det 
er Forskellen i Udgravningsmetode, Sehested derved li
gesorn har villet antyde. Naa, nogle af Gravene fra 
1860 og 186G var ogsaa kun "optagne" af Drængravere. 

Ikke mindre bemærkelsesværdigt er det, at Sehested i 
Fortalen til Bogen fra 1878 udtaler, at han tidligere (;) : 
før - 18 7 5) kun har samlet, hvad der lejlighedsvis 
faldt for af Oldsager. Og han tilføjer, at fra Begyndel
sen .af denne Samletid kan der være en Snes Oldsag
stykker, om hvilllie han nu ikke veed, hvorvidt de virkelig 
er fundne indenfor den Kreds, der nu begrænser Bro
holm-Samlingens Findesteder. · 

Sehesteds Værk fra 18 7 8 er en anselig Bog, et 
Pragtværk kan man kalde den, i Kvartformat, over 325 
Sider stor og udstyret med nogle og halvtreds Plancher, 
hvoraf 46 er kobberstukne. 

· Han begynder med at redegøre for de jordfaste Old
tidsmindesmærker i Broholm-Egnen, bevarede og for
svundne: Stenalderens Storstensmindesmærker og Sten
og Bronzealderens Gravhøje. Af Storstensmindesmærker 
kan han berette om ikke mindre ·end 45 paa dette lille 
Landoinraade, mest Langdysser. Gravhøjenes Antal her 
beløber sig til 200, men han tilføjer, at der ganske 
vist har været mange flere, men at han kun har optalt 
og kortlagt dem, han var sikker paa. Alle Gravhøjene 
indenfor Omraadet var nemlig forlængst overpløjede i me
re eller mindre Grad, "da Befolkningen ingen Pietet næ
rer for disse Minder", og det bedre lønner sig at opdyrke 
Gravhøjenes Jord. 

Gennem disse høje Tal for de jordfaste Oldtids
minder i Broholm-Egnen faar man iøvrigt paa Forhaand 
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et klart Indtryk af, hvilken stor Bebyggelse denne Egn 
i Oldtiden maa have haft, og tillige hvor udmærket og 
taknemmeligt et Studieomraade, den maa være. 

Dttte Afsnit om de jordfaste Oldtidsmindesmær
ker indgaar paa en Maade som et Led i de Undersøgel
ser, ·Nationalmuseet siden 1873 systematisk har fore
taget Landet over, med det Formaal at optage Sogn for 
Sogn, Herred for Herred, Beskrivelser baade af alle 
bevarede jordfaste Oldtidsmindesmærker og af de for
svundne saavidt mulig de, der endnu huskes af Stedets 
Befolkning, fremdeles at kortlægge Mindesmærkerne og 
de Oldsagfund, der Tid efter anden vides gjorte i Sog
nene og endnu kunde stedfæstes. For at kunne indenfor 
en nogenlunde rimelig Tidsgrænse faa et saadant Arbejde 
gennemført i hvert Fald i Hovedtrækkene ; maatte Mu
seet i den første Snes Aar stundom indskrænke sig til 
kun en enkelt eller et Pa.r Dages Arbejde i det enkelte 
Sogn, hvad der ikke kunde give Fuldstændighed. 

For Broholm-Egnen s Vedkommende var der for 
Sehested ikke nogen hæmmende Tidsgrænse. Og saa 
havde han tillige den Fordel at være den stedkendte Mand, 
hv·em Befolkningen gerne efter bedste Evne vilde være 
behjælpelig. 

Af de bedst bevar.ede Storstensmindesmærker fra 
Stenalderen lod Sehested optage Skitse eller Grundplan, 
til Gengivelse i Værket. Hans Hjælpere paa dette Omraade 
var dels, men kun i mindre Grad, Reinhold Mejborg -
senere kendt bl. a. som Undersøger og Tolker af gamle 
danske Bøndergaarde - dels den fortræffelig·e arkæolo
giske Tegner, Dyremaleren Kaptajn A. P. Madsen, med 
hvem Henry Petersen som dennes Ven formentlig havde 
bragt Sehested i Forbindelse. 

Videre indeholder Bogen Redegørelse for de forskel
lige Undersøgelser af Stengrave, Gravhøje, Gravpladser 
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under Markflade, Oldtidskulturlag m. m. , der var fo
retagne. Alene i 1875 blev der undersøgt 2 store Sten
alders Stengrave i Broholms Skov "Nyhave" og 14 over
pløjede Gravhøje henhørende til en stor Højgruppe paa 
Tangegaards og Grønneskovs Marker - gennemgaaende 
med godt Udbytte. Høj ene viste sig mest at hidrøre fra 
Bronzealderen. I 187() undersøgtes 7 andre Høje, i 
1877 derimod ingen. 

Saa godt som alle disse Udgravninger er i Værket 
illustrerede ved Tegninger: Gr.undplaner og Snit, udførte 
med stor Omhu. Der foreligger overhovedet ikke fra 
den Periode bedre og grundigere Undersøgelser. Nuom
stundcr er Tekniken vel nok delvis en noget anden, baade 
med Hensyn til Undersøgelse og Afbildning. Nu spiller 
Fotografering en stor Rolle ; den giver jo et mere ob
jektivt Billede ·end en Kunstners Tegning. 

En Hovedplads indenfor Sehesteds Gravninger spiller 
Undersøgelsen af den store Jærnalders Gravplads, der i 
det foregaaende nogle Gange :er bleven nævnt. Den fandtes 
paa en Mark nær ved Broholm, kaldet Møllegaardsmar
ken, tæt under Pløjelaget. Gravene var hovedsagelig Urne
grave; dog fremdr.oges ogsaa en Del "Brand pletter" (gru
beformede Smaafordybninger med kulblandet Jord, brænd
te Menneskebe1i fra Ligbaalet og Smaaoldsager). I 1875 
undersøgtes 41 Grave her, i 1876 33 (i 1877 ingen). 
I Aarene 1878- 81 afdækkedes ikke mindre end 282 
Grav·e o. a. her. Med de i Aarene 1860, l86G og 1873 
fremdragne Grave 11er beløber det samlede Antal af 
disse o. a. sig til 381. 

I Tid spænder denne Gravplads over 2., 3. og 4. 
Aarhundrede efter Kr. F.; den strækker sig saaledes fra 
en senere Del af den romerske J ærnalder et lang t Stykke 
ind i Folkevandringstiden, fra hvilket sidste Kulturaf
snit Størsteparten af Gravene hidrører. 
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Lerkar fra Gravpladsen paa Møllegaardsmilrken. 

I Urnegravene fandtes mellem de brændte Men neske
ben, som rummedes i Lerkarrene, jævnlig Smaaoldsa
ger, mest dog· faa i Tal; hyppigst var det Kniv, Naal, 
Syl, Kam, Spænde, Ring, Bøjlenaal, Glasperler o. lign. 

Nogle Urn egrave indeholdt dog et ret stort Antal Oldsager. 
I Brandpldterne var Gravgods derimod næsten altid 
sparsomt. 

Lerkarrene i Urnegravene stod kun meget sjældent 
hele; de flUerfleste var mere eller mindre revnede og tryk
kede itu. Adskillige var smukt ornamenterede i Ticlens Stil. 
Gennemgaaende laa Urnegravene tæt sammen. 

H vor betydningsfuld denne Grm·plads i .Møllegaards
marken ved Broholm er, vil bedst forstaas, naar det 
kan udtales, at den næst efter en Gravplads ved Kan
nikegaard paa Bornholm endnu den Dag i Dag er de11 
største Gravplads fra den ældre Jæmalder, som er frem
draget her i Landet -- Gravpladsen fra Kannikegaard 
hidrører tilmed gennemgaaende fra et noget ældre Tids
rum af den ældre Jærnalder. Og saa maa det endda he-
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mærkes, at Gravpladsen i Møllegaardsmarken sikkert langt 
fra er færdig undersøgt, i hv.ert Fald berettes det, at 
"det undersøgte .Areal fremdeles kun udgør et ringe 
Parti al det Omraade, Gravpladsen kan beregnes at ind
tage". 

I videnskabelig Henseende har Gravpladsen i Mølle
gaardsmarken saalredes den største Værd.· :bet er et Fund, 
til hvilket Oldforslmingen jævnlig tyer hen. Og saa er 
Fundet blevet beskrevet paa en efter Datidens Forhold 
saa fortræffelig Maade som vel mulig, og de~1 er tillige 
belyst ved et saa rigt Afbildningsstof, som ikke før og 
knap nok ikke heller senere er bleven eri saadan J ærn
alders Gravplads til Del. 

Det er i det hele i Detailbeskrivelsen, at Sehcsteds 
Værk fra 18 7 8 (og tillige det posthume Værk fra 
1884) har sin Styrme. De store Oversigter, Hedegøreisen 
for de forsk<ellige Tidsafsnit og disses Kulturforhold, 
samt Jævnførelsen med tilsvarende Materiale andetsteds 
fra, det var ikke Sehesteds Maal. Dengang var iovrigt 
heller ikke endnu en stærk kronologisk Inddeling af 
Oldtidens 3 Hovedperioder i mindre Tidsgrupper ret gen
nemført; og Oldsagstoffet var i det hele i Sammen
ligning med nu forholdsvis mindre af Omfang. Men 
just fordi Sehested saa udelukkende holdt sig til Detail
undersøg.elserne og tillige holdt sig til sin egen Hjem-. 
egns - Broholm-Egnens - arkæologiske Forhold, blev· 
hans Værk fra 1878 af en saa sluttet Art. Derfor har det 
sit eget Præg og tillige sin Betydning. 

Endnu paa 2 andre Jærnalders . Gravpladser lod 
Sehested foretage Undersøgelser. Den ene fremdroges i 
Davrehøjsmarken ved Broholm, ikke langt fra Mølle
gaard.smarken. Her fandtes dog kun faa Grave. Den 
anden laa paa Langaa Mark. Her var der tidligere af 
Lodsejeren fundet et stort Antal Urnegrave. I 1877 fik 
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Lodsejeren Held til her yderligere at optage en mærkelig· 
og ualmindelig indholdsrig Grav fra tidlig Jærnalder. 
Fundet bestod af en stor Jernkjedel, hvori en Bronze
kjedel og nogle Bronzekar, fremdeles Vognbeslag, Sværd, 
Skjoldbuler, 2 Guldfingerringe, Lerkarskaar m. m. Alle 
de fundne Sager fra denne Kjeclelgrav - paa de 2 Gulcl
fingerringe nær, der indseneltes til Nationalmuseet -
overlod Lodsejeren til Broholm-Samlingen. Sehested lod 
derefter foretage Prøvegravninger i Marken, i umiddelbar 
Nærhed af Stedet, hvor Kjedelgraven var fremdraget, men 
havde kun Held til at finde enkelte Brandpletter. Disse 
bekræftede imidlertid, at der her engang har været en 
større Gravplads fra tidlig Jærnalder. 

Videre indeholdt Bogen fra 1878 saa en lang Re
degørelse for de mangfoldige Stenalders Oldsager, mest 
enkeltfundne, som Broholm-Samlingen rummede. Med 
Flintspaaner og ringe Flintafslagninger, hvis Tal Sehe
sted satte til mellem 3 og 4 Tusinde, beløb Stenalders
Samlingen sig i 1878 til ca. 8000 Stykker (herunder 
dog ikke medregnet Stenalderssagerne fra samlede Fund 
og fra Sehesteds Udgravninger). Tilvej ebringelsen af det
te store Materiale er ogsaa for en meget stor Del skeet 
i Perioden fra 1875 af. Sehestecl siger selv i Fortalen til 
sit Værk, at han, for at gøre Beskrivelsen af Egnen i 
arkæologisk Henseende saa fyldig som mulig, i de tre 
sidste Somre - det vil altsaa sige i 1875~ 1876 og 
187'7 - har ladet indsamle efter en større Maalestok 
de Oldsager, der laa spredte paa Markerne. 

Fraset Flintspaanerne og Flintafslagningerne ldas
sificeres hele dette Stenalders Materiale efter Art, Be
stemmelse og Brug. Paa dette Felt viser Sehestecl sig 
som Manden med det praktiske, uhildede Blik, Manden, 
der ikke vandrer blindt i de tidligere og ·sædvanemæssige · 
Spor, naar de ikke synes ham heldige. 
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Ordet Flintkile var tidligere den gængse Betegnelse 
for Stenalderens Egværktøj, Økserne. Da Øksernes Nak
keparti kan være formet forskellig i de forskellige Tids
afsnit indenfor Stenalderen, som de tilhører, benævnes de 
nu spidsnaldwde, brednakkede, tyndnakkede, tyknakkede 
Flintøkser etc. Paa Sehesteds Tid og før talte man deri
mod almindeligvis kun om Flintkiler uden Bane (;) : tynd
nakkede) og F lintkiler med Bane (;): tyknakkede) Økser. 

Sehested siger nu, at Betegnelsen "Fiintkile uden 
Bane" . synes at indeholde en Modsigelse. En Kile er et 
Redskab, hvormed man spalter noget ved at slaa paa 
d.eis Bane. Hvad der da ikke har nogen Bane, kan føl
gelig ikke have været en Kile. Jeg foretrækker derfor, si
ger han, at bruge Benævnelsen Økser for denne Art Reel
skaber. 

Heller ikke Betegnelsen " Kiler med Bane" finder 
han heldig. En forholdsvis saa overrnaade stor Del af 
samtlige Stenolclsager, som disse Kiler udgør, kan ikke 
udelukkende være Kiler, uagtet de ganske vist har Kilens 
Form. De maa have været Økser, altsaa ber·egnede til 
mere mangesidet Brug. 

Saa er der Ordet " Økshammer" for visse Arter af 
Stenredskaber i Økseform, med Skafthul og med Eg
og Nakkeparti. Ordet Økshammer forekommer Sehested 
et besyi1derligt Udtryk - og med Rette. En Hammer 
forudsættes at have en nogenlunde flad Bane, som kan 
bruges til at slaa med paa en Genstand, der skal drives 
.eller uahamres. Da en saadan Bane imidlertid ikke er 
karakteristisk for alle -disse Oldtids-Redskabers Nakke, vil 
jeg - -siger Sehested - - undgaa Benævnelsen Hammer. 

For andre Redskabsformer finder eller foreslaar 
han helt nye Benævnelser. Han taler saaledes om uæb
·eller snabelformede Flintredskaber - det er saadanne, der 
nu med et i.øvrigt bed1:e og mere sigende Navn kaldes 
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Bor.· Han indfører Betegnelsen skæveggede Redskaber for 
en Oldsaggruppe, der forhen stundom gik under det 
mærkelige Navn Ismejsler, uagtet de sikk-ert ikke har haft 
noget med Is at gøre, og ikke heller har en Eg saa smal, 
at den berettiger til Benævnelsen Mejsel. Sehesteds Be
nævnelse -er langt bedre, fordi den tog Sigte paa de paa
gældende Stykkers ejendommelige • Egparti, hvis Eglinie 
ikke ligger i Stykkernes Midtplan, men i Flugt med den. 
ene Bredside. De .skæveggede Redskaber er de Flintstyk
ker fra den ældre Stenalder, som nu kaldes Skiveøkser, 
fordi de er tildannede af en Flintskive - modsat Kærne
økserne, der er dannede af en Flintkærne. 

Broh0lm Museum, set fra Sydøst. 

Fremdeles indeholder Sehesteds Bog et større Af
snit orn de ma11gc Guldfund fra Jær nalderen, som Tid 
efter anden e-;· gj ort i Broholm-Egnen - ingen anden 
Egn ·i Danmark kan iøvrigt blot tilnærmelsesvis opvise 
Mage der til. Og saa er der endelig Afsnit om Maaltids
pladser fra Oldtiden - et dengang endnu kun lidet 
kendt Fænomen - -, om Brandsteder m. m._ 

Hele dette store Oldsagmateriale, som Sehested 
havde samlet og beskrevet, fik sin Plads i en særlig Mu-
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seumsbygning, som han lod rejse i Broholm Park, i 
ganske ringe Afstand fra Hovedbygningen. 

Sehested hav.de hermed naaet det Endemaal, han 
havde sat sig·. Da han den 20. Februar 1878 skrev For
talen til sit Værk, kunde han med Tilfredsstillelse se 
hen paa det Resultat, han rigtignok ogsaa med betydelige 
Ofr·e af Tid og P.enge havde skabt. Til en vis Grad · vilde 
det have været forstaaeligl, om han dermed havde be
tragtet den Opgave, han selv havde stillet sig, færdig 
løst. 

I Bogens Fortale bebuder han intet om en Fort
sættelse af Arbejdet. Han skriver endog: "For saavidt 
mulig at bevare Tilstanden (J: med Hensyn til jordfaste 
.Oldtidsmindesmærker) , som den er, Yille Udgravninger 
:herefter blive meg·et sparsomt foretagne paa mit Om
raadc (::l : paa selve Broholms J ord er). 

Men Oldforskning·en havde nu alligevel i saa høj 
Grad tag·et ham fangen, at han ikke kunde. bryde af. 
Den blev hans kære Syssel, lige indtil Døden J Aar 
efter satte et Punktum. 

I Løbet af denne sidste Periode fra 1878 til 1881 
incl. slog han tildels ind paa ny·e Spor. Han vilde, som 
det senere blev skrevet, sætte sig ind i Oldtidsfolkenes 
Levevis .. Som den praktiske Mand, han var, kastede han 
sig nu over praktiske Forsøg vedrørende Tilvirkning og 
Brug af Stenalderens H.edskaber. Han godtgjorde derved, 
at Stenalderens (J : den yngre Stenalders) Redskaber virke
kelig er meget anvendelige til Arbejdsbrug, og han. paa
viste Maader, hvorpaa de i hvert Fald kunde være ble
'ven tildannede og mulig ogsaa for en Del er det. Paa 
dette Punkt indtager Sehested en Særstilling. Ingen havde 

før ham, og ingen har efter ham, foretaget disse praktiske 
Forsøg· i saa stort et Omfang og saa konsekvent. 
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Enderesultatet heraf blev et Bjælkehus, som han i 
1879 lod rejse i Broholm Park, tæt ved Museumsbyg
ning.en, under Anvendelse udelukkende af slebne Flint
redskaber til Fældning af de fornødne Træer, til Tilhug
ning af Bjælkerne og til de forskellige Tømmerkonstruk
tioner, Husets Bygning og Indretning krævede. 

Dette Hus er en praktisk Mands energiske Forsøg 
paa at vise, hvor gode til Arbejdsbrug den yngre Sten-

Bjælkehuset i Broholm Park 

alders Redskaber var og hvor forholdsvis let at haand
tere. Men ogsaa et Kuriosum, kunde man fristes til at 
kalde det. Thi naar man nu betragter, under hvor mang
foldige Skikkelser de slebne Flintøkser kan optræde· som 
Følge af Beskadigelser og Brug : ny Ophugning af Nak
ke, ny Tilhugning af Eg til Slibning, Afkortning af 
Økserne ved Brug og gentagne Opslibning·er af Egpar
tiet •etc. etc., kan man paa Forhaand være klar over. 
at de slebne Flintøkser har været dagligdags H.·edskaher, 
ypperlig ·egnede til alskens Brug og da især for Folk, 
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der ikke kendte andre Redskaber og fra Banisben var 
for trolige med dem. 

Over de forskellige praktiske Forsøg førte Sehested 
nøje Regnskab, og han nedskrev alt, hvad der ved
kom Sagen, til Brug for et planlagt nyt Bind over 
Broholm-Egnens arkreologiske Forhold. Disse praktiske 
Forsøg gjaldt tillige Tilslibning af Flint, Boring af Hul
ler i blødere Stenurter, Savning i Træ, Skrabning af 
Ben etc. etc. 

Det vilde utvivlsomt have været ham eu stor Til
fredsstillelse selv at kunne føre hele dette Materiale frem; 
til Offentlighedens Kundskab. Men Døden hindrede ham 
he1'i, - paa Naturforskermødet i Stockholm 1.880 gav 
han dog en foreløbig Meddelelse om sine praktiske For-· 
søg med Stenalders-H.edskaber. - Han gik bort i Januar 
1.882. Men hans Efterladte bistauede af Henry Petersen,' 
der lige til det sidste var hans tro Hjælper og Raadgiver 
og tillige deltog i de fleste af Undersøgelserne i de sidste 
Aar, samt bistauede af Sehesteds · mangeaarige Sekretær 
J . B. Thodberg, fuldførte og udgav 2 Aar senere Bogen, 
der udkom under Titlen: "Archæologiske Undersøgelser 
1.878--81". Som Udgiver staar den ældste af Sønnerne,' 
Hannibal Sehested." 

Det er et Værk i samme Format og monumentale 
Udstyrelse som Forgængeren, med mange kobberstukne 
Tavler (ligeledes udførte af A. P. Madsen og J . Magnus
Petersen) og indeholdende Hedegøreiser for de i Aarene 
1.878- 81 foretagne fo1;skelligartede Udgravninger -
samt det store Afsnit om Sehesteds praktiske Forsøg 
med Stenredskaber. 

I Perioden 1878- tn fortsættes, som tidligere nævnt, 
Undersøgelsen af den store Jærnalders Gravplads i Mølle
guardsmarken v·ed Broholm - og det tilmed i stort Om
fang. I 1878 afdækkedes 52 Grave o. a., i 1879 kun 1.0, 
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men i 1880 ikke mindre end 78 og i 18tH 142. Det 
samlede Antal Grave o. a. fra disse Aar beløber sig saa
ledes til 282. I ~\rt og Indhold svarede de i det hele til 
de tidligere fremdragne; langt overvejende var det Urne
grave, men ogsaa en Del "Brandpletter" forefandtes. Fra 
denne Sehesteds Undersøgelse af Gravpladsen i Mølle
gaardsmarJ,en har J. Magnus-Petersen udført et karak
teristisk Billede. Man ser Sehested staaende t Ridedragt 
og betragtende et Par Lerkar, som en Arbejder just har 
fremdraget. 

Dernæst undersøgtes en Snes overpløjede I-løje paa 
Oure, Hesselager og Hesselagergaards Marker, beliggen
de i nær Tilslutning til de 19 overpløjede Høje, som blev 
udgravede i Perioden før 1878. Ligesom disse hidrørte 
de fra Stenalder, men især Bronzealder. 

I Perioden 1878- 81 forlagde Sehestecl imidlertid 
ogsaa sine Udgravninger til Jylland. Aar 1870 havde han 
nemlig erhvervet Ejendommen Adclit Skov i Silkeborg
Egnen, syd for Salten Langsø, og ved nærmere Under
søgelse viste det sig, at ogsaa denne Ejendom var ganske 
rig paa Fortidslevninger. En halv Snes Gravhøje her blev 
da gjort til Genstand for Undersøgelse, tildels med ganske 
godt Udbytte. Men den mærkeligste Fortielslevning viste 
sig at være en c. 50 Tdr. Land stor Plads i Acldit Skov, 
i Folkemuude almindelig kaldet "Kirkegaarden". Dette 
Terræn var helt over dækket af en Mængde lang- og 
fiadagtig e, sammenstødende Stenlægninger, der afgrænsede 

. og indhegnede firsidede, som Terrasser afgravede mindre 
Jordstykker. Om disse fladagtige Stenlægnin,ger udtaler 
Sehested, at de absolut ikke - som man maaske paa 
Forhaand kunde være tilbøjelig til at tro - var sammen
menfaldne Stengærder. Desuden forefandtes paa "Kir
kegaarden" en Del lave, rundagtige Stenlægninger, i Form 
nærmest mindende om · de saakaldte "Stenrøser". 
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Sehested lod hele Pladsen kortlægge og foretage 
nogle Prøvegravninger, dels i de indhegnede, firsidede 
Jordstykker - - dog uden her at finde nogetsomhelst til 
Forklaring af Fænomenet - , dels i de fladagtige Stell
lægninger og i enkelte af "Stenrøserne". Her fandtes 
sædvanligvis flere ·eller færre -Lerkarskaar, liggende spredt 
imellem Stenene. Fra en Stenlægning stammer endvidere 
et lille Brudstykke af en forgyldt Bronzeplade med Orna
menter i den yngre Jernalders Stil. 

Se hesteds Undersøgelse af " Kirkegaarden" i Ad dit 
Skov f.andt i Virkeligheden Sted allerede i 1877 og fort
sattes i 1878, men den blev af ham ikke medtaget i 
Værket fra 1878 - dels vel fordi dette udelukkende om
handlede selve Broholm-Egnens arkæologiske Forhold, 
dels :fordi det var hans Agt at forelægge denne Undersø
g-else i en selvstændig Afhandling - paa lignende Maade 
som han offentliggjorde sine Undersøgelser over Jyde
potteindustrien i et eget, lille Skrift. Døden hindrede 
ham imidlertid heri. Hvorledes han har villet forklare 
de stenindhegnede, firsidede Smaapladser og "Stenrøser
ne" i Addit Skov, vides ikke. Der er dog nu næppe Tvivl 
om, at Indhegningerne er Dyrknillgsstykker, Levninger fra 
Agerbrug i sildig Oldtid, og at "Stenrøserne' · er fæm
komne ved, at Sten er sankede i Bunker, for at Plad
serne kunde ryddeliggøres til Dyrkning. Mere eller min
dre tilsvarende Fænomener k·endes andetsteds i Jylland, 
bl. a. just i Silkeborg-Egnen. 

Helt udenfor disse Undersøgelser ved Addit staar 
endelig en lille Gravning, som Sehested i Foraaret 1880 · 
lod foretage i den bekendte Køkkenmødding fra ældre 
Stenalder ved Mej lgaard paa Djursland. Ogsaa for den 
redegøres omhyggelig i Værket. 

Ved disse forskellige Undersøgelser og Udgravninger 
1878-81 og paa anden Maade øgedes Broholm-Mu-
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seets Indhold efterhaanden i meget betydelig Grad. I 
1878 .angiver Sehested selv, at hans Oldsagsamling om+ 
fattede c. 10,000 Stykker. Ganske klart er det imidler
tid ikke, om der i dette Tal er medindbefattet eller ej 
de c. 3- 4 Tusinde F lintspaaner og Flintafslagninger, der 
stod hengemt. Disse mange Flintstykker repræsenterer 
i hvert Fald et mindre værdifuldt Oldsag-materiale. Men 
faa Aar >Cfter er Stenalders-Samlingen ifølge en tabellar
isk og meg.et specificeret Redegørelse i Sehesteds posthu
me Værk fra 1884 optalt til c. 72,000 Stykker, herun
der endda ikke medregnet Sagerne fra samlede Fund og 
fra Sehesteds egne Udgrav{1ing·er. For at man imidlertid 
ikke skal blive altfor foi'hløffet over det høj·e Antal, og· 
Samlingens tilsyneladende overmaade store Vækst efter 
Udgangen af 1877, maa bemærkes, at Kategorien Flint
skrabere, "tildels usorterede", opgøres til ikke mindre end 
c. 28, 000 Stykker , Flintknuder til c. 17,000, næb- eller 
snabelformede Redskaber til c. 5000 og: Flintflækker til 
c. 4000. Disse fire lidet betydningsfulde Kategorier ud
gør saaledes tilsammen ikke mindre end c. 54, 000 Styk
ker eller omtrent 3 F jerdedele af den almindelige Sten
alders-Samlings Indhold. 

Hvad der af Oldsagsamlingen er udstillet i Museet, 
ligger eller staar for en stor Del paa aabne Hylder, som 
strækker sig Bygningens Sidevægge rundt, fra Gulv til 
Loft. Der er kun forholdsvis faa Pultmontrer. 

Selve Museumsbygningen er opført i 2 . . Halvdel af 
1870'erne og stod i hvert Fald færdig ved Aar 1878. 
Foran i Sehesteds Værk fra dette Aar findes et Billede 
af Br·oholm, og i Forgrunden præsenterer Museumsbyg
ningen sig. Efter Sigende er den opført af en lokal Mu
rermester, men efter Sehesteds egen Anvisning - gan
ske som han ogsaa ·siges at have været sin .egen ·BJgme
ster f<!r sine Lader og Stalde. Af Skikkelse er Museums-
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b,ygni11gen ganske ejendommelig, formet som den er som 
et s~kskantet Midtparti med 3 dedra ,i Straaleform ud
sk'yJende Sidefløje, c. 4 m lange og 4Ij2 m br·ed~. Mod 
Nord udgaar fra Midtpartiet en lwrt Arm med 'Indgang 
og Forstue. Dagslyset vælder i denne ret lave, cenetages 
Bygning ind dels som Ovenlys i Midtpartiet, dels gen
nem et stort Vinduc i hver af de 3 Sidefløjes Endegavle. 

' 
Man kunde fristes til at antage, at Sehested med · de 

3 Sidefløje har tænkt paa Oldtidens 3 Hovedperioder. 
I hvert Fald er i den ene af Sidefløjene opstillet som 
Midtparti et stort og fuldstændigt Elsdyr-Skelet, fundet 
i oen Mose i Gudme Sogn (det Sogn, i hvilket selve Bro
holm ligger) . Elsdyret levede jo her i Landet under den 
ældste Stenalder samtidig med Mennesket. Om et lille 
Hul i Dyrets eue Horn har Zoologen Japetus Steenstrup 
i sin Tid udtalt som en Mulighed, at det kunde være 
fr.embragt af et Jagt-Redskab fra Stenalderen. - Tviv
len er vist i hØj Grad berettiget. I Museumsbygningens 
anden Sidefløj findes tildels i Midtmontre adskillige Fund 
fra Br-onzealderen; og i den tredje Sidefløj er udstillet, 
ligeledes i Midtmontre, Kopier af det store Broholrp
Guldfund og af andre Jernalders Guldfund fra Egne h 
(hl. a. fra Ltllldeborg og Elsehoved) - alle Originalerne har 
selvsagt deres Plads i Nationalmuseet. Det centrale Parti 
i Museun~sbygningen, det om hvilket alt det øvrige grup
perer sig, er forbeholdt det store Fund fra JernalderS
Gravpladsen i Møllegaardsmarken, , Fm1det fra .· Lai1gaa
Gravpladsen o. a. I en sekskar1fet 'Midtn)lontre .er Ireni
lagt Metalsagerne m. in. fra disse Gr~vplådser,.: medens 
de ·mangfoldige Lerkar fra Gravpladsen i Mønegaards
marken for Størstedeleri er 'opstil1et 'i en høj, pyramide
formet Etagere med aahne Hylder, der rejser sig højt 
op over den sekskantede Midtmontre. Den ovennaade 
store Samling' af Sag·er ·frA Stmialclereri ·.er anbragt paa 
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Elsdyrskelettet· i Broholm Museum. 
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aabne Hylder, Cler strækker sig langs Sidevæggene i 
Museumsbygningen, omtrent fra Gulv til Loft. Paa Gul
vet under og ved Hylderne staar. Kasser i Mængde, fyldte 
med Flintafspaltninger og tarveligere Flintredskaber o. 
a. lignende - alt uden større Værdi, men karakteristiske 
Udtryk for Sehes ted s uhyre Samlerflid. 

Efter N. F. B. Sehesteds Død i 1882 synes Old
sagsamlingen ikke at være øget. Den staar følgelig som 
et sluttet Hele, som et Mindesmærke over Enkeltmands 
Virke. Og saaledes bør den ogsaa staa i kommende Ti
der. Den er et synligt og talende Udtryk for, hvor orer
vældende rig paa Oldsagfund fra alle Oldtidens Hoved
perioder selv en ganske begrænset lille Plet af Danmark 
kan vise sig at være, · naar den rette Samler kommer til, 
og det da iøvrigt ogsaa er i et gunstigt arkæologisk Ter
ræn, at Undersøgelse og Indsamling foregaar. 

Tillige frembyder Museet ved den hele Indretning 
og Opstillin g en egen Interesse, fordi det giver et godt 
Tidsbillede af, hvorledes en Oldsagsamling for halvhun
drede Aar siden arrangeredes. Løsrevet fra Broholm og 
flyttet andetsteds hen vilde Samlingen derimod miste en 
stor Del af sin Betydning og Karakter. l\'Ien det turde 
saa til Gengæld være ønskeligt, at en plejmtcle Haand 
imellemstunder glider hen over den. 

Inelenfor Oldforskningen indtager N. F. B. Sehested 
en Særstilling, en overmaade hæderfuld Særstilling af lig
neilde Art, som den, Amtmand Kammerbene E. Vedel 
samtidig og senere kom til at indtage for Oldforsknings 
Vedkommende paa Bornholm. Sehested var en Mand, paa 
hvem de Ord passer: Adel forpligter. I Oldforslmingen 
fandt han paa sine ældre Dage en Virksomhed, der 
bragte ham stor Glæde, baade Finderglæde og Forsker
glæde, og som han tillige følte sig pligtig til i Skrift at 
lægge frem for Offentligheden, til Gavn for Samtid og 
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Eftertid. Og han søgte til Bunds i Fænomenerne for, 
saavidt mulig, at komme til Forstuaelse af dem. Derfor 
er der noget overmaade tiltalende ved at beskæftige sig 
med hans Virke. Og derfor vil ogsaa Navnet Niels Frede
rik Bernhard Sehested stedse leve og være agte t og æret 
indenfor dansk Oldforskning. 

Naur man betragt er det her (Side 5) gengivne Bil
lede af Sehes ted, udført efter et Maleri af Portrætmale
ren Professor I-I. Chr. J en sen, faar man et tydeligt Ind
tryk af Kammerherrens Personlighed. Det er saa vist 
Energi og Viljestyrke, der lyser ud af hans storsiaaede 
Hoved ,med det skarpe, gennemtrængende Blik og den 
sammenknebne Mund. I Samldang hermed slam; ogsaa 
hans hele kraftig byggede Skikkelse. 

Men Energi og Viljestyrke har unægtelig ogsaa væ
ret forn øden, for at han i det forholdsvis korte Tidsrum 
af c. 7 Aar har kurmel skabe den overmaade righoldige 
Oldsagsamling og faa udarbejdet og offentliggjort det 
monumentale Værk om Broholm-Egnens Fortidsminder 
og Oldsager og faa skrevet en Del ar det næste V ærlc 

Med hvilken metodisk Grundighed lian drev sin arkæolo
giske Virksomhed, fremgaar af to saa karakteristiske 
Træk som, at han , da han i 1875 ret lod paubegynde 
Indsamlingen af de ma11ge spredtliggende Stenalderssager, 
ligefr.em satte Mænd, Koner og Bøm i Gang med syste
matisk Opsamling af de bearbejdede Flintstykker, der laa 
rundt om paa Gaardens Marker, og endvidere at han 
ved sine praktiske Forsøg vedrørende Stenalders-Red
skabers Anvendelighed nøje bogføde hvert enkelt Arbejde, 
hver enkelt Iagttagelse ()g med Uret i Ilaand kontrollc~ 
rede de medgaaede Tidslængder. 

Hans Syslen med Oldtidsstupiet har vistnok for en 
. Del · staaet i Forbindelse med tq . Eg-enskaber hos ham. 
F.or det første, at am1delig Virksqmhed var ham, især i 
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hans senere Liv, ikke alene en Adspredelse, men tillige 
en Art Nødvendighed ved Siden af den megen praktiske 
Gerning, som Godsadministration og Gaardcns Drift med
førte. Betegnende i saa Henseende er det, at han, før 
han midt i 1870'erne ret gav sig Oldtidsstudierne i Vold, 
syslede med Matematik, Fysik og Astronomi. Og for det 
andet fordi han i sit Oldsag-Museum sikkert tillige saa 
et Middel iil at gavne Almenvellet. Efter Sigende kom 
Sehested ikke s:jældent til Stede, naar Samlingen i Som
mermaanederne var aabne om Sønelagene for Offentlig
heden. Han kunde da med Liv og Lyst forklare Sam
lingens Indhold for selv ganske jævne Besøgende. 

Hvad, der var nyttigt, ædelt og smukt, havde stedse 
hans Hjerte. Det viste sig ogsaa paa et ganske andet 
Omraade end Arkæologien - vore prægtige Bøgeskove 
-- dengang da Professor N. C. Frederiksen havde frem
sat sit sære Forslag om Skovtvangens Ophævelse, at Sko
vene skulde ryddes paa de fede Jorder, til Fordel for 
Agerdyrkning, og flyttes over paa de magre Egne i Jyl
land. Da greb Sehestecl Pennen og udsendte den vakre, 
lille Modpiece: "Nu skal altsaa Danmark miste sit pragt
fuldeste Smykke! ", dateret Broholm d. 14. December 
1866. Omtrent samtidig fu lgte om samme Sag hans 
Piece: "I Anledning af Spørgsmaalet om Skovtvaugens 
Afskaffelse!'' 

Intet Under derfor, at Sehes ted ikke alene i sin 
Hjemegn, men ogsaa i vide Kredse Landet over kom til 
at staa 'som en Mand, til hvem man saa op med Høj
agtelse. Tydelig kom dette frem i de Mindeord, hans 
mangeaarige Ven Professor Dr. theol. Schurrnann fra 
Skaarup Seminarium udtalte over ham ved hans Baare, 
og ikke mindre tydelig i de jævne Ord, som Egnens Be
boere pt·entede paa de 5 Æresporte, de ved Jordefærden 
havde rejst paa Vejen mellem Bl'oholm og Gudme Kirke-
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gaard, hvor han stedtes til Hvile. En af disse Indskrifter 
lød: 

Den Trængende tabte en faderlig Ven, 
Med Sorg de til Graven ham bære. 
Og vi, som leve som selvstændige Mænd, 
Maa savn e saa ædel en Herre! 

Hallen paa Broholm Slot. 

Svendborg Amt 1933




